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APRESENTAÇÃO
OS QUATRO ELEMENTOS:
ENTRE A CIÊNCIA E A RELIGIÃO
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Este livro é produto de uma Tese doutoral em que houve a
proposta de examinar o quanto são tênues os limites entre o sagrado e
o profano ou entre Religião e Ciência. Uma situação aparentemente
exótica: na catedral católica romana de Sinop, 4 entre 7 painéis (8 x
6,5 m) recorrem a representações iconográficas dos quatro elementos
alquímicos (água, ar, fogo e terra) para se fazer a representação do
sagrado marcando não apenas o tetramorfo dos quatro Evangelistas
(Lucas, Mateus, Marcos e João), localizado cada um em um dos quatro pontos cardeais, mas também quatro dogmas marianos cada um
deles apresentados como proposta icônica de cada um dos quatro
elementos por uma artista sacra.
Nesta proposta de construção coletiva envolvendo o doutorando e o orientador, foram incorporados à Tese, textos escritos pelo
orientador. Assim, foi apresentada uma assemblage. O termo „assemblage‟ é francês e foi trazido pela primeira vez por Jean Dubuffet em
1953, em obra de arte onde fazia colagens de materiais tridimensionais, baseado no princípio de que todo material pode ser incorporado
a uma obra de arte. A pesquisa realizada foi do tipo qualitativa e os
instrumentos de produção de dados foram entrevistas semiestruturadas e questionários.
A pesquisa teve como sujeitos colaboradores licenciandos do
curso de Ciências Naturais com habilitação em Química, da UFMT
de Sinop/MT. Ademais, foram entrevistados a artista plástica e sacra
Mari Bueno e o Historiador Luiz Erardi. Quanto à originalidade da
pesquisa, não se evidenciou produção acadêmica acerca dos quatro
elementos em espaços sagrados, também nenhuma pesquisa acerca
dos painéis da catedral de Sinop-MT. As considerações permitem
afirmar que: o tema é importante na formação de professores de Ciências/Química; de acordo com as justificativas, principalmente porque
Ciência e Religião são onipresentes na vida das pessoas e por considerar a escola um espaço fundamental na formação dos sujeitos, sendo
as aulas de Ciências motivadoras de discussões sobre a vida e seus
fenômenos.
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Deste modo, os olhares aos dados produzidos permitiram inferir que é afirmativa a presente Tese, de que são muito tênues os limites entre o sagrado e o profano ou entre a Religião e a Ciência. Para o
desenvolvimento desta Tese também houve a colaboração, na forma
de co-orientação, da professora doutora Irene Cristina de Mello.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO
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Nesta tese há a proposta de examinar o quanto são tênues,
em muitas situações, os limites entre o sagrado e o profano, ou entre,
Religião e Ciência. Ocorrem também demarcações, muitas vezes
veladas, entre os limites do ensino das Ciências da Natureza e do
ensino da Religião ou ainda entre cientificismo e a religiosidade. Nesta pesquisa, foi estabelecida a relação do sagrado para com a Religião
e, do profano para com a Ciência. Para essa relação tem-se que o
sagrado1 é relativo a Deus, às religiões, ao culto e aos ritos religiosos
e, o profano, qualifica tudo o que não está relacionado ao sagrado,
sendo que neste caso, será a própria Ciência e seus conhecimentos e
construções.
Nesta pesquisa examinou-se uma situação aparentemente
exótica: na catedral católica romana de Sinop, 4 entre 7 painéis (8 x
6,5 m) recorrem a representações iconográficas dos quatro elementos
alquímicos (água, ar, fogo e terra) para se fazer a representação do
sagrado marcando não apenas o tetramorfo dos quatro Evangelistas
(Lucas, Mateus, Marcos e João), localizado cada um em um dos quatro pontos cardeais, mas também quatro dogmas marianos cada um
deles apresentados como proposta icônica de cada um dos quatro
elementos por uma artista sacra.
Este tema surgiu do contexto de minhas ações profissionais
enquanto formadora de professores de Ciência da Natureza para a
Educação Básica na UFMT, campus de Sinop. Docente na instituição
há aproximadamente 7 anos, venho desenvolvendo o trabalho na
formação de professores de Ciências Naturais, em um Currículo interdisciplinar, configurado em módulos por temáticas, que visa ir
além do campo das disciplinas, e, cuja formação específica (por habilitação) ocorre a partir do quinto semestre até o oitavo.
Sinop é um município situado ao norte de Mato Grosso, há
aproximadamente 500 km da capital Cuiabá; o acesso à capital se dá
por meio terrestre, pela rodovia federal - BR 163 ou por transporte
aéreo. O município é resultado da política do Governo Federal de
ocupação da Amazônia na década de 1970. Essa ação está marcada
no nome do município formado pela sigla originada de Sociedade Imo-

1

Disponível em: <https://www.significados.com.br/profano/>. Acesso em: 05 nov.
2019.
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biliária Noroeste do Paraná (SINOP)2, empresa que planejou e colonizou
a cidade. O município também é ‗porta de entrada‘ para a Amazônia
Mato Grossense, sendo a mesma um dos maiores patrimônios de
biodiversidade do mundo. A economia do município é diversificada e
a oferta de mão de obra e educação têm atraído milhares de habitantes
a cada ano. Sinop se destaca pela grande disponibilidade de educação
de nível técnico e superior, além de pós-graduações em diferentes
áreas.
No centro do município, localizada na área central da cidade,
foi construída pelos munícipes de fé católica – hegemônicos (pelo
menos nominalmente) na região – a Catedral Sagrado Coração de
Jesus com 4.300 m2 e capacidade para 2.500 pessoas sentadas. No
espaço interno da Catedral, existem sete grandes painéis, sendo que
quatro desses painéis são os dos quatro elementos, os outros três são:
O Cristo (O Bom pastor) – que é o painel central, do altar; o do Batismo (na lateral esquerda de quem entra) e o dos Anjos (da porta de
entrada frontal). Destes, neste estudo, atenção especial foi dada aos
quatro painéis: cada um dos quatro representam um dos quatro elementos água, terra, fogo e ar.
As obras artísticas em estudo foram projetadas e executadas
pela artista plástica e sacra Mari Bueno 3, que busca inspiração nas
características da Amazônia para retratar a cultura indígena, a fauna,
a flora, o cotidiano dos moradores, os materiais regionais na arte abstrata e a enculturação na Arte Sacra. As obras da artista ultrapassaram
fronteiras regionais e chegaram a museus e galerias da Europa, América do Norte e África.
Mari Bueno tem Graduação em Letras pela Universidade do
Estado de Mato Grosso (Unemat) e duas especializações, quais sejam
em Arte na Educação (Fasipe) e em Arte Sacra e Espaço LitúrgicoCelebrativo (Instituto de Teologia de Santa Catarina). Além de cursos
realizados na Europa, como desenho, pintura, mosaico e iconografia.
Em Sinop, a artista tem uma galeria, na qual realiza exposições cons2

Estas e outras informações sobre o município podem ser encontradas no site da prefeitura municipal: SINOP PREFEITURA, A CIDADE. Disponível em:
<https://www.sinop.mt.gov.br/A-Cidade/Historia/>. Acesso em: 05 nov. 2019.
3
Segundo informações em BUENO, M. A ARTISTA. Disponível em:
<http://maribueno.com.br/?page_id=9>.
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tantemente, em temas variados, e recebe visitas e clientes que adquirem suas produções artísticas.
Ao ser realizado contato com a artista, já no planejamento da
pesquisa, esta mostrou-se receptiva e aceitou conceder uma entrevista
a respeito dos painéis em estudo. Na oportunidade da entrevista, o
enfoque esteve em compreender as motivações que a levaram a criar
os painéis, em especial os dos elementos. Estudos iniciais a respeito da
composição dos painéis remeteram a compreender previamente que
nesses painéis existem uma grandiosidade de informações e representações. Uma dessas informações é a respeito dos tetramorfos4.
Ao se pesquisar a respeito dos tetramorfos, foi encontrada
uma diversidade de publicações na rede mundial, na qual explicam
que o termo se refere a uma visão que Ezequiel teve a respeito de
quatro animais (e que está na Bíblia em Ezequiel 1, 5) e essa visão é
trazida também no livro do Apocalipse (4: 7-8), na Bíblia. Porém,
somente no Século 2 foi feita a relação desses animais aos evangelistas5. Ainda, para a definição do termo tetramorfo, encontra-se que o
termo é utilizado como representação iconográfica de quatro formas,
assim, utilizou-se a palavra para os quatro elementos, os quatro evangelistas, os quatro animais e, ainda, para os quatro dogmas marianos.
Assim, tem-se, neste estudo, quatro tetramorfos.
Partindo-se do pressuposto que humanos de diferentes grupos
sociais sempre desejaram compreender e explicar cosmogonias e fenômenos tanto ditos como naturais e sobrenaturais. Por milênios as
explicações fundiam-se em mitos e conhecimentos oriundos das expe4 Wikipédia em espanhol: Un tetramorfo o, según el diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua, tetramorfos (del griego τετρα, tetra, "cuatro", y μορφη, morfé,
"forma") es una representación iconográfica de un conjunto formado por cuatro elementos. La más extendida de éstas es cristiana, cuya tradición se remonta al Antiguo
Testamento, cuando el profeta Ezequiel describió en una de sus visiones cuatro criaturas que, de frente, tenían rostro humano y, de espaldas y en cada lateral, tenían rostro
animal [...] Una visión muy similar aparece en un pasaje del Apocalipsis de Juan [...]
que describe a cuatro ángeles zoomorfos que rodean al pantocrátor. Los tetramorfos y
el pantocrátor son una constante del arte medieval, tanto en escultura como en pintura,seamuraloencódicesminiado.Disponívelem:<https://es.wikipedia.org/wiki/Tetramo
rfos>.
5
Conforme encontra-se em ―Os quatro seres viventes de Apocalipse tem a ver com os
quatro evangelhos? ‖disponível em: http://www.abiblia.org/ver.php?id=2414> e
também em iconografia e simbologia na arte cristã, o tetramorfo. Disponível em:
<http://iconografiasimbologianaartecrista.blogspot.com/2015/09/o-tetramorfo.html>.
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riências vividas. Talvez, se possa afirmar que a história começou
quando os homens criaram os deuses ou um deus (e criaram, após, as
religiões para prestar adorações aos deuses) para explicar ‗as suas‘
cosmogonias. E, somente a partir do Século 17, com advento de uma
assim chamada Ciência Moderna, uma nova perspectiva de Ciência
nasce no Ocidente e vai se consolidando ratificando ou retificando
crenças. Em momento oportuno será trazida à discussão nesta tese
dois interrogantes: Por que não houve revoluções científicas no Oriente? E por que houve revoluções científicas no Ocidente? Esses questionamentos emergem no contexto histórico da produção científica e do
desenvolvimento de religiões, e estarão relacionados ao problema de
investigação dessa proposta de Tese.
Porém, Religião e Ciência se fazem presentes na vida das pessoas, segundo Chassot (2016), é quase senso comum que a maioria
das pessoas tenha tido alguma instrução religiosa anterior à formação
científica, e é muito provável que uma formação religiosa faça parte
de sua cultura. Talvez, essa situação esteja mudando com o surgimento de uma geração de filhos de ateus, que não são educados na infância, em nenhuma doutrina religiosa. Ainda, segundo o autor, a possível existência de diferentes maneiras de ‗ver o mundo‘, ou seja, uma
analogia aos diferentes tipos de óculos que se utiliza para ‗ver o mundo‘: os óculos da ciência e o da religião são dois deles. Ainda para o
autor, existem pelo menos três justificativas para se comparar ciência
e religião quando busca-se fazer alfabetização científica: ―1) as religiões estão onipresentes em nossas vidas; 2) o recrudescimento dos
fundamentalismos; 3) a ateologia‖ (CHASSOT, 2016, p. 77).
Nesse sentido, percebe-se que aspectos culturais – relacionados principalmente à religiosidade – e conhecimentos científicos –
relacionados especialmente aos conhecimentos cientificamente aceitos, teoricamente e/ou empiricamente comprovados e aceitos pela
comunidade científica que são desenvolvidos principalmente no âmbito escolar – colocam-se em convergência e/ou em divergência em
determinados momentos da vida, dependendo das situações vivenciadas. Pode-se compreender como cultura um conhecimento que inclui
a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano e pela família, ou por fazer parte de
uma sociedade; e ciência, podendo ser compreendida aqui como signi-
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ficado de conhecimento ou de saberes adquiridos pelo estudo ou pela
prática.
Mais especificamente, pode-se dizer que, embora se tenha
compreensão lógica de que os conhecimentos científicos explicam o
mundo e seus fenômenos por meio de desenvolvimento de teorias e
que estas são mutáveis ou podem ser refutáveis, encontra-se certa
resistência em abandonar dogmas culturais, mesmo que estes tragam
concepções de mundo e vida que não vêm ao caso serem questionados, pois enquanto são aceitos como dogma, dão conta de manter
num estado de conforto. Aqui vale lembrar afirmação atribuída ao
filósofo e historiador escocês David Hume (1711-1776); ―Se acreditamos que fogo esquenta e a água refresca, é somente porque nos causa
imensa angústia pensar diferente‖.
Por serem distintas, religião e ciência: associadas às concepções do sagrado e do profano, influenciaram e influenciam o desenvolvimento humano, nos diversos aspectos: subjetivo, social, cultural,
social, político e econômico, entre outros. As influências marcaram a
história (história da filosofia, da ciência, da sociologia etc.) desta forma, influenciando nas práticas profissionais e nos relacionamentos
pessoais.
Ocorre que o próprio termo ‗religião‘ é muito amplo, embora
seja utilizado de maneira generalista e geralmente associada ao cristianismo, pode-se dizer que a maioria das religiões afirma a existência
de uma verdade global, imanente, eterna, completa, que trata tanto da
natureza como do homem. Esta verdade tem uma exigência fulcral
para crê-la: a fé. Porém, algumas religiões visam compreender o ser
humano em uma dimensão que ultrapassa o pré-requisito da fé, como
o espiritismo, que além da fé, tem seu modelo amparado em um chamado ‗tripé‘: Religião (fé), Filosofia e Ciência6. A doutrina espírita
surgiu na França, no século 19, a partir dos estudos de Hippolyte L.
D. Rivail, conhecido mundialmente como Allan Kardec (1804 -1869).
A ciência não tem a verdade, mas aceita algumas verdades
transitórias, provisórias, em um cenário parcial em que os humanos
não são o centro da natureza, mas elementos dela. O entendimento

6

Disponível em: <https://espirito.org.br/artigos/o-espiritismo-e-religiao-6/>. Acesso
em: 03 nov. 2019.
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destas verdades – e, portanto, a não crença nas mesmas –, tem uma
existência: a razão.
Nesse contexto, buscou-se por meio desta pesquisa, ensaiar
respostas ao problema de pesquisa: como discussões catalisadas pelos
painéis dos quatro elementos: Terra, Água, Ar e Fogo (obras sacras
que compõem parte do projeto Cores da Catedral de Sinop) entre
licenciandos em Ciências Naturais, podem mostrar o tênue limite
entre o sagrado e o profano?
1.1 Panorama da Pesquisa
Essa Tese propôs investigar a composição de obras sacras situadas na Catedral Sagrado Coração de Jesus – em Sinop/MT – que
trazem os quatro elementos associados aos tetramorfos bíblicos, as
intenções das mesmas e ainda, compreender como futuros professores
de Ciências, identificam e se expressam ao estarem diante destas
obras, e de que maneira essas concepções podem interferir nas suas
práticas.
Ao se considerar o objeto deste estudo imerso na temática da
relação entre a educação científica e a educação religiosa, foi encontrado em Azevedo e Carvalho (2017), um panorama das pesquisas no
período de 1990 a 2016 (26 anos). O estado da arte em questão mostra
o perfil das pesquisas de Mestrados e Doutorados nacionais, que ganhou ênfase a partir do ano de 2000 e, apresenta ‗picos‘ nos anos mais
recentes. Ainda, trata-se de um tema com poucas pesquisas, segundo
dados dos autores, sendo um total de 100 (25 Teses e 75 Dissertações), no período. Azevedo e Carvalho, ainda, mostram que a área da
Biologia é a que concentra o maior número dos trabalhos (70%), sendo que na área de Ciências (Geral) estão apenas 12% dos trabalhos de
Mestrados e Doutorados no período. Dentre as questões que mais
foram estudadas nessas pesquisas estão as de origem da vida e evolução das espécies, seguida de clonagem, células tronco etc., ainda, na
área de astronomia pesquisa acerca da origem do universo (Big Bang),
entre outras.
Outro fator que mostrou a importância desta tese no contexto
das Universidades e Institutos Federais da região amazônica está na
informação de que a maioria dos trabalhos nesta área provém de esta-
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dos do Sudeste e Sul, sendo que as regiões Centro-Oeste e Norte,
possuem poucos trabalhos desenvolvidos nas diferentes áreas e também nesta área da educação científica e educação religiosa.
Sendo a Escola7 uma importante instituição social, em que os
estudantes passam grande parte dos dias e, sendo esta também, pelo
menos ainda hoje, a instituição principal na formação cidadã, acredita-se na necessidade de realizar a pesquisa envolvendo esta temática,
tanto no âmbito da Escola, quanto diretamente com os professores
que formam professores de Ciências.
Buscando compreender de que maneira ocorre o ensino religioso num estado laico, compreende-se que, por tratar-se a religião de
um direito, liberdade e garantia, do cidadão perante a Constituição
Brasileira, essa tem aplicação imediata (Art. 5º. Parágrafo 1, BRASIL,
1988). Ainda, o Estado pode financiar o ensino religioso nas escolas
públicas em igualdade de condições para todas as religiões, uma vez
que o princípio da separação Estado/Igrejas que o norteia não é entrave para a concretização da dimensão positiva da liberdade religiosa, já que consiste em um instrumento de garantia dessa liberdade.
Assim, o ordenamento jurídico brasileiro garante o ensino religioso facultativo nas escolas públicas, a ser ministrado no horário
comum das aulas (art. 210, §1°, Constituição Federal de 1988, art. 33,
§§ 1º e 2º, LDB, e art. 11 do Anexo do Decreto n° 7.107/2010). Ainda, considera-se que os diferentes Estados no Brasil podem ter suas
próprias Leis com relação ao ensino religioso nas Escolas, como o
caso do Rio de Janeiro e da Bahia, por exemplo, sem infringir a Legislação do Federal. Importante ainda que, o ensino religioso deva ocorrer somente na formação em nível básico (infantil, fundamental e
médio), não sendo aplicado ao ensino superior, uma vez que a educação básica se dá no período correspondente ao período de formação
da personalidade humana.
Diante da importância do tema da educação científica e seu
envolvimento com a educação religiosa, bem como avanços nas pesquisas do mesmo no ensino de Ciências Naturais, este trabalho visa
somar ao que se tem pesquisado e, ainda, trazer algo inédito para o
tema e para a linha de pesquisa de formação de professores. O inedi7

Estamos nos referindo a instituição que, qualquer nível, faça Educação formal.
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tismo está em trazer a exploração do tema no contexto de um município que é polo educacional no Estado de Mato Grosso e que tem atraído novos habitantes e dentre estes milhares de estudantes. Sinop,
atualmente, conta com campus de 6 universidades (4 particulares e 2
campus de universidades públicas) com oferta de pouco mais de 60
cursos de graduação. Este complexo educacional tem atraído a chamada ‗população flutuantes‘ que tem movimentado a economia do
município.
Além disso, trazer como objeto de pesquisa obras sacras acerca dos quatro elementos (terra, água, ar e fogo) da Catedral Sagrado
Coração de Jesus, como é sabido com a caracterização destes assim
chamados quatro elementos, surgiram como as explicações primevas
da formação e da decomposição de ‗substâncias‘ com a alquimia sendo geratriz de alguns conhecimentos da Química Moderna.
As obras em questão fazem uma associação dos elementos
com os tetramorfos cristãos. A curiosidade pela união dos elementos
aos evangelistas e os tetramorfos foi crucial para o desenvolvimento
dessa pesquisa. O potencial para diversas discussões até então passou
despercebido entre os fiéis e pesquisadores da área, mesmo sendo a
Catedral um local aberto ao público, que constantemente recebe visitas de estudantes da educação básica, também de cursos da educação
superior, e dos próprios visitantes que chegam até Sinop. A própria
artista plástica e sacra costuma receber convites para explicar as obras
aos visitantes e, tem um site, no qual ela explica seus projetos e obras
(nacionais e internacionais).
Assim, o presente estudo visou explorar potenciais, ainda não
investigados, que vão desde a intenção e elaboração desses painéis, de
que maneira eles conseguem passar conhecimentos bíblicos e/ou
científicos aos professores de ciências naturais, como esses compreenderam e se manifestaram diante desses painéis dos elementos.
Diante do exposto, foi formulado como objetivo geral da Tese
compreender de que maneira as diferentes ‗visões‘ expressas por licenciandos em Ciências Naturais, acerca dos ‗painéis dos quatro elementos: Terra, água, ar e fogo‘, mostram o tênue limite entre o Sagrado e
o Profano ou entre Religião e Ciência.
Como objetivos específicos destacaram-se: Caracterizar o sagrado e o profano e religião e ciência; Conhecer a origem dos quatro

20

elementos no contexto religioso em que foram trazidos às obras sacras
e, no contexto filosófico e científico, na Alquimia - como princípio
para o nascimento da Química Moderna; Compreender como os estudantes de Licenciatura em Ciências (Habilitação em Química) da
UFMT campus de Sinop veem as obras dos 4 elementos e de que
maneira as compreensões podem influenciar na sua formação.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, que foi
desenvolvida utilizando-se de ferramentas distintas de levantamento
de dados, sendo: entrevistas semiestruturadas, visitas, questionários e
busca bibliográfica. Para as análises preliminares foi utilizada a triangulação de métodos e de dados, enquanto possibilidade de estabelecerem uma complementaridade entre ambos, na busca de responder ao
problema de investigação e validar a tese. Uma característica inovadora e original nesta composição, é que se trata de uma produção integrada, incorporando-se ao corpo da Tese textos produzidos pelo orientador.
A partir de textos elaborados pelo orientador a Tese foi estruturada em capítulos, fazendo uma mixagem entre textos de cunho
teórico/bibliográfico e textos de apresentação e análise dos dados
empíricos levantados.
Inicialmente, o texto da Seleta dos quatro elementos, do orientador, traz uma maior ênfase no contexto do sagrado. Nesta seção
ou capítulo são apresentadas as conotações religiosas (que foram as
suas justificativas para comporem as obras sacras), sendo obtidas por
meio de entrevista com a artista sacra e estudos teóricos; também são
trazidas definições de cunho filosófico e científico dos quatro elementos, as quais posteriormente deram suporte para o desenvolvimento da
Ciência/Química, sendo obtidos em buscas bibliográficas. Ainda, será
apresentada parte das compreensões que os licenciandos tiveram aos
estarem em contato com esses elementos nas obras da Catedral, possíveis mediante estudos e análises dos relatórios e dos questionários que
os licenciandos disponibilizaram participando dessa pesquisa, por
livre consentimento e de acordo com o aceite da pesquisa no comitê
de ética.
Na sequência, o texto introdutório é uma percepção dos
dogmas marianos nos painéis da Catedral, em uma leitura realizada
pelo orientador, o qual acredita que a inserção desses dogmas nos
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painéis trata-se de uma mera coincidência. Esse capítulo traz uma
apresentação dos dogmas marianos para os que professam a religião
cristã católica. Em seguida o capítulo é composto por representações
de sagrado e profano que os licenciandos apresentaram em seus relatórios da visita aos painéis, bem como em suas respostas ao questionário pós-visita.
Na última seção ou capítulo, o texto do introdutório, trata
acerca de uma visita ficcional de dois professores aos painéis da catedral, em que ocorrem os dois olhares ou leituras de mundo: o sagrado
(atribuído ao olhar religioso) e profano (atribuído ao olhar científico),
pautados nas percepções dos quatro elementos nas obras dos painéis
sacros. Para essa motivação, utilizou-se da pesquisa de levantamento
e entrevista realizada com responsável pelo Museu Municipal de Sinop, em que foi possível compreender a trajetória de formação do
município bem como da Catedral na área central e com as características singulares que a mesma possui e que são descritas em um texto.
Nesse, é trazido o referencial acerca de significações de ciência e religião e, ainda, as descrições dos estudantes da Licenciatura, as principais análises sobre suas observações e acerca de suas respostas ao
questionário que foi aplicado pós-visita.
Os dados levantados a partir do trabalho empírico com os licenciandos compõem o último capítulo da Tese. Nesse, são trazidos
aspectos elencados como desafiadores e motivadores no trabalho com
a relação Ciência e Religião, de acordo com as respostas obtidas dos
licenciandos. Ainda, foi possível, dentre as respostas e os relatórios,
compreender quais posicionamentos trouxeram para a relação entre
Ciência e Religião e, a partir dos dados, foi elaborado um texto reflexivo, com a triangulação dos dados. Para a finalização da Tese foi
trazido um texto síntese, que engloba considerações a respeito do
problema de pesquisa em relação à Tese, visando por meio das análises e do referencial considerar e discutir o tênue limite entre sagrado e
profano.
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1.2 Os quatro elementos numa leitura hodierna 8

Nos mitos e nos livros, que garantem a ortodoxia de algumas
religiões, talvez sejam os quatro elementos — água, ar, fogo e terra —
os tetramorfos mais presentes. Não raros estes quatro elementos, também adjetivados como alquímicos são usados em leitura catastrofista.
Há, todavia leituras opostas: uma leitura mitológica construtiva ―os
deuses separaram de uma matéria informe a terra, a água, o ar e o
fogo e com eles moldaram os céus e o Planeta Terra‖ 9que os deuses
se equivocaram e deviam ter nominado de Planeta Água.
Nesta pesquisa emprega-se tetramorfos numa acepção metafórica, pois originalmente tetramorfos se referem aos quatro animais bíblicos referidos no Apocalipse — o leão, o cordeiro, a águia e o touro
que representam, na mesma ordem, os 4 evangelistas — Marcos, Mateus, João e Lucas. Assim, utiliza-se também tetramorfos para um conjunto de 4 seres ou fenômenos correlatos.
De 25 de janeiro a 11 de fevereiro — apenas 18 dias deste tão
conturbado e quase agônico 2019, os 4 elementos disseminaram no
Brasil morte e muita dor. As tragédias se fizeram particularmente em
3 dos quatro estados da Região Sudeste, aquela tida pela maioria das
pessoas como a mais rica, e talvez a mais festeira. A lustração do
Quadro 1 mostra tais informações.

8

Ofereço este texto para a doutoranda Patrícia Rosinke (UFMT/campus Sinop) que,
na tessitura da tese me desafia em reflexões acerca dos 4 elementos na tênue interface
entreosagradoeprofano.Disponívelem:<http://mestrechassot.blogspot.com/2019/02/22-os-quatroelementos-numa-leitura.html>. Acesso em: 8 nov. 2019.
9
BULFINCH, T. O livro da Mitologia. São Paulo: Martins Claret, 2013.
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Quadro 1: Presença apocalíptica dos 4 elementos.

Eis, a presença apocalíptica dos 4 elementos
nestes 18 dias nos quais
cada uma das quatro
tragédias se encordoou
uma na outra gerando
duas novenas de luto
desencadeados
pela
Água, pela Terra, pelo
Fogo e pelo Ar (na ordem dos símbolos alquímicos na imagem).

A Terra, no dia 25 de janeiro, se fez lama amorfa que avassaladora matou crianças, matou homens e matou mulheres, algumas
com o ventre prenhe com uma nova vida, que lama matou também.
Morreram cerca de 230 pessoas. Muitos animais e muitas árvores
foram levados de roldão pela lama de Brumadinho, nome sonoro que
até a um tempo não se conhecia... Parecia poesia pensar em uma
bruma tênue se fazendo brumadinho. A poesia terminou logo. Agora
brumadinho parece um dos infernos de Dante. Casas, máquinas, caminhões e trens foram destruídos também pela lama voraz e um Ministro abjeto disse que se deveria valorizar estas perdas da Vale assassina.
A Água, no dia 9 de fevereiro, no Rio de Janeiro houve uma
chuva e esta se fez catadupa. A água que se remete, de uma maneira
muito terna e saudosa, ao útero materno que rejuvenesce no banho,
na piscina, nos rios, nos lagos, nos mares... Esta mesma água, agora
fazia mortes. Sim, até a água consumida em excesso mata por um
fenômeno conhecido como afogamento. Numa precipitação de um mês
em umas poucas horas nove pessoas que morreram. Estas nove se
somaram a outras noves que foram chacinadas na região metropolitana da cidade que era cantada como ―cidade maravilhosas, cheia de encantos mil...‖
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O Fogo, no mesmo dia e na mesma cidade em que a água
matava, o fogo foi inclemente. Num poético Ninho do Urubu um dantesco incêndio mata dez jovens de 14 a 15 anos e ainda deixa três
feridos. Era aquele fogo que Prometeu deu aos humanos quando se
desentendeu com Zeus. Este fogo tão importante, que muda a maneira de nossos ancestrais viverem, pois com a descoberta da cocção se
define outro sistema alimentar. É o fogo que coze e também que mata. Para os humanos este presente foi oneroso, pois a vingança de
Zeus ao feito de Prometeu foi fantástica e exigente: Zeus para vigar-se
da dádiva (= o fogo) que fora recebida de Prometeu que dá Pandora e
as consequências todos sabem.
O Ar, no dia 11 de fevereiro se faz cenário da quarta tragédia
para completar 18 dias lutuosos. Sempre foi sonho dos humanos voar,
estar no ar. Há muitas narrativas acerca desta ânsia. Recorda-se uma:
Ícaro, o filho de Dédalo, é comumente conhecido na mitologia grega
pela tentativa de deixar a ilha de Creta voando. Ícaro e o pai constroem um par de asas. Há uma dupla recomendação para seu uso.
Não se pode voar muito alto, pois o sol derreteria a cera onde se fixavam as penas. Não se pode voar muito baixo, pois a umidade do ar
encharcaria as penas e as asas ficariam por demais pesadas e não haveria força para batê-las. A tentativa é frustrada, como foi o voo de
Ricardo Boechat. Um morreu caindo nas águas do mar Egeu, na região conhecida como mar Icário; outro um dos mais vibrantes jornalista
brasileiro da atualidade morreu, pois, o helicóptero bateu na parte
dianteira de um caminhão que transitava pela Rodovia Anhanguera.
Assim, as milenares e muito dispares leituras do tetramorfo
germinal do mundo, parece merecer uma leitura hodierna. Esta é
apenas uma das muitas possíveis. Talvez, valha experimentar outras.
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CAPÍTULO II
CAMINHOS QUE NOS LEVARAM AOS
QUATRO ELEMENTOS NA CATEDRAL
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A pesquisa qualitativa em educação tem sido recorrente de
maneira muito significativa nos últimos 25 anos. Ela se impõe quando, na área das Ciências Humanas, se deixa de superestimar a pesquisa quantitativa modelada no uso das Ciências Exatas. Para Minayo
(2012), o fazer pesquisa é um processo que, ao mesmo tempo, trabalha com a teoria, o método e a técnica, numa analogia a um tripé,
onde as três dimensões conferem a sustentação da pesquisa. A qualidade da pesquisa deste tipo dependerá do que já existe de conhecimento publicado sobre o objeto, e da experiência e capacidades de
aprofundamento do investigador. Assim, compreendeu-se que a pesquisa qualitativa seria ideal para se pesquisar a respeito dos quatro
elementos, no contexto da formação de professores de Ciências Naturais, visando explorar as expressões acerca da relação entre a ciência e
a religião, conforme descrito nos itens a seguir.
2.1 Pesquisa qualitativa e levantamento de dados
A pesquisa realizada nessa Tese é classificada como qualitativa de cunho exploratório, pois tem como finalidade ―desenvolver,
esclarecer e modificar conceitos e ideais, com vistas à formulação de
problemas mais preciosos e hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores‖ (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 69).
Para o levantamento dos dados serão utilizadas entrevistas
semiestruturadas, questionários e buscas bibliográficas para compor o
estudo. Quanto à entrevista semiestruturada a principal atenção deve
ser dada às perguntas base em relação ao tema pesquisado. Essas
devem dar apoio quanto ao tema e as hipóteses em relação ao objeto.
Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir
das respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo
investigador-entrevistador. Ainda, a entrevista semiestruturada está
focalizada em um assunto sobre o qual foi confeccionado um roteiro
com perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para Manzini
(2004), esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização de alternativas.
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Para a pesquisa junto ao grupo de licenciandos, optou-se em
utilizar duas fontes de dados, a saber: dois questionários: pré-visita e
pós-visita, e um relatório produzido após a visita à Catedral. O relatório viria para agregar dados ao questionário, trazer uma forma mais
refletida sobre a visualização das obras sagras da Catedral, e essa visita foi uma atividade que permitiu com que os sujeitos pudessem, então, responder ao questionário.
Sobre o uso de questionários, existem algumas vantagens a citar: grande participação dos licenciandos, uso eficiente do tempo e
anonimato. Algumas limitações podem ser citadas, como: o dado
coletado é descrito ao invés de ser explicado e, a descrição pode ser
superficial (MOREIRA; CALEFFE, 2008). Considerando-se ambos,
optou-se pelo uso de questões abertas e problematizadoras, o que
pode ter ajudado na obtenção de respostas não muito sucintas ou
limitadas.
2.2 A produção integrada – assemblage
A principal característica conferida a esta Tese é a de que pretende-se trazer algo original ou pelo menos não muito usual em teses
doutorais. É de senso comum que uma tese é uma construção coletiva
envolvendo o doutorando, o orientador e, eventualmente o coorientador. Isso é tão natural que, mais recentemente, parece ter se
tornado normal, quando da publicação de artigos, a partir da tese
defendida, o orientador figura como coautor. Nesta tese, optou-se em
radicalizar o fazer uma construção coletiva.
Considerando o ineditismo, as exigências muito plurais e a
complexidade de muitos dos temas trabalhados, o orientador fora
convidado a produzir textos acerca de temas que muitas vezes exigem
uma visão mais restrita ou mais especializada. Estes textos que poderão ser inclusive ficcionais (ou uma hibridação entre ficção e não ficção) serão inseridos na tese na composição de uma assemblage.
O termo ‗assemblage‘ é francês e foi trazido pela primeira vez
por Jean Dubuffet em 1953, em obra de arte onde fazia colagens de
materiais tridimensionais, baseado no princípio de que ―todo material
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pode ser incorporado a uma obra de arte‖ 10, trazendo a significação de
que um todo pode ser composto por partes de diferentes materiais. O
termo também é utilizado na composição de vinhos franceses, que
misturam tipos diferentes de uvas, como os feitos na região de Bordeaux, com objetivo de proporcionar novos aromas e sabores aos vinhos11. A associação da produção coletiva com o termo ‗assemblage‘,
também é melhor descrita em um dos textos do orientador, e que está
inserido na Tese.
Assim, esta tese também visa ser uma mistura de escritas que
promova o aprimoramento e diferentes leituras em uma composição
mista. Desta maneira, os textos propostos pelo orientador esperam
trazer motivações para a composição dos estudos, das categorias e das
metodologias que irão compor cada capítulo.
Pensa-se que a assemblage possa se dar em diferentes formas
e níveis, que poderão ir desde a inserção de textos entre os autores,
constituindo assim, a composição mista, até níveis mais avançados
em que as próprias produções textuais passem a ser conjuntas, exatamente como uma co-autoria. Nesta Tese, optamos em introduzir cada
capítulo teórico com um dos textos do orientador, sendo que estes
foram motivacionais quanto à busca pelo aporte teórico e quanto à
metodologia a ser utilizada. Em futuras produções pretende-se ampliar esta opção como uma metodologia de composição de Tese.
2.3 A análise dos dados levantados
No que tange às análises dos dados desta pesquisa, buscou-se
realizar interpretação dos dados qualitativos, pautando-se na triangulação, compreendendo-se que por meio desta, os dados poderiam ser
preparados e, posteriormente refletidos, dentro da proposta que se traz
quase como um estudo de caso: os quatro painéis dos quatro elementos na Catedral sinopolitana. Assim, utilizando-se de distintas fontes
teóricas, também distintas ferramentas de coleta e produção e dados
(entrevistas e suas transcrições, questionários e relatórios, entre ou10

Conforme
encontrado
em
ASSEMBLAGE.
Disponível
em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Assemblage>. Acesso em: 03 nov. 2019.
11
Conforme
consta
em
ASSEMBLAGE
VINHO.
Disponível
em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Assemblage_%28vinho%29>. Acesso em: 06 mar.
2017.
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tros) e ainda, distintos públicos ou sujeitos da pesquisa (incluindo-se a
artista sacra, autora das obras, os licenciandos em final de curso, os
que estão no quinto semestre).
Segundo Marcondes (2014) a triangulação para análises de
dados permite: produção de dados, transcrição dos dados levantados
(tendo em vista as estruturas sociais dos sujeitos). Uma pré-análise em
que os dados podem ser trabalhados, por meio de reflexão, contextualização, exemplificação que visem elucidar o problema da pesquisa. A
seguir, na terceira etapa, vem o que as autoras chamam de ‗ápice da
interpretação‘, que é feita na forma de uma ‗construção síntese‘ mediante a interação entre os dados da pesquisa. Assim, o próprio pesquisador adota um comportamento reflexivo e no fazer a pesquisa, esse
também usualmente modifica sua maneira de fazer as análises.
Nessa pesquisa, a articulação dos dados levou ao que se pode
chamar de complementaridade com relação ao problema de pesquisa,
sendo que a complementaridade vai além da convergência e confirmação mútua, e segue caminho oposto à divergência, sentido no qual
os dados levaria a um caminho oposto ao previsto na criação da tese
ou caminho em que os dados levantados não seriam capazes de gerar
discussões compatíveis. A complementaridade obtida pela triangulação gerou uma gama de dados levantados que, ao serem relacionados
e discutidos, promovem acréscimo de compreensões e trazem distintos aspectos acerca do problema de pesquisa – o que será mostrado no
descrever da tese.
Para as análises será utilizado o diálogo entre o quadro teórico trazido ao decorrer da Tese, de acordo com as possíveis interpretações a partir dos dados obtidos empiricamente.
2.4 O contexto em que ocorreu a pesquisa
Sinop foi projetada no período da ocupação da Amazônia legal, e foi fundada em 1974, sendo elevada à Distrito em 1976, contando com aproximadamente 150 mil habitante nos dias de hoje. Sinop
fica ao Norte de Mato Grosso, a cerca de 500 quilômetros de Cuiabá,
pela rodovia BR 163. O município tem economia diversificada,
atraindo Mao de obra em segmentos da saúde, educação, construção
covil, agropecuária, comercio e industrias.
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A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), de uma
proposta de interiorização de seus campi, se estabeleceu em Sinop em
2006, e em poucos anos teve a construção e ampliação do campus.
Atualmente oferece onze cursos de graduação, e três de pósgraduação. Dos cursos de graduação, três são licenciaturas, todos nas
áreas de Ciências Naturais e Matemática que atuam diretamente na
formação de professores, quais sejam: Ciências Naturais e Matemática: Matemática, Ciências Naturais e Matemática: Química, Ciências
Naturais e Matemática: Física. Esses cursos se propõem a desenvolver
uma formação interdisciplinar tal que o aluno-professor ao concluir
todo o curso possa atuar como professor de ciências e matemática no
ensino fundamental e também como professor de uma disciplina específica da área de ciências do ensino médio – Física, Matemática e
Química.
2.5 Os colaboradores da pesquisa
Trabalhar na linha de estudos da formação de professores é
sempre um novo desafio. Considera-se que o ensino de conteúdos
científicos, por si só, descontextualizados tanto da história da ciência,
quanto das aplicações em contextos atuais, apresenta problemas que
vêm sendo discutidos há décadas. Antes mesmo dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1999), a discussão acerca da
interdisciplinaridade já apontava a necessidade de modificações em
livros didáticos e no currículo do ensino de Ciências Naturais, assim
como evidenciado em proposições curriculares inovadoras, desenvolvidas no Brasil principalmente, a partir da década de 80, por grupos
de estudiosos da área de formação e professores em Universidades.
Tais propostas vieram para incorporar ao currículo tradicional enfoques que já vinham sendo trabalhados em pesquisas na educação,
incluindo-se a interdisciplinaridade e a contextualização dos conceitos; a exemplo das Situações de Estudo (SE), onde, por meio de
grandes temas que contemplam conceitos das diversas áreas das Ciências, e cuja metodologia engloba um desenvolvimento interdisciplinar
entre as áreas das ciências, se propõem que as mesmas sirvam para
melhorias na formação básica, o que acabou por incentivar, juntamen-
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te com os demais autores e grupos da área, a produzirem materiais
didáticos com as características já apontadas (ARAÚJO et al., 2005).
Antes ainda da consolidação da educação brasileira, mediante as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional número 4.024,
de 20 de dezembro de 1961, e também da Lei de Diretrizes e número
9.394/96 de 20 de dezembro de 1996, ainda na década de 30 do século 20, já existia uma compreensão de que o ensino das ciências naturais não deveria se constituir apenas de conteúdo, mas de valorização
em relação aos aspectos de sua produção histórica (PORTO, 2010, p.
160). Com a LDB se observa que houve uma orientação em se compreender o conhecimento científico-tecnológico como portador de
uma história (PORTO, 2010, p. 161).
Após cinco anos de lançados os PCN, também as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares
Nacionais (BRASIL, 2002), trouxeram competências e habilidades a
serem desenvolvidas pelos alunos do ensino médio envolvendo a História da Ciência ―É fundamental que se mostre através da história, as
transformações das ideias sobre a constituição da matéria, contextualizando-as. A simples cronologia sobre essas ideias, como é geralmente apresentada no ensino, é insuficiente‖ (BRASIL, 2002, p. 96).
Ainda, sobre o ensino de Ciências, há ele que ser útil. Tal argumento é apresentado por Chassot em seu livro Para (que)m é útil o
ensino? (2014, p. 100). O autor traz as alternativas para um ensino com
utilidade, baseado em duas convicções: I. ―a necessidade que há de se
incluir os conhecimentos químicos na alfabetização científica dos
homens e das mulheres que vivem neste planeta Terra... para melhor
modificá-lo‖; e II. ―não é este ensino que oferecemos aos jovens e a
jovens, que, agora, querem entender o mundo – como, sedentos, queriam há mais de 25 séculos, os filósofos gregos – que vai fazer com
que eles e elas compreendam e modifiquem para melhor o universo‖
(CHASSOT, 2014, p. 162). Após trazer tais convicções, aponta para
as seguintes alternativas: o ensino: 1. Deve contribuir para a alfabetização da cidadã e do cidadão; 2. Não pode ser esotérico; e 3. Desse
ser facilitador da leitura de mundo (CHASSOT, 2014. p. 163). Com
relação a contribuir para a alfabetização científica Chassot afirma que
o ensino de química, deve ir para além do ensino de conteúdo, mas
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contemplar conhecimentos do cotidiano, que fazem parte da vida dos
cidadãos e cidadãs.
Nesse entendimento, para a presente pesquisa empírica, visando o levantamento de dados, houve a escolha de um grupo de
sujeitos que poderiam contribuir efetivamente com os objetivos desta
Tese. Assim, na delimitação dos participantes, foi almejado escolher
estudantes de licenciatura em Ciências, da habilitação em Química 12,
motivados pelo fator de que esses teriam mais proximidade com o
objeto em estudo, pelo argumento de que a teoria dos quatro elementos é tida como teoria presente quando da fase dos estudos alquímicos, sendo a alquimia uma das possíveis precursoras da revolução
lavoisierana no Século 18.
No currículo dos Cursos de Licenciatura da UFMT, Campus
Sinop, onde a proponente desta tese é professora, há uma distribuição
de disciplinas de História da Química, assim também ocorre para asa
habilitações em Física e Matemática, que iniciam no quinto semestre
e se estendem até o oitavo, sendo essas: quatro disciplinas de História
da Química I, História da Química II, História da Química III e História da Química IV, cada uma de 30 horas/aula. Assim, para a realização deste trabalho, foram escolhidos dois grupos de licenciandos:
um do quinto semestre (da H. Q. I) e outro do oitavo semestre (H. Q.
IV). Dessa forma, o trabalho de visita aos painéis e os questionários e
relatórios foram trabalhados com um grupo que estava iniciando os
estudos da História da Química – cuja ementa foca no princípio da
Química a partir de contribuições alquímica; e outro grupo de licenciandos que estava no último semestre do curso, já tendo passado por
grande parte do estudo da história da Química, sendo a ementa da
disciplina de História da Química IV voltada para o desenvolvimento
científico no paradigma da complexidade.
Também foram colaboradores da pesquisa, a artista plástica e
sacra, Mari Bueno, autora das obras em estudo: painéis dos quatro
elementos, e o professor e historiador Luiz Erardi F. Santos, que é
responsável pelo Museu Municipal de Sinop. A artista Mari Bueno,
12

A pesquisa junto aos licenciandos do Curso de Ciências Naturais e Matemática,
habilitação em Química, do Campus da UFMT Sinop, foi homologada junto a ProPeq
da UFMT, sob registro 95/2019, área de conhecimento Ciências Humanas. A pesquisa
também foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa pela Plataforma Brasil, e foi
aprovada mediante número do parecer 2.497.999, aprovado.
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que recebeu os pesquisadores em seu atelier na cidade e aceitou conceder entrevista gravada em áudio, contou sobre sua formação acadêmica, suas pós-graduações, e explicou o projeto de composição dos
painéis da Catedral, ajudando a compreender a motivação para utilizar e nomear as pinturas com o nome dos quatro elementos. O professor Luiz Erardi, que recebeu os pesquisadores no Museu, aceitando
relatar a colonização do município, bem como a construção da Catedral, e aceitou que também fosse registrado em áudio. Ambos fazem
parte deste trabalho também como aporte teórico, por suas produções
de Monografia e livros.

36

CAPÍTULO III
OS QUATRO ELEMENTOS:
TERRA, ÁGUA, AR E FOGO
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Neste capítulo será apresentado o levantamento teórico acerca dos quatro elementos, buscando apresentar diferentes conotações
atribuídas aos mesmos, tanto da parte da artista sacra no momento da
idealização dos painéis e, portanto, trazendo as representações a associações religiosas dos elementos, quanto por parte dos estudos da
história da Ciência, de que forma os elementos foram pensados para
as primeiras explicações do mundo filosófico científico da antiguidade. Para a confecção do capítulo, a motivação emergiu do texto introdutório, escrito pelo orientador, o qual trata dos quatro elementos.
3.1. Seleta contendo ensaios acerca dos quatro elementos: Uma
protofonia 13

Recebi um atencioso convite de meu colega Márlon, da UFGO: ―Oi Chassot‖! Escrevo para convidá-lo a escrever um CONTO,
para um projeto que estou desenvolvendo: CONTOS QUÍMICOS
POR QUÍMICOS CONTISTAS.
. [...] ―O tema é livre, desde que na história, apareça aspectos da química ou da ciência em qualquer nível ou forma‖. Minha resposta foi
quase imediata: ―Salve Márlon‖! Gostei do convite. Pululam ideias.
―Obrigado‖.

Não havia exagero em minha resposta. Em meu lapkopf surgiam renovos de textos para cumprir o prometido. Há muito, brinco:
mesmo não possuindo um laptop, tenho um lapkopf. Aqui, a alusão é
à kopf, "cabeça" em alemão. No meu lapkopf estou, usualmente, produzindo textos ficcionais, preparando aulas ou estabelecendo sequências para uma palestra. Os textos são lançados no receptivo disco, não
tão rígido do cérebro, em vigílias de um chamar o sono ou em indormidas madrugadas. Há períodos de fertilidade; mas há tempo, em que
a imagem do solo crestado é uma metáfora adequada para a esterilidade intelectual.

13

Este texto foi escrito em para o Livro: Contos químicos por químicos contistas, organizado por Márlon Herbert Flora Barbosa, 2019.
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Ora solo era fértil. Por tal, surgiam propostas desafiadoras.
Para fazer parceria na tese de minha orientanda Patrícia leio ―O sagrado e o Profano‖ do Mircea Eliade14. Isso passou a catalisar a escrita do conto prometido ao Márlon. A proposta se constituía: reunir
textos acerca dos quatro elementos.
Organizaria uma seleta ou uma antologia, na acepção de coletânea de textos, em que estão coligidos extratos literários de diferentes
autores. O Priberam acenava que o artefato cultural que pretendia
produzir poderia ser chamado de um florilégio ou uma crestomatia. A
primeira sugestão, eufônica, mas nada palatável a meu gosto. A segunda, cacofônica; como outra das possibilidades: analecta. Ora propor-me a fazer uma crestomatia acerca dos quatro elementos. Seria fazer
fugar leitores. Ainda pior: organizar uma analecta sobre os quatro elementos.
Estava decidido. A opção dentre as cinco possibilidades ficava reduzida a duas: uma seleta ou uma antologia. Uma e outra eram
nomes de capas de livros que usei enquanto aluno da educação básica.
Mesmo que antologia parecesse mais sonora, figurava tender à seleta,
lembrando a minha saudosa Seleta em prosa e verso de Alfredo Clemente
Pinto na qual aprendi tantas fábulas, histórias e poesias.
Aqui, rende-se homenagem a Alfredo Clemente Pinto (Porto
Alegre 1854 — 1938) filho do português Clemente José Pinto, escritor
e político brasileiro (eleito deputado estadual, à 21ª Legislatura da
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, de 1891 a 1895). Seu
mérito maior foi ter sido educador. Dedicado ao magistério por mais
de 40 anos, foi autor de uma famosa obra didática, utilizada por longos anos nas escolas gaúchas, intitulada Seleta em Prosa e Verso.
Sobre esta Seleta escreveu um de seus editores, quase meio século depois da morte do autor: ―quando publicamos, em 1980, a 54ª
edição da Seleta em Prosa e Verso, de Alfredo Clemente Pinto, fizemo-lo
com a convicção de que a iniciativa seria bem recebida por todos
quantos, na juventude, a tinham tido, nas escolas, como livro de texto. Mas como um livro didático que transcendia esta simples condição, de tal forma marcara todos aqueles que o leram e o releram, então, e, em muitos casos, pelo resto da vida. Livreiro, era comum ou14

ELIADE, M. O sagrado e o profano. Tradução Rogério Fernandes. São Paulo:
Martins Fontes, 1992. ISBN 85 336 0053 4.
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virmos clientes recitarem passagens inteiras do livro que haviam lido
em certos casos na distante mocidade‖.
Era custoso abandonar a opção ‗antologia‟ pois lembrava
aquela onde decorara o soneto Deus, de Casimiro de Abreu, no qual
declamava ―o mar bramia erguendo o dorso altivo para o seu sereno‖
muito antes de conhecer o mar.
Há outro dado que conspirava em favor de Seleta: possuir em
minha biblioteca, no setor dos ‗livros raros e preciosos‘ um exemplar
da 46ª edição ‗consideravelmente aumentada, correta e acompanhada
de muitas notas gramaticais, históricas mitológicas etc.‘ da Seleta em
Prosa e Verso dos melhores autores brasileiros e portugueses por Alfredo Clemente Pinto „adotada nas aulas públicas e particulares dentro e fora do
Estado‘ em uma edição da Livraria Selbach, na Rua Marechal Floriano, 10 em Porto Alegre. Este precioso exemplar é de 1939, talvez a
primeira edição depois da morte do autor. Não é o exemplar que foi
utilizado na escola, talvez no meu 5º ano em 1950, (pois minha edição é do ano de meu nascimento), que adquiri por volta de 1970.
Depois de tanta remexida no baú marcado com a palavra
‗saudade‘ estava decidido: prepararia para o livro de contos organizado pelo Márlon uma Seleta contendo contos acerca dos quatro elementos
imbricados em relações entre o sagrado e o profano. Quando reli o quilométrico título, que mais se parece com uma súmula do texto que pretendo elaborar, dei-me conta que eu era no mínimo um pretensioso. Agora, restava-me procurar e selecionar contos para a dita Seleta.
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Os quatro elementos
Iniciada a busca, logo me dou conta o quanto referir ‗Os quatro elementos‟ oferece múltiplas leituras em uma gama de gêneros literários que se espraiam na intersecção dos limítrofes: Sagrado e Profano. Estas muito mais complexas que as evocações que descrevia, no
início de meu ser professor. Evidenciava, agora, o quanto fui simplório (não na acepção de pateta, mas de indivíduo muito crédulo) quando em aula explicava acerca dos quatro elementos dizia: Observem
um pedaço de madeira verde ao queimar. Vemos a fogo, a água que
verte da madeira, o ar representado pelo oxigênio consumido e pelos
gases produzidos (especialmente, o gás carbônico) e a terra, identificada nas cinzas que restam. Nem destacava que, do ponto de vista químico, não são quatro elementos e sim quatro substâncias.
Por tal, neste segmento, ajudado pela Wikipédia, algo é trazido destas tão variadas (e inesperadas) leituras. Os quatro elementos água, terra, fogo e ar - são uma referência em várias obras de expressão
literária, plástica e filosófica.
Os antigos filósofos da natureza acreditavam que esses eram
os elementos básicos na constituição de matéria. A origem da teoria
dos quatro elementos, ao menos no Ocidente, está na Grécia, entre os
filósofos pré-socráticos. Entre estes, a origem da matéria era atribuída
a um elemento diferente: ora ao fogo, ora à água.
No entanto, é provável que essa discussão tenha vindo do
Oriente, onde encontra-se na China, a Teoria dos Cinco Elementos.
Estes são, na verdade, elementos sutis, ou melhor, estados de mutação
da matéria-energia.
Os escritos dos filósofos da Renascença, porém, levam a supor que o Ocidente também via os elementos como forças sutis que se
manifestariam através de transformações recíprocas. É o que se depreende de um texto enciclopédico de Cornelius Agrippa15, De occulta

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (Colônia, 1486 — Grenoble, 1535) foi
um intelectual polemista e influente escritor do esoterismo da Renascença. Interessou-se
pela magia, ocultismo, alquimia, astrologia e demais curiosidades esotéricas. Pelo que
deixou escrito, é considerado o primeiro intelectual feminista. Esteve ao serviço de
Maximiliano I devotando o seu tempo ao estudo das ciências ocultas. Foi citado por
Mary Shelley em Frankenstein, e no conto O Mortal Imortal surge como uma das personagens.
15
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philosophia16. Esta forma de ver os elementos justifica a ligação entre
astrologia e alquimia, que ocorria naquela época (talvez não completamente borrada, ainda, nos dias atuais).
Também na Índia se vê a aplicação deste conceito de elementos que entram em partes equilibradas na composição da matéria,
quando a medicina tradicional indiana (aiurvédica) tenta equilibrar os
três humores: vento, fogo e terra.
Esses humores formaram a base da medicina de Hipócrates, e
ainda fazem parte da psiquiatria, onde ainda se parece referir que
certas doenças mentais graves, como a esquizofrenia, estão associadas
a certos tipos físicos (como longilíneo, brevilíneo, entre outros). A
predominância de certo elemento, ou humor, determina o tipo físico
da pessoa, segundo médicos gregos anteriores a era cristã.
A astrologia, quando usada para estudar aspectos médicos
das doenças, investigava se a pessoa era do tipo sanguíneo (ar), fleumático (água), colérico (fogo) ou bilioso (terra, também chamado nervoso). A cada um desses biotipos corresponde, de acordo com a medicina antroposófica (= relativo à antroposofia ou ao conhecimento ou à
doutrina da natureza moral do homem), os seguintes órgãos: colérico:
coração // fleumático: fígado // sanguíneo: rins // bilioso: pulmões.
Cada um desses tipos teria então um órgão indicativo de seu
estado de relativa saúde ou doença, e durante determinada estação do
ano estaria mais propenso a desequilíbrios.
Os ‗ditos quatro elementos‘ da natureza podem, também, ser
associados aos estados físicos da matéria, quais sejam:
Terra →Sólido // Água →Líquido // Ar →Gasoso // Fogo →Plasma

Garimpando contos
Estabeleceu-se, então, que a Seleta que se propunha a organizar se restringiria apenas a visão clássica (talvez, caracterizada como a
produzida no mundo grego da Antiguidade). Como a Seleta que se
construía desejava-se albergar no livro de contos ao qual fora convidado a mesma passa a ser considerada como um primeiro ensaio de
uma obra mais ampla. Por ora, até por limitação de extensão conteria
16

Há várias edições e versões disponíveis na internet.
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apenas uns poucos contos, representativos de cada um dos quatro
elementos, individualmente ou com algumas composições de dois ou
três ou até com os quatro. Também queria que os textos escolhidos
refletissem algo das relações do sagrado e do profano, por ser esta
uma das interfaces que me seduz estudar atualmente.
É preciso referir que ousava propor uma relação entre o sagrado e o profano, não de oposição de um ao outro, como propõe
Eliade (1992), mas de uma convivência ou como mostra no título de
‗um imbricamento relacional‘ entre um e outro. Onde imbricar é: 1)
como dispor ou ficar disposto do mesmo modo que as telhas de um
telhado (= sobrepor); 2) é estar ou ficar com ligação estreita a (= interligar). Assim, não há porque se estimular um duelo entre o dogmatismo do sagrado e o mitológico profano. É permitido invocar aqui uma
adequada metáfora de um dos autores desta seleta: aqui o profano e o
sagrado parecem transgredir fronteiras, mas também se isolarem. São
ilhas de um arquipélago unidas pelas águas que as separam.
Estabelecido estes limitadores, definiu-se os matizes dos contos que sonhava ver presente na ‗minha‘ primicial Seleta: planeava a
autoria de homens e mulheres, das mais diversas geografias, de diferentes vertentes: crentes (de diferentes religiões) e também não crentes. Sonhava poder ter (e selecionar) cerca de uma meia dúzia de textos de duas a três páginas cada.
O Google – e por primeiro os eficientes robôs do Google recebem, aqui e agora, a minha espraiada gratidão pela eficiente ajuda
na realização de uma ingente tarefa – foi uma muito boa alternativa
para a busca dos textos. No primeiro lançar de rede na busca de ―contos acerca dos quatro elementos‖ obteve-se 563 mil resultados, com
aproveitamento quase zero. Ao se alterar para ‗histórias‘ caiu para 266
mil com um pouco de mais sucesso. Com ‗ensaios‘ 160 mil, com melhores resultados quanto ao aproveitamento. Os valores antes citados
sempre foram sem aspas; com aspas os resultados foram sempre zero.
Depois de lançar muitas redes, com muitas eliminações tinha
quatro bons ensaios. Contentei-me, mesmo sendo muito menor que o
sonhado, pois tinha uma seleção que agradava, já que tinha um texto
apreciado para cada um dos quatro elementos; escritos por uma mulher e três homens (sonhava 2 por 2, mas não é apenas a Ciência que é
masculina!, a literatura, também); as autorias são de crentes das três
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religiões abraâmicas (judaísmo, cristianismo e islamismo) e um ateu
(sintomaticamente este é da Europa que parece que é cada vez mais
ateísta); há um latino-americano, um estadunidense, um europeu e
um do norte da África. Não consegui nenhum autor do Oriente, o que
me parece natural, pois os quatro textos são balizados em cosmogonias de religiões do Ocidente.
Antes de dar a lume a Seleta, pelo que foi antes descrito, quase é desnecessário anunciar que esta teve modificações em seu nome
(ainda, uma quase súmula). Parece significativo dizer que me agradou
e muito me envolveu fazer o florilégio que está a seguir. Talvez, este
capítulo na antologia do Márlon, seja o indez (ou, para demonstrar a
minha afiliação a Química: um gérmen de cristalização) de uma
Magna Seleta.
Com desejo que amostra que está a seguir seja do agrado de
cada uma e cada um, votos de que a Seleta seja fruída com sabor e
saber!
Seleta contendo quatro ensaios nos quais cada um deles está
imbricado em tentativas de relações entre o sagrado e o profano, sendo estes compilados, traduzidos, e aditados de para saber mais e diagramados por Lucas Francisco, o Amauta, especialmente, para CONTOS QUÍMICOS POR QUÍMICOS
CONTISTAS.
Sumário
1. - Lilith revisita Terra que fora edênica
2. - E águas purificadoras inundaram o Planeta
3. - O ar é o sopro da vida e de morte
4. - Para que filho Abraão levava o fogo?
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1. Lilith revisita Terra que fora edênica Mathilde Aguillar
Martínez*
E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar; e apareça a porção seca; e assim foi. E chamou Deus à porção seca Terra; e
ao ajuntamento das águas chamou Mares; e viu Deus que era bom
(Gn, 1: 9.10).

Estar no terceiro milênio da era cristã não faz imunes aos mitos antigos, em cuja sombra se tecem fantasias, lendas e inclusive
cosmogonias com sabor atual.
No romance Caim, Saramago destaca a figura de Lilith – esposa de Noah, das terras de Nod –, a quem destina o papel de iniciar a
Caim na arte amorosa e com quem teria um filho: Enoc, bisavô de
Matusalém.
Todavia, há outra Lilith, uma que permaneceu quase desconhecida e que forma parte dos mitos antropogênicos.
Segundo a Cabala judaica, Lilith foi à primeira mulher, criada igual como Adão. Eva seria uma criação posterior, produto de
uma costela do varão. No sexto dia do primeiro relato da criação,
Deus cria o homem a sua imagem e semelhança ―Macho e fêmea os
criou‖ (Gn 1b:27). Esta narração refere ao primeiro casal humano que
teve origem similar.
No segundo relato da criação, Deus forma o homem com pó
da terra — um dos elementos primordiais — e lhe infunde alento de
vida. Para que não esteja só e o ajude, faz um ser semelhante a ele de
sua costela e forma a uma mulher, de quem o homem diz: ―Esta é
agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne; ela será chamada
varoa (virago), porquanto do varão foi tomada‖ (Gn 2:23).
Enquanto no primeiro relato a fêmea (mulher) é reflexo de
Deus, no segundo, é reflexo do homem.
Por que o Gênesis refere duas criações? Alguns consideram
que os versículos são reiterativos e dão a conhecer um mesmo feito de
uma maneira diferente.
Outros, diferentemente, aduzem que no primeiro relato alude
à criação de uma primeira mulher: Lilith, cujo nome se relaciona com
a palavra hebraica lailah, que significa noite.
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Lilith se torna o par de Adão, com quem comparte um mesmo gérmen ontológico. Teria uma personalidade forte e emancipada
que faz com que se associasse com lado escuro e com a malignidade.
Segundo a tradição judaica, Lilith se opõe a aceitar a postura
amorosa que Adão desejava — deitada e por baixo — por se considerar igual. Como Adão quis obrigar-lhe a obedecer, ela o abandona,
deixando o Jardim do Éden.
Eva, em troca, assume uma atitude mais submissa, menos crítica. Por originar-se da costela de Adão, está sujeita a seu domínio.
―... e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará‖ (Gn
3,16).
Lilith e Eva poderiam ser os arquétipos de um duplo feminino: a maldade versus a bondade, a obscuridade versus a luz, a dureza
versus a doçura, a mulher-demônio que se opõe à mulher-mãe.
A primeira se orienta ao egoísmo, a autogratificação, ao prazer sensual; a segunda ao sacrifício, à união espiritual e à procriação.
Extremos dos opostos: demônio/santa, rameira/virgem, que tem
categorizado e estigmatizado o mundo feminino.
Sem dúvida, uma e outra compartem de ter desorientado ao
homem e até se pode pensar, serem mais potentes que ele. Potência
ligada em parte à falta de compreensão que o homem tem do feminino.
Lilith enfrenta a Adão e o abandona como uma forma de
emancipar-se; não se submete, o desafia. Eva o faz transgredir: é a
autora intelectual do pecado original, sua força reside má sedução
passiva.
Segundo uma velha tradição, Lilith seria uma figura sedutora,
de longos cabelos, que voa à noite, como uma coruja, para atacar os
homens que dormem sozinhos. As poluções noturnas masculinas
podem significar um ato de conúbio com a demônia, capaz de gerar
filhos demônios para a mesma. As crianças recém-nascidas são as
suas principais vítimas. A crença em Lilith, durante muito tempo,
serviu para justificar as mortes inexplicáveis dos recém-nascidos. Uma
forma de proteger as crianças contra a fúria da bela demônia é escrever na porta do quarto os nomes dos anjos enviados pelo Senhor.
Outra maneira é a de afixar no berço do recém-nascido, três fitas,
cada uma delas com um nome de um anjo. À véspera do Shabat e da
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Lua Nova, quando uma criança sorri é porque Lilith está brincando
com ela. Afirmava-se que, na Idade Média, era considerado perigoso
beber água nos solstícios e equinócios, períodos estes em que o sangue
menstrual de Lilith pinga nos líquidos expostos.
Aos olhos masculinos, a mulher é em si mesma a caixa de
Pandora: enigma indecifrável e fonte do mal.
Se a mulher foi melhorada – produto de um upgrade ou turbinada –, o homem não? Poderia se pensar que assim como se deduz
ter havido uma Lilith do primeiro relato possa ter havido outro primeiro homem?
Do ponto de vista antropológico, o Gênesis é um mito de origem que busca explicar o surgimento do primeiro homem e como tal
não difere muito de outros mitos, integrantes das diferentes cosmologias existentes.
Devido a maior agudeza da psicologia feminina, o crítico literário Harold Bloom formula a hipótese que alguma parte inicial da
Bíblia foi escrita por uma mão de mulher.
Se bem que os desígnios de Deus são inescrutáveis, nós, suas
criaturas, nos encarregamos de interpretá-los.
Para saber mais: Jardim do Éden revisitado in Rev. Antropol.
Vol.40 n.1. São Paulo, 1997 http://dx.doi.org/10. 1590/S003477011997000100005
*Mathilde Aguillar Martínez é doutora em História pela Universidade
de Louvaina e Professora da Universidade Hebraica em Bogotá. É de
fé judaica, mas não manifesta adesão formal a práticas de vertente de
judaísmo ortodoxo. Email: mathiguima@gmail.com
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2. - E águas purificadoras inundaram o Planeta Jean Jacques du
Chambery*
E durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra, e cresceram as águas e
levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as
águas e cresceram grandemente sobre a terra; e a arca andava sobre as
águas (Gn 7:17,18).

O mito do dilúvio é uma narrativa de uma grande inundação,
geralmente enviada por uma divindade (ou várias). Há usualmente, a
destruição de uma civilização, muitas vezes, em um ato de retribuição
ou de reparação de erros ou pecados. Paralelos são frequentemente
feitos entre as águas da inundação e as águas primitivas de certos
mitos cosmogônicos. A água é descrita como um elemento de limpeza
ou purificação da humanidade, em preparação para o renascimento.
A maioria dos mitos de inundação também contém um herói cultural,
usualmente messiânico "representa o desejo humano pela vida". Por
exemplo, um Noé para recomeçar uma reprodução.
A temática mitológica do dilúvio é generalizada entre muitas
culturas ao redor do mundo, conforme visto em histórias sobre inundações da Mesopotâmia; nos Puranas, os livros religiosos hindus; em
Deucalião, da mitologia grega; na narrativa do dilúvio no Gênesis; em
mitos dos povos quíchuas e maias na Mesoamérica; na tribo Lac
Courte Oreilles Ojibwa de nativos americanos da América do Norte e
entre os chibchas e cañaris, na América do Sul.
Parece não existir dúvidas sobre a ocorrência do dilúvio, porém não se pode definir a extensão precisa deste ocorrido, o que se
pode afirmar é que ele abrangeu todo mundo conhecido à época.
Mas sobre histórias mitológicas como a dos Maias, não há estudo que aponte sua relação como o dilúvio dos povos do antigo Fértil Crescente, então se pode afirmar que pode ser uma coincidência ou
então uma tradição trazida com os primeiros povoadores chegados à
América. Esta última é a versão mais aceita no meio científico.
Sobre o dilúvio, parece não restar dúvidas: ele ocorreu realmente, porém, quanto a sua extensão, não se pode afirmar nada de
concreto, mas segundo a arqueologia e a geologia contemporâneas,
este ocorreu somente na região do Fértil Crescente, o que era, então, o
mundo conhecido da época.
Mesmo não leitores da Torá judaica e/ou da Bíblia cristã, em
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nossa civilização, todos conhecemos algo sobre o assunto e não raro
fazemos uma livre associação à arca de Noé.
Na Bíblia, no livro do ―Gênesis‖, é mostrado o arrependimento de Javé em ter criado o homem, devido à maldade que este
espalhara na Terra. O Todo Poderoso também erra e disto se arrepende e para se redimir de seu erro se vinga e termina com aqueles que
não seguem seu script. Neste arrependimento, decide fazer um enorme dilúvio saneador dos erros das criaturas, fazendo desaparecer tudo
que havia sido criado até então. Porém, decide poupar Noé, por este
ter agido bem, e lhe recomenda fazer uma arca de madeira, e abrigar,
junto com sua família, um casal de cada espécie existente.
E acerca desta arca há dados incríveis (= inacreditáveis; ou
que não se pode crer), como por exemplo: arca era um barco muito
grande: ―E desta maneira a farás: De trezentos côvados o comprimento da arca, e de cinquenta côvados a sua largura, e de trinta côvados a
sua altura‖ (Gn 6:15) (= 135 metros de comprimento, 22,5 metros de
largura e 13,5 metros de altura)
O relato fantasioso prossegue, trazido do livro dito sagrado:
―Farás na arca uma janela, de um côvado a acabarás em cima; e a
porta da arca porás ao seu lado; far-lhe-ás andares, baixo, segundo e
terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra,
para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos
céus; tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a
minha aliança; e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as
mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne,
dois de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos
contigo; macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos
animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a
sua espécie, dois de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida.
E leva contigo de toda a comida que se come e ajunta-a para ti; e te
será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé; conforme a tudo o
que Deus lhe mandou, assim o fez‖ (Gn 6:16-22).
A arca, agora completa, tendo sido construída ao longo de
muitos anos de acordo com o plano divino, é ocupada ao mando de
Deus (Gn 7:1) pelo homem e pelos animais. Antes do início do dilúvio, Deus fecha a porta. O Todo Poderoso quer garantir que seu plano
não seja violado, pois, Noé poderia ser subornado por algum não
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eleito que depois quisesse entrar.
A fonte de água parece sobrenatural. Agora a chuva era torrencial. Além disso, as ―fontes do grande abismo‖ (Gn 7:11) foram
abertas. A água, vinda de cima e de baixo, irrompe durante quarenta
dias (Gn 7:12). As águas prevalecem durante 150 dias (Gn 7:24) sobre
a terra, e, em seguida, diminuem ao longo de alguns meses. Cinco
meses após o início do dilúvio, a arca pousa sobre o monte Ararat
(Gn 8:4, e Gn 7:11). Leva um tempo considerável para que elas retrocedam e o solo fique seco o suficiente para se andar sobre ele. Noé e
sua família passaram pouco mais de um ano dentro da arca.
Realmente — em muitos textos tidos como sagrado ou de
inspiração divina — há a trazida de tantas fantasias que mais parecem
histórias da carochinha. Não há como não nos condoer dos crentes.
Mais especialmente dos fundamentalistas, que creem em tudo isto.
Há tantos questionamentos que se poderia interpor: como
humanos e animais foram alimentados por tão longo tempo? Os carnívoros não se alimentavam de seus pares? Como os animais de clima
frio conviviam com os de clima quente (havia ar condicionado na
arca)? Quando os animais deixaram a arca como se deslocaram para
seus diferentes habitats?
Adito ainda uma preciosa informação para se ter uma quase
anedótica cronologia: James Ussher (1581—1656) foi Arcebispo de
Armagh, na Inglaterra. Baseando-se na Bíblia, escreveu o livro The
Annals of the World em 1658. Neste livro, Ussher fez uma cronologia
da vida na Terra baseada em estudos bíblicos e de outras fontes, de tal
maneira concluiu que a criação do mundo ocorreu no domingo, 23 de
outubro do ano 4004 antes de Cristo (a. C.) pelo calendário juliano.
Na época, a afirmação foi amplamente aceita.
Ussher calculou as datas de outros eventos bíblicos, concluindo, por exemplo, que Adão e Eva foram expulsos do Paraíso na segunda-feira, 10 de novembro 4004 a. C., e que a arca tocou no monte
Ararat na quarta-feira, 5 de maio de 2348 a. C.
Aos que creem resta dizer apenas: é um milagre do Todo Poderoso (que por ter errado na produção dos humanos que criara, teve
que fazer um dilúvio para dizima-los)!
Para saber mais: A história do dilúvio: dilúvio universal ou
local? http://www.historialivre.com/univerzo/diluvio.htm
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*Jean Jacques du Chambery é doutor em Antropologia pela Sorbonne
e Professor na École des Hautes Etudes de Paris. Se diz ateu, mas não
faz nenhuma militância de suas não-crenças como não participa de
grupos relacionado a ateísmo. Email: jjducham@cnrs.fr

3. - O ar é sopro de vida e sopro de morte Joseph Cornwell Jr*
―E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas
narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente‖ (Gn 2:7).
"Se lhes o ar, morrem, e voltam para o seu pó" (Livro dos Salmos
(104.29)).

Um dos atos capitais da narrativa da criação na vertente judaico-cristã está em um dos versos do capítulo 2 do Gênesis acima
reproduzido. O ar é o sopro da vida que Deus insuflou ao ser (= boneco de barro), ainda inanimado, que então, se torna um humano com
uma alma vivente e imortal. Uma leitura corânica, como está no versículo 3, da 76ª surata ―Al Insan‖ (O Homem) parece traduzir uma
melhor imagética: ―Em verdade, criamos o homem, de esperma misturado, para prová-lo, e o dotamos de ouvidos e vistas‖.
Se no Gênesis temos o sopro de vida, o verso do Salmo 104 se
refere ao sopro de morte. A supressão do ar causa a morte.
Assim, por exemplo, como no ritual do batismo de algumas
denominações cristãs, o celebrante sopra (= insuflação) três vezes
sobre a criança e toca os ouvidos e narinas da criança com os dedos
humedecidos com a própria saliva e para insuflar-lhe a vida, há em
um outro extremo a prática ritual de se colocar um espelho próximo
às narinas do recém falecido, para ver se ele ainda respira, para, na
situação contrária (= sopro de morte), atestar a morte. O elemento ar
(não é demais repetir que o dito elemento ar não é um elemento e sim
uma mistura de gases; como por exemplo, o ‗ar atmosférico‘ ) assume
simbolismos antípodas.
Em investigação realizada em um curso de Pedagogia, se ofereceu a estudantes, em uma atividade ligada à docência das Ciências
da Natureza um elenco de perguntas. Cada aluno deveria escolher
uma pergunta e buscar respostas à mesma, com no mínimo três pessoas de formação / profissão / crenças o máximo diferenciadas. Um
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dos alunos se propôs investigar o seguinte questionamento: por quê os
bebês choram ao nascer? e da mesma foram trazidas quatro leituras
bastante díspares [das quais se apresenta uma pequena síntese em
seguida]: #1) de uma parteira [... pedindo o sopro da vida que a parteira infunde quando assopra nas narinas...]; #2) de uma obstetra [...
para estimular o funcionamento dos alvéolos e ativar o início da respiração...]; #3) de uma pessoa sem escolarização formal [... o nenê
chora de saudade da vida boa que tinha na barriga da mãe...]; #4) de
um teólogo [... para pedir a Deus que lhe insufle a vida...].
Se olharmos cada uma destas quatro leituras, feitas pelas diferentes pessoas, vamos perceber que cada uma usou um tipo de óculos
para ler o mundo: Talvez possamos identificar leituras marcadas pelo
senso comum, pelos mitos, pelas religiões e pela ciência. Mas, também parece presente nas respostas trazidas uma necessidade de ativar
(= tornar presente) um sopro de vida. Aqui o profano e o sagrado
parecem transgredir fronteiras, mas também há um isolamento de
cada um dos quatro. A situação parece se assemelhar a ilhas de um
arquipélago unidas pelas águas que as separam.
É importante destacar que não se está julgando e, muito menos, desqualificando qualquer uma de outras leituras diferentes daquela que se coloca como a proposta pela academia (como a da obstetra),
que se faz central quando se busca fazer alfabetização científica. Muito menos sugerindo que se abandone uma ou outra em favor desta
leitura proposta pela Ciência.
Parece importante referir uma outra dimensão para o elemento ar representa a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ao referir a
visão cristã de Deus implica que consideremos que a rigor, nem o
judaísmo nem o cristianismo são religiões monoteístas — este é trinitário e aquele é henoteista (segundo Max Muller, orientalista alemão,
1823-1900), forma de religião em que se cultua um só Deus sem que
se exclua a existência de outros. Assim, apenas o islamismo é rigorosamente monoteísta.
A doutrina trinitária professa a existência de um só Deus,
onipotente, onisciente e onipresente, revelado em três pessoas distintas. Encontra-se muitos poucos trechos da Bíblia que possam caracterizar o Deus trinitário e por tal este é um dogma quase vedado à compreensão. Um dos exemplos mais referidos é o relato sobre o batismo
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de Jesus, em que as chamadas "três pessoas da Trindade" se fazem
presentes, com a descida do Espírito Santo sobre Jesus, sob a forma de
uma pomba.
Há defesas da trindade que parecem muito frágeis, como criação do homem se apresenta um criador plural "Façamos o homem a
nossa imagem e semelhança"(Gn 1,26) ou no episódio da torre de
Babel o Senhor Deus fala no plural: "Vamos: Desçamos para lhes
confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao
outro‖(Gn 11,7). Ora, quantos erros de tradução podem ter ocorrido
nestes milênios dos textos ditos fundantes e originais com as versões
dos dias atuais.
Para os cristãos trinitários, esta liberdade do Espírito exclui
que este possa ser um princípio impessoal, um meio ou instrumento,
mas antes pressupõe a sua independência relativa, e é muito entendido como o ar (pneumatos) que envolve o cosmos.
Houve movimentos heréticos que surgiram em meados do
Século 4º, que negavam a divindade do Espírito Santo. Os seguidores
dessa nova abordagem radical também foram chamados pneumatómacos, "adversários do Espírito";
Na filosofia estóica, pneuma (πνεῦμα) é o conceito de "sopro
de vida", tendo origem nos autores médicos da Grécia Antiga, que
localizavam o elemento de vitalidade dos seres humanos na respiração, pneuma, para os estóicos, é princípio ativo e gerador que organiza quer o indivíduo e o cosmos. Na sua forma mais elevada, pneuma
constituí a alma humana (psychê), que é um fragmento da pneuma
que é a alma divina (Zeus). Como uma força que estrutura a matéria,
ela existe também em objetos inanimados.
Pneu, pneumático, pneumonia e outras são palavras que associam para nós ar, como, por exemplo, osso pneumático.
Vimos até então o ar como sendo o Espirito Santo (pneuma),
o sopro de vida e o sopro de morte. Para encerrar adito a estas três
dimensões uma quarta leitura do ar, onde este determina uma das
quatro mais significativas revoluções científicas:
Em tempos pré-iluministas (antes do Século 18) o flogisto ou
flogístico ou flogiston era um conceito fundamental da Ciência e a
Química se assentava nele suas bases teóricas. A teoria do flogisto,
estabelecida pelo médico alemão G. E. Stahl (1660-1734), afirmava

54

que os metais são tão complexos que contêm o flogisto (princípio
material que confere a condição para a queima de uma substância) e o
que resta depois de perdê-lo são seus derivados deflogisticados (que
numa interpretação atual seriam seus óxidos, resultantes da combinação do metal com o oxigênio). Por extensão se dizia que qualquer
substância queima por conter o flogisto, assim podia haver massa
positiva se o resultado da queima ficasse mais leve (como na queima
do enxofre) ou negativa, se ficasse mais pesado (como na queima de
um metal). Lavoisier não apenas explica como ocorre a combustão.
Mostra o quanto a respiração animal é uma reação de combustão.
Assim além de terminar com o flogisto, o vitalismo também recebe
um profundo golpe. A nova teoria foi criticada pelos tradicionalistas,
que não podiam conceber um sistema onde não figurasse o flogístico.
As dúvidas sobre a existência do flogístico foram expostas por Lavoisier, mas os defensores das ideias de Stahl não viram, a princípio,
razões para abandoná-las. Macqueur, por exemplo, uma das maiores
autoridades da época, escreveu: "Onde estaríamos nós com a nossa
velha química, se fôssemos levantar um edifício completamente diferente? Confesso que, por mim, teria abandonado a partida". A frase de
Macqueur, escrita em tom de desprezo pelas hipóteses lavoisieranas,
mostra, contudo, a atitude retrógrada de muitos químicos do Século
18. Em geral, os mais velhos combateram encarniçadamente as novas
ideias, e os mais jovens as defenderam com não menor ardor.
Há um livro intitulado Oxigênio (Carl Djerassi & Roald) que
interroga: O que aconteceria se o Prêmio Nobel tivesse que ser concedido a algum cientista do Século 18? Qual descoberta seria tão fundamental que mereceria o Prêmio? Quem seria agraciado? Oxigênio,
uma peça de teatro em 2 atos e 20 cenas, que se alterna entre 1777 e
2001, conta essa história fictícia e revela os bastidores históricos —
estes, sim, verídicos — da descoberta do gás que respiramos, quase
simultaneamente realizada pelo químico francês Lavoisier, pelo farmacêutico sueco Scheele e pelo pastor inglês Priestley. Os três cientistas e suas esposas estão em Estocolmo em 1777, a convite do rei Gustavo III.
A questão a resolver é: quem descobriu o oxigênio? As mulheres desempenham papel de destaque na peça, revelam suas próprias vidas e a de seus maridos cientistas. O sucesso do livro Oxigênio
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(com edições em alemão, búlgaro, chinês, coreano, espanhol, francês,
inglês, italiano, japonês e polonês) e das dezenas de Representações e
Leituras demonstram que temas éticos como prioridade e descoberta
permanecem tão atuais hoje como o foram em 1777.
O oxigênio respirado pelos organismos aeróbicos, liberado
pelas plantas no processo de fotossíntese, participa na conversão de
nutrientes em energia intracelular (ATP). O oxigênio molecular é o
aceptor final de elétrons da cadeia de transporte de elétrons na respiração aeróbica celular. Permito-me exemplificar com algo da área das
ciências da natureza: podemos organizar uma atividade para um extenso período apenas com discussões acerca das reações da combustão e da fotossíntese.
Um ser humano adulto em repouso respira em média 13,5
vezes por minuto - 1,8 a 2,4 gramas de oxigénio por minuto. A soma
total da quantidade inalada por cada pessoa no planeta produz um
total de 6000 milhões de toneladas de oxigénio por ano.
E, agora algo não tão comentado ―Existia, porém, um imenso
tabu. Era difícil cogitar que o oxigênio, essencial à vida, tinha um
lado vilão‖. No entanto, hoje se sabe que, ao se respirar, 2 a 5 por
cento desse gás acabam gerando radicais livres.
Os radicais livres são verdadeiros vilões das células. Podem
prejudicar estruturas celulares o funcionamento normal do metabolismo celular, acarretando diversas patologias, dentre elas, a diabete,
inflamações, osteoporose, neoplasmas e principalmente o envelhecimento precoce.
Outra faceta do oxigênio vilão poderia ser o quanto se perde
de materiais pela ‗indesejada oxidação‘. A ferrugem a ficar em um
exemplo visível em nosso cotidiano.
Assim o ―elemento ar‖ esteve neste texto marcado por posições antípodas: o Espirito Santo (pneuma) que faz de uma religião
monoteísta ser trinitária, o sopro de vida e o sopro de morte e por fim
dentro das duas mais singulares (e antípodas reações: a combustão e a
fotossíntese o oxigênio é herói e bandido).
Para saber mais: História da Medicina: o enigma da respiração;
como
foi
decifrado.
http://www.jmrezende.com.br
/respiracao.html
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*Joseph Cornwell Jr é doutor em História da Química pela Columbia
University, Canadá e Professor Boston School of Science e no Seminário Teológico Jesuítico de Mont Serrat, Espanha. Email:
jocorjr@bostonschool.edu

4. - Para que filho Abraão levava o fogo?
Ephrain Bin Mustaphat*
E o filho disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para
o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o
holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos (Gn 22:7e8).

Deus disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque,
a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto
sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão
pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo dois de seus servos e Isaque seu filho; e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro
dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse
Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o meu
filho iremos até ali; e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou
Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho; e ele
tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então
falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai! E ele disse: Eis-me
aqui, meu filho! E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o
cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o
cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos
juntos (Gn 22:2-8).
Nos versículos de Gênesis 22, Deus ordena Abraão sacrificar
seu único filho. Todos os estudiosos do Islã, e também, do judaísmo
e do cristianismo concordam que Ismael nasceu antes de Isaque. Não
faz sentido chamar Isaque de único filho de Abraão, ele tinha um
(meio-) irmão: Ismael, filho de Abraão, gerado por Agar.
É verdade que os estudiosos judaico-cristãos argumentam
com frequência que como Ismael nasceu de uma concubina, não era
filho legítimo. Entretanto, de acordo com o próprio judaísmo era
uma ocorrência comum, válida e aceitável: esposas estéreis darem
concubinas a seus maridos para gerarem descendência, e a criança
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produzida pela concubina era reivindicada pela esposa do pai, desfrutando todos os direitos como se fosse filho da própria esposa, incluindo herança. Em acréscimo a tudo isso, é inferido na Bíblia que a
própria Sara considerava um filho nascido de Agar como seu herdeiro
de direito. Sabendo que havia sido prometido a Abraão que sua semente encheria a terra entre o Nilo e o Eufrates (Gn 15:18) de seu
próprio corpo (Gn 15:4), ela ofereceu Agar a Abraão para que ela
fosse o meio do cumprimento dessa profecia. Ela disse: ―Eis que o
Senhor me tem impedido de ter filhos; toma, pois, a minha serva; por
ventura terei filhos por meio dela‖ (Gn 16:2). Não foi diferente o
acontecido à Léa e Raquel, as esposas de Jacó, filho de Isaque, darem
suas servas a Jacó para gerarem descendência (Gn 30:3, 6-7, 9-13).
Seus filhos foram Dan, Neftali, Gad e Asher, que eram dos doze filhos de Jacó, os pais das doze tribos dos israelitas e, consequentemente, herdeiros legítimos.
Disso entendemos que Sara acreditava que uma criança nascida de Agar seria um cumprimento da profecia dada a Abraão, —
dito ‗o filho da promessa‘ — e seria como se tivesse nascido dela própria. Assim, de acordo apenas com esse fato, Ismael não é ilegítimo,
mas um herdeiro de direito.
O próprio Deus considera Ismael um herdeiro de direito porque, em várias passagens, a Bíblia menciona que Ismael é uma ―semente‖ de Abraão. Por exemplo, em Gênesis 21:13: ―Mas também
do filho desta serva farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem‖. Existem outras razões que provam que Ismael e não Isaque
deveria ser sacrificado.
Voltemos ao relato, Abraão consultou seu filho para ver se ele
compreendia o que lhe foi ordenado por Deus: ―E lhe anunciamos o
nascimento de uma criança (que seria) dócil. E quando chegou à adolescência, seu pai lhe disse: Ó filho meu, sonhei que te oferecia em
sacrifício; que opinas? Respondeu-lhe: Ó meu pai, faze o que te foi
ordenado! Encontrar-me-ás, se Deus quiser, entre os perseverantes!‖
(Alcorão 37:101-102).
De fato, se o pai diz a uma pessoa que ela deverá ser morta
por causa de um sonho, isso não será recebido da melhor maneira.
Pode-se duvidar do sonho e também da sanidade da pessoa, mas Ismael conhecia a posição de seu pai. O filho virtuoso de um pai virtu-
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oso estava determinado a se submeter a Deus. Abraão levou seu filho
ao lugar onde deveria ser sacrificado e o deitou com o rosto para baixo. Por essa razão, Deus os descreveu com as mais belas palavras,
pintando uma imagem da essência da submissão; uma que leva lágrimas aos olhos: ―E quando ambos aceitaram o desígnio (de Deus) e
(Abraão) preparava (seu filho) para o sacrifício‖ (Alcorão 37:103).
Quando a faca de Abraão estava descendo, uma voz o interrompeu: ―Então o chamamos: Ó Abraão, Já realizaste a visão! Em
verdade, assim recompensamos os benfeitores. Certamente que esta
foi à verdadeira prova‖ (Alcorão 37:104-106).
De fato, foi o maior de todos os testes, sacrificar seu único filho, nascido depois de ter alcançado uma idade avançada e anos de
espera por descendência. Aqui Abraão mostrou sua disposição de
sacrificar tudo que tinha por Deus, e por essa razão, foi designado um
líder de toda a humanidade, aquele a quem Deus abençoou com uma
descendência de profetas.
―E quando o seu Senhor pôs à prova Abraão, com certos
mandamentos, que ele observou, disse-lhe: Designar-te-ei Imam dos
homens. (Abraão) perguntou: E também o serão os meus descendentes?‖ (Alcorão 2:124).
Ismael foi resgatado com um carneiro: ―... E o resgatamos
com outro sacrifício importante‖ (Alcorão 37:107).
É esse epítome de submissão e confiança em Deus que centenas de milhões de muçulmanos reencenam todo ano durante os dias
do Hajj, um dia chamado Yawm-un-Nahr – O Dia do Sacrifício, ou
Eid-ul-Adhaa – ou a Celebração do Sacrifício. Sabemos do Alcorão
que a criança a ser sacrificada era Ismael, já que Deus, ao dar as boas
novas do nascimento de Isaque a Abraão e Sara, também deu as boas
novas de um neto, Jacó (Israel): ―... alegremo-nos com o nascimento
de Isaac e, depois deste, com o de Jacó.‖ (Alcorão 11:71) Da mesma
forma, no verso bíblico Gênesis 17:19, foi prometido a Abraão: ―Sara,
tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Isaque; com ele
estabelecerei o meu pacto como pacto perpétuo para a sua descendência depois dele.‖
Como Deus prometeu dar a Sara um filho de Abraão e netos
daquela criança, não era lógica e praticamente possível para Deus
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ordenar que Abraão sacrificasse Isaque, uma vez que Deus não quebra Sua promessa.
Quando os dois meninos crescem, mesmo sendo Ismael 14
anos mais velho que Isaque, havia disputas entre eles. Também os
servos de um e outro tinham discussões por causa de terras, situação
que se faz permanente até os dias atuais. Conflitos entre Agar e Sara
se intensificam, ameaçando a paz de sua família. Abraão então resolve despedir sua serva junto com o seu filho Ismael. Por tal, Abraão
ouvindo a Deus, leva Agar, Ismael e seus servos a um lugar distante,
aonde crescerá a linhagem dos filhos de Ismael.
Para
saber
mais:
A
história
de
Abraão
https://www.islamreligion.com/pt /articles/293/viewall/historia-deAbraão
* Ephrain Bin Mustaphat é Professor de Islamismo Comparado na
Universidade do Cairo e Professor na Escola de formação islâmica em
Alexandria Email: mustaphat1939@gmail.com

Advertência final: Lucas Francisco, o Amauta, Mathilde Aguillar Martínez,
Jean Jacques du Chambery, Joseph Cornwell Jr e Ephrain Bin Mustaphat são
cinco personagens ficcionais e qualquer semelhança com pessoas reais, é mera
coincidência.

3.2. Conotações sobre os quatro elementos
O texto introdutório deste capítulo, a ―Seleta contendo contos
acerca dos quatro elementos‖, escrito por Chassot, foi classificado
pelo próprio autor como um conto químico de tema livre, e foi inicialmente estruturado para duas composições: o livro dos Contos e esta
Tese doutoral. Inspirada nele, este capítulo foi redigido, buscando as
discussões pertinentes aos quatro elementos, em conotações sagradas
e profanas, e aspectos dessa relação na formação de professores de
Ciências Naturais.
Parece significativo rever o significado de conotação que intitula este segundo excerto do capítulo 3: conotação 17 Ação que consiste
17

Disponível em: <https://www.dicio.com.br/conotacao/>. Acesso em: 07 jun. 2019.
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no emprego de uma palavra a partir de um sentido figurado, não literal, e dependente do contexto. Aquilo que uma palavra pode sugerir,
além do seu sentido literal, através de associações com outras palavras, outros contextos, outros seres ou objetos. [Filosofia] Capacidade
atribuída ao nome que carrega consigo uma série de características
implícitas em seu significado.
Nesse intuito, destaca-se inicialmente um argumento trazido
na ―Seleta‖ a respeito dos quatro elementos no ensino científico,
apontado por Chassot como simplório – ou muito crédulo – na abordagem que dava quando ensinava acerca do tema, dizendo ―Vemos o
fogo, a água que verte da madeira, o ar representado pelo oxigênio
consumido e pelos gases produzidos e a terra, identificada nas cinzas
que restam‖. Mencionando que nada a mais do que isso ele destacava
do ponto de vista químico, e que não se trata de quatro elementos e
sim quatro substâncias.
A partir da compreensão primeva sobre a composição das
substâncias pelos quatro elementos, teoria que teria inicialmente sido
proposta por Empédocles (há 2.500 anos, ou 490-430 a.C.), que ainda
hoje seja abordada em materiais didáticos e paradidáticos, de maneira
sintetizada enquanto Teoria dos quatro elementos da natureza, e que,
provavelmente não seja mencionada ou ensinada em nenhum outro
contexto além do escolar/científico, entende-se que nessa Tese, há
uma situação um tanto diferente. Tem-se um objeto de estudo que
traz os quatro elementos em um contexto sagrado, do ponto de vista
de quem o propuseram.
Nessa Tese, os quatro elementos também são vivenciados
e/ou presenciados em artes sacras existentes no interior da Catedral
em Sinop, compondo quatro dos sete painéis de pinturas sacras que lá
existem e que foram produzidas por artista plástica e sacra renomada
nacional e internacionalmente, e que desenvolveu o Projeto Cores da
Catedral. Dos sete painéis, quatro são os dos quatro elementos: Terra,
Água, Ar e Fogo. Cada dois destes ficam em uma das laterais da Catedral.
Assim, buscou-se conhecer as justificativas para que os quatro
elementos aparecessem em tais obras, também, compreender melhor
sobre a explicação ou fundamentação científica da teoria dos quatro
elementos, bem como, por meio das compreensões de licenciandos
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em Ciências Naturais – habilitação em Química, trazer suas percepções e visões sobre as obras dos quatro elementos na Catedral, considerando-os sujeitos importantes das discussões propiciadas por este
objeto de estudo, uma vez que tal discussão possa problematizar acerca da relação ou não-relação sobre os saberes científicos e religiosos
de cada sujeito, podendo assim, contribuir para sua formação inicial
em Ciências Naturais.
Diante do exposto, na composição deste capítulo são apresentadas as conotações simbólicas trazidas pela artista sacra aos quatro
elementos, a partir de uma entrevista realizada com a autora das
obras, sua Monografia de Pós-graduação Especialização em Espaço
Litúrgico, desenvolvida no Instituto de Teologia de Santa Catarina
(ITESC), em Florianópolis no ano de 2010, cujo título é ―Água, Ar,
Terra e Fogo: Um estudo das conotações simbólicas dos elementos da
natureza em várias culturas e nas tradições cristãs‖ e, a Revista ―Projeto Cores da Catedral18‖.
Também, dentro deste capítulo, são trazidas as explicações
científicas a respeito dos quatro elementos, por meio de buscas em
aportes teóricos disponíveis, com intuito de compreender a origem, os
filósofos/cientistas que contribuíram para o desenvolvimento da ciência, e o que representaram esses elementos nesse percurso histórico e
no desenvolvimento da Ciência/Química. Ainda, apresentam-se as
compreensões que estudantes de licenciatura em Ciências Naturais,
habilitação Química, tiveram a respeito dos painéis em estudo, que
foram obtidas por meio de uma visita e dois questionários. Dessa
forma, ao se encerrar o capítulo, será feita uma discussão com base no
que fora tratado no mesmo, na forma de uma triangulação de dados,
que tem sido utilizada em pesquisas do tipo qualitativa, como uma
das formas de compor análises nesta categoria.
3.3. Conotações simbólicas religiosas atribuídas pela artista
Quando definidos por serem objetos de estudo dessa Tese, os
painéis dos quatro elementos, haviam duas vertentes a respeito: uma,
18

Um projeto encadernado que tem forma semelhante à uma Revista, porém, não
apresenta dados catalográficos, que contém 35 páginas no total, apresenta os sete painéis que estão no interior da catedral, explicando-os. Este material nos foi doado pela
artista Mari Bueno.
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a teoria dos 4 elementos na Ciência – como explicação da composição
de todas as substâncias, desde a antiguidade – e, a segunda, a vertente
trazida pela artista plástica sacra – na qual os 4 elementos são associados à Sinop, região da Amazônia Legal, estando esses diretamente
relacionados a passagens bíblicas e a simbologias animais. Aparentemente distantes as vertentes, se propõe a discutir o assunto, principalmente por termos verificado que as obras sacras estariam trazendo
uma teoria profana, segundo nossa visão preliminar, e isso causou
mais do que curiosidades, mas motivou um problema de pesquisa, tal
como o enunciado nessa Tese.
Na composição das artes sacras da Catedral, a artista desenvolveu o projeto ‗Cores da Catedral‘, com recursos captados sob amparo da Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet). No projeto os sete painéis são desenvolvidos, dentro da visão de uma Catedral na floresta
amazônica. São eles: 1º. Painel central (presbitério) O Cristo – Bom
Pastor amazônico; 2º. Os Anjos, na porta de entrada frontal; 3º. O
Painel da Pia Batismal, 4º. Painel do Elemento Água, 5º. Painel do
Elemento Terra, 6º. Painel do Elemento Fogo e 7º. Painel do Elemento Ar. O objeto deste estudo são os painéis dos quatro elementos.
Mari Bueno desenvolveu um estudo a nível de especialização,
no qual associou os quatro elementos a símbolos culturais. No contexto da região amazônica, por se tratar de uma colonização diversificada (sulistas, nordestinos, entre outras) ela argumentou o nascimento
de uma ‗nova cultura‘ local, assim, a catedral Sagrado Coração de
Jesus tem relevante importância nesse contexto. No estudo da artista
sacra, o objetivo esteve em descrever as conotações simbólicas atribuídas aos quatro elementos, nas culturas, religiões e entre alguns filósofos. Porém, ao trazer brevemente as conotações filosóficas, a artista
não destacou os pensamentos que originaram conceitos nas Ciências
Naturais. Enquanto, ao trazer as conotações de cunho religioso, essas
foram amplamente enfatizadas, até mesmo em religiões distintas à
cristã/católica.
Algumas simbologias chamam atenção por darem sentido às
obras, como por exemplo, os simbolismos animais no tetramorfo
cristão, o qual traz os quatro animais a que Ezequiel se referiu e que
foram associados, no final do Século II, aos quatro/evangelistas, conforme esboçado na Tabela 1.
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Tabela 1: Associações tetramorfos

N.

Elementos

Evangelis- Animais
tas Bíblicos

1

Terra

Lucas

Touro

2

Água

Mateus

Homem

3

Ar

João

Águia

4

Fogo

Marcos

Leão

Dogmas
Marianos
Virgindade de
Maria
Maria
mãe de
Deus
Maria
concebida
sem o
pecado
original
Assunção
de Maria
ao céu

Pontos
Cardeais
Norte

Oeste

Leste

Sul

Fonte: construído pela pesquisadora com base nas informações coletadas nos painéis.

Em um estudo acerca das simbologias atribuídas aos elementos na Bíblia, na Monografia que a artista sacra desenvolveu em uma
especialização, é possível inferir que ela estabelece algumas relações
dos elementos com significados e conceitos que são apresentados a
seguir:
ÁGUA: eternidade, vida eterna, dilúvio, julgamento de Deus, bênção,
purificação, batismo, penitência e água benta.
AR: criação, sopro da vida, espírito e vento.
FOGO: divino, agir de Deus, iluminação, sarça ardente, fumaça,
purificação e provação, inferno e ardente.
TERRA: primordial/fundamental, origem, composição de Adão.
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O pároco da Catedral Valdir Luiz Koch credita a são Jerônimo 19 a
inspiração que diz: ―Cristo, pelo nascimento, tornou-se humano, morreu como um touro no sacrifício, ergueu-se do sepulcro como um leão
e elevou-se ao céu como uma águia‖.
Para a composição dos painéis, ainda, Mari Bueno relacionou cada elemento da natureza, a passagens bíblicas que trouxessem
com ênfase os sentidos atribuídos aos elementos, e assim, destacou
quais dessas comporiam as obras, de acordo com a apresentação sintetizada na Tabela 2.
Tabela 2: Passagens bíblicas relacionadas aos elementos.

Painel/religião

Centro

Lado esquerdo

Terra

Crucificação de
Jesus (Jo 10, 18)

Saída do Egito
(Ex 12, 43-50)

Água

Nascimento de
Jesus (Mt 1,21)

Bodas de Caná
(Jo 2, 1-11)

Ar

A ascensão de
Jesus (At 1,6-11)

A Criação (Adão e
Eva) (Gn 2, 7)

Fogo

A ressurreição de
Jesus (Mc 16)

Pentecostes
(At 2, 1-13)

Lado
direito
Jesus no
Templo
(Lc 2, 21)
A Samaritana
(Jo 4 7-14)
O Envio
(dos doze
discípulos)
(Lc 9, 1-6)
A sarça
ardente
(Ex 3)

Fonte: dados extraídos dos painéis, pela pesquisadora.

A tabela anterior apresenta as escolhas bíblicas relacionadas
aos elementos e, a seguir, seguem imagens da catedral e dos painéis
em estudo, conforme as Figuras 1 a 6:·.

19

São Jerônimo (347 – 420) foi um sacerdote cristão destacado como teólogo e historiador e considerado confessor e Doutor da Igreja pela Igreja Católica é mais conhecido
por sua tradução da Bíblia para o latim (conhecida como Vulgata), por tal nominado
como ‗Proto-Gutemberg‘ e por seus comentários sobre o Evangelho dos Hebreus, mas
sua lista de obras é extensa.
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Figura 1: Vista frontal da Catedral.

Figura 2: Vista interna da Catedral.

66

Figura 3: Painel do elemento Fogo (lateral esquerda da Catedral).

Figura 4: Painel do elemento Ar (lateral esquerda da Catedral).
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Figura 5: Painel do elemento Terra (lateral direita da Catedral).

Figura 6: Painel do elemento Água (lateral direita da Catedral).

As imagens foram feitas e cedidas a este Livro por Luís Antônio Shigueharu Ohira, Arquiteto e Urbanista, Mestre em Ciências
Ambientais.
Na base, ou parte inferior dos painéis, existe uma simbologia
que se repete por várias vezes em uma linha, e que chama atenção por
ser representativa de cada elemento.
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No painel do Fogo a representação é um triângulo equilátero;
no do Ar é uma representação em forma de onda; no da Terra uma
representação em forma de quadrados e no Água a representação é
em forma semelhante às ondas.
3.3.1. Considerações da artista sobre a escolha pelos quatro elementos
Em uma entrevista pré-agendada e gravada em áudio, realizada com a artista sacra, questiona-se sobre qual teria sido a motivação para trazer os quatro elementos da natureza nas obras e, se durante sua vida profissional e acadêmica, ela havia tido alguma formação
(religiosa ou científica) a respeito dos elementos. Seguem alguns trechos da transcrição das falas da artista:
Artista: ...eu tinha feito o painel principal que é o bom pastor na floresta amazônica e continuava com esse conceito, é, de todos os, dá,
dessa catedral na floresta amazônica, então por isso veio essa ideia de
trabalhar os elementos que tenham relação com natureza e aí eu comecei minha pesquisa o que teria na bíblia sobre esses elementos o que fala sobre a água, sobre a terra, sobre o ar, sobre o fogo, né, em que sentido isso estava, qual o sentido bíblico disso.
Pesquisadora: eu queria saber então junto disso o quanto na tua formação pré-universitária, no ensino médio e talvez no ensino fundamental tu ouviste falar alguma coisa, alguma explicação química ou
alquímica desses quatro elementos?
Artista: não
Pesquisadora: nenhuma... não, não, busca minha, nada assim de, nada
acadêmico, não, nada.

Pode-se constatar que na formação acadêmica a artista não
teve algum estudo específico a respeito desses elementos, e, ainda,
para a produção dos painéis ela se inspirou pelos elementos naturais a
partir do painel central (do Cristo amazônico), da representação de
árvores e que então desenvolveu pesquisas na bíblia para idealizar os
painéis.
Em seguida, questionou-se a respeito da sua religião e religiosidade, sobre sua cultura religiosa, e o quanto isso contribuía para
suas obras sacras em Sinop, na Catedral, em outras igrejas católicas de
Sinop e em outros municípios de MT, como: Matupá e Sorriso. O
diálogo foi:
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Pesquisadora: por que eu acho que agora, você, eu queria saber o
quanto, {...} quanto o teu ser religiosa influi nesta obra da catedral e
em todas as outras coisas que tu faz, tu fazes isso por ser religiosa ou
não?
Artista: a questão da arte sacra, é, eu só consigo começar a criar o desenho a partir de um estudo, o que que aquilo tem sentido pra mim,
sentido não pessoal, mas assim o que significa aquilo, o que vai levar
isso, o que que vai, que sentido que vai ter essa obra, oque que ela
transmite, ela tem um sentido catequético, quer dizer aquela arte que
não está ali pra deixar a parede bonita, , não está ali para deixar simplesmente pra decorar ou por que eu acho minha, não nesse sentido, ,
então essa questão da religião na obra, eu acho que não me limita, se
outra religião me chamar pra fazer um trabalho deles que a gente sente
e estude esse trabalho e que ele tenha um sentido, não vejo impedimento nenhum, mas ele tem que ter um por que disso

Aqui, nessa resposta, se percebeu que a artista tem um posicionamento profissional diante do aceite dos trabalhos, mesmo estando
voltada para as obras nas igrejas católicas, caso houvesse a demanda
por um trabalho artístico em outra religião, ela estaria aberta a aceitar
o trabalho, porém, para a compreensão dela, este deveria mostrar um
porquê de ser, um motivo de ser feito.
Uma das questões da entrevista, ainda, envolveu o posicionamento da artista a respeito da arte sacra brasileira, a respeito das
obras na catedral, e sua legitimidade:
Pesquisadora: bom, então volta hoje à arte sacra, tempo, fala um pouco sobre a arte sacra no Brasil, por que eu tenho uma curiosidade.
Artista: bom, a gente tem, é, esse processo lento depois do concílio do
vaticano segundo, esse processo lento onde o concílio vem também
resgatar um pouco e incentivar um pouco de uma arte mais contemporânea, onde a igreja se coloca como não, onde ela não determina qual
é a arte certa, isso fica bem claro no concílio, ela não determina o que é
uma arte certa, mas ela estimula estudo dos cientistas e uma arte contemporânea que expresse…
Pesquisadora: bom, volta então, o artista, posso dizer que ele tem muito mais liberdade do que um tempo atrás?
Artista: ele tem, e ai agente tem um comprometimento grande de valorizar também, é, um pouco mais da cultura local, e um pouco de incentivo para que os artistas parem de fazer esse neo, então vai lá, busca
lá no antigo e volta de novo e vai, então começa a ter um pouco isso a
partir do concílio do vaticano segundo, isso não só na arte sacra, por
que vira um conjunto com a questão do espaço sagrado, do espaço litúrgico, então assim as mudanças que aconteceram no espaço litúrgico,
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por exemplo tira a imagem de santos e Nossa Senhora do presbitério20,
não coloca mais no presbitério, só Cristo no presbitério, voltar essa
centralidade da celebração, então hoje quando eu chego numa igreja
que eu tenho que fazer uma reforma no espaço litúrgico-lógico, é a
primeira coisa, tira a Nossa Senhora do presbitério, tira a imagem de
santo, no presbitério somente a imagem de Cristo.

Nessa resposta, Mari Bueno destacou que valoriza o contexto
local no espaço litúrgico, e que atualmente há uma maior liberdade
em relação às escolhas das artes nos espaços da igreja católica. Segundo a entrevistada, ainda, no Brasil são poucos artistas sacros, em um
Congresso Nacional em que ela participou haviam em torno de dez
profissionais. Ainda, destaca-se que ao final da entrevista a artista
mencionou que seus trabalhos são em planejamento conjunto com
arquiteta ou arquiteto, pois se houver necessidade de alguma alteração
na estrutura da igreja, tudo isso necessita ser planejado e viabilizado.
A entrevista realizada esclareceu aspectos com destaque para
a origem da relação das obras aos painéis, que acabaram ganhando
ênfase, nome e destaque por serem dos elementos da natureza. A
partir da descrição sobre a motivação da escolha dos quatro elementos, ter partido do contexto da região amazônica, buscou-se compreender melhor as principais características dessa região, e, pode-se
destacar que:
A Amazônia Legal compreende áreas de nove estados brasileiros: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e partes
de Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Sinop, fica na parte de MT
que é de clima e vegetação amazônica, foi um município projetado e
desenvolvido em uma grande área que na qual a floresta amazônica
foi desmatada, e teve colonização principalmente de origem de brasileiros originados da região Sul, a partir dos anos de 1972, segundo
dados encontrados no site do município. Neste período, mesmo alguns anos anteriormente, havia uma política federal voltada para que
houvesse ocupação na região: nos anos 1960 – Integrar para não entregar e nos anos 1970 ocorreram as primeiras regularizações de terras
na região amazônica, a população na região amazônica chegava a 7
milhões de pessoas e havia já em grande desmatamento, brigas e dis-

20

Parte de um templo onde está altar-mor ou o altar principal.
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putas por terra, que, deram lugar a agricultura e ao comércio desenfreado da madeira.
A região amazônica apresenta cinco milhões e meio de quilômetros quadrados de floresta tropical, no Brasil, abrange as regiões
norte, nordeste e centro-oeste. É considerada ‗peça‘ importante no
equilíbrio climático no país, países vizinhos e no Planeta Terra. Na
Amazônia encontra-se uma riqueza e diversidade de biomas.
Na região de Sinop, assim como demais municípios próximos, a retirada da madeira já não tem sido mais uma significativa
fonte de economia. A maioria dos municípios agora tem economia
baseada no agronegócio (cultivo de milho, soja, algodão, criação pecuária, entre outros), além do desenvolvimento industrial e do comércio. Ainda, no estado de Mato Grosso, o clima é marcado mais pela
presença do período de chuvas e o de seca, do que pelas próprias estações do ano. Existe um período que inicia geralmente em outubro e
vai até março em que as chuvas são volumosas e constantes e, o outro
período que inicia em março e vai novamente até outubro, em que
praticamente não ocorrem chuvas, que é chamado de seca.
Assim, as características regionais, bem diferentes das que
estão acostumados os habitantes de outras regiões mais ao Sul do
país, também acabam sendo um diferencial dentro de um país tão
amplo territorialmente. Mesmo assim, aspectos da economia e oportunidades de trabalho, têm sido atrativo para sulistas, paulistas, maranhense, entre outros, que vêm a trabalho ou a estudo para Sinop. Isso
tem feito com que ocorra ainda mais a diversificação cultural apontada pela artista sacra, quando visualiza Sinop dentro de uma configuração mista de culturas, onde nasce uma nova cultura dos sujeitos que
aqui habitam. Mesmo com relação a religiosidade, onde se percebe a
crescente construção de templos de religiões e seitas. Porém, com
ênfase estão os templos da Igreja Católica (que são pelo menos os 7
maiores e que se localizam na região central e bairros próximos do
centro).
A partir desses aspectos, que envolveram as principais motivações da trazida dos quatro elementos para as obras sacras na catedral, serão trazidos em seguida, quais são as origens na vertente da
ciência para os mesmos, de que forma a ciência se desenvolveu a partir das significações dadas aos elementos e dos filósofos e cientistas
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que tiveram as primeiras compreensões de mundo e da natureza buscando outras explicações que não dos deuses para que os fenômenos
ocorressem..Compreende-se que, quando no mundo Ocidental os
humanos começaram a entender que, para entender o mundo, era
necessário conhecer a natureza, e que existiam explicações lógicas
para os fenômenos, começou então o desenvolvimento do que se
chama de Ciência, a partir de então, muitos estudiosos deixavam de
acreditar em explicações sobrenaturais e simplistas acerca dos acontecimentos da natureza.
3.4. Os quatro elementos no contexto da história das Ciências Naturais
Uma maneira ‗profana‘ de explicar o mundo, a partir dos estudos dos antigos gregos, permitiu que as explicações saíssem dos
limites do sagrado e dos deuses, e passassem a ganhar entendimento
por meio de observações, hipóteses, explicações, teses, mitos, lendas e
teorias, ou seja, a tudo aquilo que foi constituindo Ciência. As inquietações sobre a composição do Universo, não somente na época dos
gregos em que tiveram origem, mas por milhares de anos, estiveram
presentes. Assim, difunde-se que a teoria dos quatro elementos pode
ter sido uma das primeiras explicações científicas para a composição
do mundo e de todas as substâncias.
Tales de Mileto, de acordo com os registros históricos, considerando o nosso DNA grego foi o primeiro filósofo a cogitar a respeito da composição da matéria. Ele viveu de 625 a.C. a 546 a.C. Já
dizia ele que o Universo era água e todas as substâncias seriam possíveis por meio de modificações da água, sendo que ela estava presente
rodeando continentes e permeando os solos, nada mais sensato afirmar que sem água não existisse vida, ou que dela todas as outras substâncias naturais pudessem existir. Os mistérios sobre o que compunha
todas as coisas eram como uma ‗mola propulsora‘ para o nascimento
e a consolidação da Ciência, em todas as suas áreas. Segundo, Chassot, 1994, p. 33:
Tales de Mileto foi um mercador que viajou muito, tendo aprendido
com os fenícios a navegar guiando-se pelas estrelas. Visitou o Egito,
onde estudos geometria, tendo superado seus mestres, porque compreendeu melhor que eles a natureza das demonstrações gerais, [...], Tales
propôs que a água é o princípio formador de tudo, sendo assim o pri-
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meiro a oferecer uma explicação geral da natureza sem invocar o poder
sobrenatural.

A Terra foi, inicialmente, considerada por Tales de Mileto
como uma placa flutuante sobre a água. Sua teoria foi contestada por
um de seus seguidores, Anaximandro, que acreditava ser impossível
que a Terra fosse como um tronco flutuante sobre a água. Anaximandro declarava que a terra era curva e ficava suspensa sobre o Universo, sem apoio. Para ele, se a água fosse base para o universo, então o
fogo (uma substância oposta à água) nem se quer poderia coexistir,
consoante Chassot (1994, p. 33): ―Anaximandro (601 — 547 a.C.)
discípulo de Tales, ampliou suas observações e elaborou uma teoria,
que expôs em Sobre a natureza, onde afirmou que a água não poderia
ser o princípio de tudo, pois, como a terra, a neve e o fogo, ela sofre
transmutações‖.
Tal discussão entre Tales e Anaximandro chegou a Heráclito
(em Éfeso), para ele, o fogo seria o elemento principal, porque era o
mais dinâmico e transformava os materiais. Já para outro filósofo,
Xenófanes (de Colofão) a terra seria o elemento principal, porque
mesmo que mudasse com o tempo, sua essência permanecia a mesma.
Entre alguns filósofos importantes da época, os quatro elementos
estavam entre os que compunham o Universo e a matéria, divergiam
em seus entendimentos e isso proporcionava novas experiências e
discussões.
Mais tarde, Empédocles (490 – 435 a.c.), nascido em Agrigento, postulou a teoria dos quatro elementos, para ele, todas as coisas
seriam formadas pela união dos elementos: terra, água, ar e fogo. Ele
era filósofo e professor de religião, ficou conhecido por acreditar que a
matéria era formada por quatro elementos (fogo, ar, terra e água) que,
uniam-se e separavam-se por forças cósmicas de amor e discórdia,
acreditava na reencarnação.
Heráclito (540 – 470 a. C.) nascido em Éfeso, em uma família
importante da aristocracia, autor do livro ‗Sobre a natureza‘, apresentava pontos em comum com a Escola de Mileto, quanto à explicação
dos fenômenos naturais. Heráclito ―concebia o universo e todos os
seus fenômenos como uma unidade‖ (ANDREY, 1988, p. 49). Se-
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gundo Heráclito, o movimento de todas as coisas era regido pelo ‗fogo‘, que assumia papel de elemento primordial.
Nesse período, Aristóteles (384 – 322 a. C.) propôs que os objetos fossem feitos além dos quatro elementos, de uma quintessência
(o Éter), eterna e incorruptível, distinta dos quatro elementos, que
compunham as substâncias encontradas na Terra (GLEISER, 2014).
Aristóteles foi aluno de Platão e, criou sua própria escola: o Liceu
(cuja ênfase era o estudo da Natureza, da Filosofia e da Política),
desenvolveu os Analíticos – base para o método científico.
Aristóteles desenvolveu vários estudos na Biologia: nomeou
espécies, fez estudos de acasalamentos, descreveu o desenvolvimento
e foi ele que reconheceu que a fêmea contribuía para a geração da
vida, com alguma substância. Aristóteles explicava que todos os seres
tinham seu lugar natural e foi ele também que descreveu três tipos de
movimento, o natural, o forçado e o voluntário. Houve contribuições
significativas de Aristóteles, foram na Física, onde se destaca a concepção geocêntrica do Universo, que se manteve por cerca de 20 séculos, como a concepção (quase inquestionável) do Universo.
O universo de Aristóteles era formado por 59 esferas concêntricas, das
quais as quatro primeiras eram representações dos quatro elementos,
começando pela Terra, centro do universo e local onde ocorrem as
transformações, na medida em que nela os corpos estão sujeitos a movimentos que não tem a perfeição do movimento circular que impera
nas demais esferas. As esferas seguintes são a água, o ar e o fogo. Essas
quatro esferas formam o mundo sublunar (CHASSOT, 1994, p. 43).

Acerca desta inquestionabilidade, Dawkins conta em seu
livro autobiográfico Fome de saber ―uma história sobre Galileu que
resume a novidade da Ciência renascentista – [...] este estava apresentando a um homem instruído algum fenômeno astronômico através
do telescópio. O cavalheiro disse, mais ou menos: ‗Senhor, sua demonstração com telescópio é tão convincente que, não afirmasse Aristóteles o contrário, eu acreditaria‘‖ (2015, p. 167)21. Eu não teria melhor ilustração para mostrar a marca do dogmatismo. Transcorrido

21

DAWKINS, R. Fome de Saber A formação de um cientista, Memórias. [Original
inglês: An appetite for wonder .Tradução Érico Assis. São Paulo: Companhia das
Letras, 2015.344 p.
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2.000 anos a autoridade de Aristóteles ainda se impunha frente à experimentação.
De acordo com a exposição, Aristóteles explicava a formação
do Universo e, na qual também, cada esfera inicial desta composição
seria um dos quatro elementos, que formavam o mundo sublunar: a
Terra, envolta de Ar, com nuvens com Água e que teria no seu centro
o Fogo. Assim, os elementos estiveram muito presentes nos estudos e
explicações do mundo natural.
Existem relatos da alquimia tanto no Ocidente como no Oriente, a alquimia é compreendida como o princípio da ciência química,
e no mundo oriental ela teria sido praticada pelos chineses desde
4.500 antes de Cristo, segundo lendas, porém principalmente a partir
do século III deu realmente origem às investigações alquímicas, por
meio do taoísmo (uma doutrina atribuída a Tao –Tsé em 600 a. C.).
Já na Índia a alquimia teve origem nas disciplinas ocultas do tantrismo (hindu e budista). Mas, as maiores informações que se tem são das
origens ocidentais da mesma. A alquimia teve grande contribuição no
pensamento europeu. Foi em Alexandria, no Egito, na época helenística, que a alquimia se formou aliada aos conhecimentos práticos de
médicos e metalúrgicos e, após, passou aos bizantinos e posteriormente aos árabes (HUTIN, 1992).
Segundo Goldfarb (1987, p. 43), a alquimia chinesa teve um
caráter bastante distinto, sendo que seu maior objetivo foi obter a cura
de todos os males e a busca da eternidade, através de um ‗elixir‘ que
fosse capaz de promover um perfeito equilíbrio entre o humano e o
universo.
Somente no Século 17 a Química começou a emergir como
ciência, tendo como estudos a mineração e a purificação de metais, a
criação de jóias, à química médica e, a busca pela Pedra Filosofal ou
elixir universal. A primeira teoria abrangente da química foi a do
flogístico.
Foi proposta por Johann Joachim Becher (1635 – 1682), com claras raízes alquímicas. Para Becher, os elementos importantes seriam a Água
e três Princípios Terrosos. (Ele combinava o Ar e o Fogo como agentes
da transformação química, e não como elementos no sentido químico)
(GREENBERG, 2009, p. 120).

76

A teoria do flogístico foi desenvolvida de forma útil no século
18 por Georg Ernest Stahl (1660 – 1734), e postulava que o flogístico
estaria presente em substâncias que pudessem queimar. Essa teoria foi
posteriormente derrubada por Lavoisier.
Hutin (1992) descreve as chamadas etapas da alquimia, sendo: literária, os alexandrinos, os bizantinos, a alquimia árabe, muçulmana, europeia, alquimia do Século XIII a XVIII e contemporânea.
Sendo o declínio da alquimia a partir do final do Século XVII atribuído ao triunfo da filosofia de Descartes, pois muitos sábios não admitiam a possibilidade de transmutação, atribuindo a Deus a criação dos
metais, sendo que apenas alguns poucos sábios como Newton, Robert
Boyle, Leibniz continuavam a acreditar na possibilidade da transmutação e, já no Século 18, a alquimia parece findar-se, mas dando agora
origem à Química propriamente dita com o abandono da Teoria do
Flogístico e a explicação da combustão com a combinação com o
oxigênio e associando tal à respiração, assim, com Lavoisier a ruptura
foi completa.
Uma das teorias dos alquimistas foi a retomada da teoria grega dos quatro elementos (Água, Terra, Ar, Fogo), não no sentido
representativo dos nomes, mas como modalidades da matéria:
A Terra é símbolo do suporte do estado líquido. O Ar é o símbolo e o
suporte da volatilidade. O Fogo, mais sutil ainda, corresponde ao
mesmo tempo à noção substancial do fluido etéreo, suporte simbólico
da luz, do calor, da eletricidade e a noção fenomenal do movimento
das últimas partículas dos corpos (HUTIN, 1992, p. 59).

Então se pode considerar que a alquimia em algumas tentativas de explicações precedeu a química moderna, tendo sido à base da
associação algumas teorias como a da unidade da matéria, a possibilidade de transmutar elementos, entre outras.
Os elementos estão associados a diversas simbologias, na
Física, na magia, na Astrologia, nas lendas, nos mitos, na Química,
entre outros. Como, por exemplo, as representações destes na alquimia, conforme a Tabela 3.
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Tabela 3: Representações simbólicas para os elementos.

ELEMENTO

SÍMBOLO

Terra

Água

Ar

Fogo

Fonte: adaptado de https://www.dicionariodesimbolos.com.br/simbolos-alquimia/.

Em livros da alquimia também se encontra com frequência
um legado das teorias de Aristóteles com relação aos quatro elementos, o quadrado, um símbolo fundamental sobre os elementos e as
relações às suas qualidades (GREENBERG, 2009, p. 5), como mostra
a Figura 7.
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Figura 7: O quadrado dos elementos.

Fonte: Fotografado do livro: Uma breve história da Química, Greenberg (2009, p. 5).

De acordo com o autor, a respeito da explicação sobre o quadrado de Aristóteles, pode ser visto como:
[...] um dos símbolos fundamentais que aparecem com frequência em
manuscritos e livros alquímicos, avançando mesmo pelo século XVIII.
Assim, um líquido (rico em água) é frio e úmido, enquanto seu vapor
(rico em ar) é quente e úmido. Para vaporizar um líquido, basta adicionar calor – desloca-se da aresta frio para a aresta quente no quadrado.
Para dissolver um sólido (rico em terra), adicione úmido; para queimar
o sólido, adicione quente. O fogo não seria sólido, líquido nem gás,
mas uma forma de energia interna – semelhante, talvez, ao conceito setecentista de ―calórico‖ proposto por Lavoisier (GREENBERG, 2009,
p. 5).

Aristóteles não acreditava que o espaço pudesse ser vazio,
Descartes (1596 – 1650) se opunha a ele 20 séculos depois, rejeitava as
quatro qualidades aristotélicas e propunha apenas dois princípios da
matéria: a extensão e o movimento. A Teoria dos quatro elementos
foi derrubada por Aristóteles, com os 33 elementos em uma nomenclatura moderna, em O Tratado elementar da Química – Traité
élémentaire de chimie, de 1789.
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CAPITULO IV
OS DOGMAS MARIANOS
ENCOTRADOS JUNTO AOS
QUATRO ELEMENTOS
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Este capítulo apresenta os quatro dogmas marianos, identificados, um em cada um dos painéis dos elementos. Mesmo após a
entrevista e os estudos do projeto de construção dos painéis, não havendo menção aos dogmas de Igreja católica, a respeito de Maria, foi
possível identificar a sua presença nas obras sacras. Desta forma, torna-se necessariamente indispensável a abordagem deste capítulo, em
que os dogmas são apresentados em cada um dos painéis, e também,
onde são apresentados os levantamentos teóricos bem como um estudo de revisão geral em publicações acerca da temática do Sagrado e
Profano.
4.1. Os quatro dogmas marianos nos quatro elementos sinopolitanos22

Neste breve segmento, se assesta, mais uma vez, óculos nos
quatro painéis acerca dos quatro elementos da Catedral de Sinop, para
neles localizar a presença dos quatro dogmas marianos da igreja católica romana. A apresentação desta possível presença de referência aos
dogmas marianos se faz partindo do pressuposto da presença acidental dos mesmos — isto é reconhecendo que a artista sacra Mari Bueno
não tinha a intenção de iconografar os quatro dogmas. A artista, também uma marióloga, enseja a leitura que se faz a seguir, marcada pela
presença de uma significativa mariologia na sua produção sacra.
Este texto traz marcas de um pretenciosismo de um não teólogo, enveredando em área na qual não tem competência. Pode-se
dizer que esta exagerada pretensão não transcende a um esvoaçar de
um leigo, na acepção que o senso comum dá a este substantivo (=
desconhecedor; ignorante). O critério para apresentação dos quatro
dogmas é o temporal.
É significativo destacar que a extensa produção de imagem,
diferentemente de outras religiões ditas monoteístas 23 só tem trânsito
22

Este texto foi escrito para a Tese especificamente.
Na p.34 está justificado porque se possa considerar apenas o islamismo com monoteista.
23
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na vertente cristã (e muito especialmente na católica romana) visto o
judaísmo e o judaísmo são marcados pelo aniconismo 24, como destaca
Goody (2001, p. 90)25. Assim, a análise aqui trazida não poderia ocorrer no judaísmo nem no islamismo e mesmo em muitas religiões cristãs reformadas marcadas pelo iconoclastismo. Não é difícil imaginar
como seria a icônica catedral de Sinop se ela fosse uma sinagoga judaica, uma mesquita islâmica ou mesmo uma igreja protestante.
O primeiro dogma Maria ser mãe de um Deus remonta à Antiguidade. Foi definido no primeiro concílio do Cristianismo em 325
em Niceia, atual cidade Iznik (Turquia), localizada próxima à Constantinopla e deve ter sido significativo quando recém o cristianismo
deixava as catacumbas e se tornava, em 312, com decisão do imperador Constantino hegemônico no Império Romano; e também se
transmuta de perseguido em perseguidor. É verdade que com a liberdade outorgada por Constantino (com interesse de usar uma religião
para disciplinar o então vasto Império Romano) surgem as contestações ditas heréticas. Talvez, fosse preciso referir este dogma, também
porque uma mulher gerando um deus não é exclusividade do cristianismo. Talvez, também para ratificar o apagamento de Deusa Mãe ao
lado de Jeová, em tempos pré-monogâmicos26 do judaísmo; a deusa
será (chamada por vezes de Astaroth), uma divindade doadora, como
a Ishtar babilônica, ou a Astarte grega, arquétipos da divindade feminina, como a Lua, a Terra e Vênus. Dos quatro dogmas marianos, é
este que está mais bem iconografado em um dos quatro painéis focados nesta proposta de tese; o primeiro dos quatro dogmas marianos é
explicito no painel que representa o elemento água. A figura central
do painel que celebra o elemento água é a festa mais evocada na cris24

O Priberam não traz a acepção de aniconismo que a Wikipédia registra como ―a
ausência de representações materiais do mundo natural e sobrenatural em várias culturas, particularmente nas religiões abraâmicas monoteístas. Ela pode se estender de
somente a Deus, divindades e personagens santos, a todos os seres vivos e tudo o que
existe. O fenômeno é geralmente codificado pelas tradições religiosas e, como tal, tornase um tabu. Quando imposto pela destruição física das imagens, o aniconismo se torna
iconoclasmo. A palavra em si deriva do grego εικων 'imagem'‖ (Acesso em: 18 dez.
2018).
25
GOODY, J. Renascimentos: um ou muitos? São Paulo: Unesp, 2001.
26
Disponível em: <https://seuhistory.com/noticias/suposta-esposa-de-deusteria-sido-riscada-da-historia-da-biblia-afirmam-pesquisadores>. Acesso em: 17
dez. 2017.

84

tandade e talvez aquela mais representada nas obras sacras no Ocidente: José e Maria com Jesus recém-nascido. É o Deus feito homem concebido e parido por uma humana mulher. A água está presente em
duas representações monocrômicas menores do Novo Testamento: a
transformação da água em vinho (Bodas de Caná) e a Samaritana no
poço de Jacó.
O segundo dogma a virgindade perpétua de Maria remonta
ao começo da Idade Medieval. O Concílio de Latrão em 649, em sua
dimensão foi um sínodo na Basílica de São João de Latrão; este concílio não teve o status de ecumênico, mas representa a primeira tentativa do papa de reunir um concílio independentemente do imperador
bizantino. O dogma de ‗Maria sempre virgem‘ em diferentes tempos
foi objeto de contestação e como consequência muito defendida: Santo Agostinho (354-430), por exemplo, exclamou27: "Virgem que concebe, virgem que dá à luz, virgem grávida, virgem que traz o feto,
Virgem perpétua". Já no Credo, ou Símbolo da Fé, de santo Epifânio,
do Século 4º, se proclama a virgindade perpétua de Maria Santíssima,
dizendo esse Credo que Cristo "foi gerado por Maria sempre virgem".
Parece que se pode ver numa das paisagens secundárias no elemento
terra do painel sinopolitano na qual aparece a passagem da apresentação de Jesus no templo para sua circuncisão (festa litúrgica em 01 de
janeiro), narrada por Lucas. Poderia representar também Maria, cumprida a quarentena, vai fazer a oferenda no templo, como qualquer
outra mulher, pois se tornara impura pelo sangue do parto (festa da
Purificação, em 2 de fevereiro, 40 dias após o Natal). Ela não precisava ir ao templo, mas mostra nesta ida, que mesmo sabendo de sua
virgindade cumpre a lei. Uma ou outra das comemorações (circuncisão ou purificação) na direita inferior do painel do elemento terra
celebra a sempre virgem Maria.
O terceiro dogma a concepção de Maria sem a mácula do
pecado original — é o mais celebrado dos quatro dogmas marianos e
é o que tem o maior destaque em comemorações: ‗a festa litúrgica em
8 de dezembro é feriado nacional em alguns países (Nossa Senhora da
Conceição - Rainha e padroeira de Portugal e de todos os povos de
língua portuguesa), estadual e municipal em centenas de municípios
27

Santo Agostinho, Sermones, CLXXXVI, 1, 1.
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brasileiros‘28. Oito de dezembro no Brasil já foi dia santo de guarda. A
data dedicada ao mais polêmico dos quatro dogmas marianos da igreja católica romana é também celebrada em religiões afra no Brasil em
um sincretismo com Oxum·. A concepção imaculada de Maria coloca
como dogma para os de fé católica a crença de que os pais de Maria
(São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus) a conceberam sem as
consequências do pecado de Eva, isto é, Maria nasceu sem culpa do
pecado original. Esta culpa original também, entre os cristãos, é a
responsável pelas doenças, logo não cabia buscar a cura pela medicina
e sim se respeitar a vontade de Deus. E o credo neste dogma — muito
discutido entre os teólogos ao final do medievo — é ratificado, quatro
anos depois de sua proclamação em 1854, pelo Papa Pio XII, na aparição de Maria em Lourdes, na França em 11 de fevereiro de 1858.
Então, a vidente Bernadete Soubirous (1844—1879), filha de um pobre moleiro, pastora e empregada doméstica de saúde debilitada, pergunta à Maria quem ela era, ouve como resposta: Sou a Imaculada
Conceição. Bernadete foi canonizada em 1933 pelo Papa Pio XI e tida
como santa. Lourdes se converte em um dos maiores centros de peregrinação do mundo católico e a gruta com a aparição de Maria a Bernadete é uma das representações mais presente nas manifestações de
religiosidade à Maria. No painel dedicado ao elemento ar — destacado na ascensão de Jesus — há uma representação inspirada no Gêneses na imagem lateral29 esquerda aparece o primeiro casal Adão e Eva
(ou seria Adão e Lilith?)30. Mari Bueno no sentido de preservar o espaço sagrado, destino de sua obra, representa o casal responsável pela
mácula original de costas, pois traseiros são menos tentadores (ou
28

Wikipédia acesso em: 6 dez. 2017.
É a arista sacra que ao comentar sua obra em ‗Projeto cores da Catedral‘ (Sinop, s/d,
32p) que denomina imagens laterais às duas obras monocolores laterais inferiores que
junto com outras figuras compõem cada um dos quatro painéis,
30 Acerca deste tão lacônico e muito impertinente interrogante ofereço três sugestões
que favorecerão respostas ou, provavelmente, multiplicarão interrogações: #1 LARAIA, R. de B. Jardim do Éden revisitado. Rev. Antropol., São Paulo, v. 40, n. 1, 1997.
Available
from<http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S003477011997000100005&ln g=en&nrm=iso>. Access on 14 Apr. 2011. #2 CHASSOT, A.
A Ciência é masculina? É, sim senhora! São Leopoldo: UNISINOS. 8. ed. 2017. 152p.
ISBN 978-95-7431-603-1 #3. O primeiro dos quatro contos presentes na Seleta contendo
ensaios acerca dos quatro elementos que escrevi para livro CONTOS QUÍMICOS POR QUÍMICOS CONTISTAS organizado por Marlón Soares, ainda inédito, mas inserto nesta
proposta de tese.
29
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menos pecaminosos) e não precisam expandidas de folhas de parreira
para ocultar as genitálias do casal primevo. É importante dizer que
tenho uma coleção de reproduções de Adão e Eva no Jardim do
Éden, nenhuma destas obras sacras é tão pudica como a da catedral
de Sinop. A tentativa de explicitar em cada um dos quatro painéis um
dos quatro dogmas marianos parece ser a mais discreta: Adão e Eva
com seu pecado ferretearam o pecado original a toda humanidade,
exceção feita a Maria concebida sem a mancha original, isto é a imaculada conceição.
O quarto dogma a assunção de Maria aos céus com corpo e
alma foi proclamado em 1º de novembro de 1950. É um dogma do
Século 20, quando as verdades inabaláveis (=dogmas) têm trânsito
muito difícil. Ele é proclamado após o Planeta, especialmente a Europa ter sofrido duas guerras mundiais: a Primeira com mais de 9 milhões de combatentes mortos e 20 milhões de feridos e a Segunda com
85 milhões de mortos dos quais mais de 2/3 foram civis com provável
avivamento religioso e por tal aceitando um dogma fortemente marcado por uma teologia da tradição, pois não se tem nenhum relato
bíblico (e isso por extensão se pode dizer dos outros três) que faça
referência à crença imposta por este dogma. Acredita-se nisso ou naquilo porque meus ancestrais criam nele. Vale ler a carta 31 de Richard
Dawkins a sua filha Juliet, quando esta fez 10 anos. Por exclusão,
sobrou a representação do elemento fogo cuja figura central descreve
a chegada das mulheres ao túmulo na manhã do domingo de Páscoa e
o encontram vazio. Recebem a mensagem: ―Aquele a quem procurais
não está mais entre os mortos‖. Se Jesus não sofreu deterioração corpórea, pois ressuscitado ascende aos céus, por que sua mãe, virgem e
concebida sem a mácula original poderia ter seu corpo corruptível,
logo deve ser assunta aos céus após sua dormição (palavra dicionarizada no Priberam como: Período entre a morte e a assunção da Virgem
Maria). Precisava apenas uma diferenciação de Jesus. Ele ascende e
ela é assunta isto é: é levada aos céus. Duas ações distintas que serviram, em tempos escolares para saber a diferença entre ascensão e
assunção. Parece que é possível ver representado cada um dos quatro

Disponível
em:
<http://ateus.net/artigos/ceticismo/boas-e-mas-razoes-paraacreditar/>. Acesso em: 17 dez. 2017.
31
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dogmas marianos. Enfatiza-se que esta é uma leitura de um leigo, que
não credita sua observação a uma intencionalidade.
4.2. Sobre a contemplação dos dogmas marianos nos painéis
A presença dos dogmas marianos nos painéis dos quatro
elementos pode ter sido ‗acidental‘, ou sem pretensão, pois em nenhum momento da entrevista sobre a composição dos painéis, nem no
projeto original Cores da Catedral (revista anteriormente mencionada)
existe a declaração do simbolismo dos dogmas nessas obras. No texto
de Chassot ‗os quatro dogmas marianos nos quatro elementos sinopolitanos‘, Chassot deixa claro que a percepção de que trata foi dele,
portanto, corroborando com a afirmação de que ao planejar e executar as obras sacras em questão, a artista não tinha a intenção de trazer
tal simbologia nesses painéis, mas é preciso mencionar que a mesma
se encontrava em início de um estudo de pós-graduação sobre mariologia, conforme ela fala na entrevista.
A partir de então, compreender o que são esses dogmas e descrevê-los também passou a fazer parte dessa composição de Tese.
Segundo pesquisas na rede mundial de computadores, os dogmas
marianos se fazem pertinentes e devem ser conhecidos dos cristãos, se
referem à importância de Maria, mãe de Jesus Cristo, e os dogmas32
‗glorificam Maria‘.
Ainda, segundo Bisinoto dogma significa decisão, e antigamente os padres se referiam aos mandamentos como dogmas. Os
dogmas referentes à Maria são quatro: 1. Maria mãe de Deus (a virgem Maria deu à luz segundo a carne aquele que é filho de Deus –
conforme o Concilio de Éfeso em 431); 2. Virgindade perpétua (nossa
senhora sempre foi virgem, antes e depois do parto – conforme o
Concílio de Latrão em 649); 3. Imaculada conceição (em Maria começa o processo de purificação do povo – conforme Padre Pio IX em
1.854) e 4. Assunção de Maria (assunta ao céu, o destino do corpo
santificado pela graça – conforme Pio XII em 1º de novembro
de1950).

32

Conforme encontrado em BISINOTO, E. A. (Padre). Disponível em:
<https://www.bibliacatolica.com.br/blog/os-dogmas-marianos/#.XNXHJhRKiM8>.
Acesso em: 07 nov. 2019.
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Chegando as relações de Chassot, dos painéis dos elementos,
com os dogmas marianos, conforme ele próprio relata, essa foi pelo
critério temporal: iniciando-se pelo painel do elemento água, em que,
pela imagem centra de Maria e José com Jesus recém-nascido, relaciona-se com Maria mãe de Deus (dogma 1 – de 325 d.c.) e onde o
elemento água se relaciona à condição essencial de vida; em seguida
Chassot destaca o painel do elemento terra que relaciona-se ao dogma
Virgindade perpétua de Maria (dogma 2 – de 649 d.C.) e onde as passagens mostram Maria levando Jesus ao templo para a circuncisão de
Jesus e a purificação de Maria – datas festivas); na sequência o painel
do elemento ar, relacionado ao terceiro dogma, Maria sem o pecado
original (dogma 3 – de 1.854) em que é mostrada a ascensão de Jesus
e Adão e Eva, na criação, tendo sido a Eva a origem do pecado. Por
fim, no painel do elemento fogo, aparece a relação ao dogma da assunção de Maria (dogma 4 – 1.950) em que as crenças se fazem presentes de geração em geração por meio das culturas.
Embora não estejam referidas no projeto e provavelmente
não houve a intenção de transmitir os dogmas marianos nessas obras,
pela forma trazida em seu texto, Chassot consegue mostrar que pelo
aspecto temporal eles se fazem presentes e relacionados às passagens
bíblicas e aos elementos. É possível que algum fiel os perceba? Algumas indagações no sentido das representações fomentam ainda mais a
curiosidade e o potencial dos estudos de tais painéis.
4.3. Aporte teórico sobre ‗sagrado e profano‘
Busca-se a compreensão do sagrado e profano nas obras de
Mircea Eliade (1907 – 1986) um romeno naturalizado estadunidense,
considerado um cientista das religiões que publicou diversos livros
sendo alguns especificamente sobre o sagrado e o profano. Almeja-se
também compreender as interpretações de ‗sagrado e profano‘ por
meio de um levantamento bibliográfico no Google Acadêmico e na
Biblioteca Digital Nacional, trazendo um panorama geral dos estudos
publicados.
Mircea Eliade foi professor, formado em história e filosofia,
cientista das religiões. Falava e escrevia em oito línguas. Publicou
mais de quinze obras. Considerado um dos mais importantes estudio-
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sos contemporâneos do fenômeno da religiosidade, procurando diferenciá-lo dos demais fenômenos humanos (da política, ciência, arte,
economia, entre outros). O fenômeno sagrado está extensamente caracterizado em sua obra básica: o livro O sagrado e o profano: A essência
das religiões (ELIADE, 1992). Neste livro, caracteriza a manifestação
do sagrado, onde o homem religioso tem um sentimento de que alguma coisa superior está se manifestando.
Segundo o autor, o sagrado se contrapõe ao profano, e, ainda
traz o conceito de hierofania, o qual identifica a manifestação do sagrado. Assim, existem os sujeitos sagrado e profano (como duas maneiras do ser humano ser/existir no mundo) e, para compreender
esses dois tipos de sujeitos, é necessário comparar o significado das
coisas para eles. Sagrado e profano são modalidade de ser, que coexistem, mas são distintas. A relação dos homens com o sagrado e o profano é constituída historicamente, e a veneração pela natureza se
constitui depois da descoberta da agricultura, por exemplo.
O espaço, para o ser religioso, não é homogêneo ou neutro.
Espaços onde ocorrem alguma manifestação (hierofania, teofania), se
tornam, então, um lugar sagrado/santo. O espaço em que se manifesta o sagrado, onde uma verdade absoluta foi revelada, este espaço de
centralização, é como as religiões se comportam. Os religiosos tendem
a estar no centro (lugar das verdades absolutas). Por mais exacerbada
que seja a modalidade profana de ser, ainda assim nunca será pura no
sentido estrito da palavra, pois, dentro do espaço e do tempo dos homens profanos, há momentos sagrados, como o nascimento de uma
filha, o primeiro beijo, a primeira viagem, esses tomam uma realidade
sagrada, e se tornam únicos, assim como o sagrado, para o religioso.
Eliade traz a sacralidade do mundo e da natureza, com
exemplos simbólicos como a água e a terra, além de outros. Com
relação à água, a sacralidade está na criação, lava os pecados, purifica
e é o reservatório das possibilidades da existência. A terra é o local em
que fomos paridos, é símbolo de fecundidade, assim como a mulher.
Mircea Eliade também traz as diferenças do homem religioso e o areligioso. Enquanto que o religioso acredita no real e na transcendência do mundo, o a-religioso duvida do sentido da existência, se coloca
como agente da história, rejeitando a transcendência. Tais concepções
ajudam nas compreensões que busca-se a partir deste estudo, procu-
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rando respostas que permitam entender em que momentos da história
a religião e a ciência e, o sagrado e o profano, influenciam o desenvolvimento.
Buscando a compreensão acerca da atitude humana, na dialética entre o sagrado e o profano, em Rohden (1998) é possível entender que o ser humano nunca está completamente fora da esfera sagrada, quer dizer, sempre há a presença parcial do sagrado num sujeito.
O mundo moderno, ainda assim estava na esfera do sagrado, mas
esta, por sua vez, encontrava-se camuflada (este termo foi fascínio de
Mircea Eliade no sentido de que o sagrado se encontrava camuflado
no profano). Para Eliade, a camuflagem é um elemento da própria
manifestação do sagrado.
Um fato religioso pode ser considerado histórico (pelo historiador), social (pelo sociólogo), psíquico (pelo psicólogo), porém, ele é
tudo isso, uma vez que o homem é histórico, social ou psíquico. Porém, para Rohden (1998, p. 21), há que se pensar como Eliade, no
fato religioso enquanto fato religioso.
O termo sagrado, segundo Reis (1985, apud ROHDEN 1998,
p. 27) é um elemento importante dentro da história das religiões, segundo o autor, a atividade dos missionários resultou em documentos
importantes sobre as práticas religiosas, entre ritos, mitos e costumes.
A etnologia também teve papel importante no sentido de buscar compreender como era a vida social dos povos religiosos primitivos. Alguns historiadores procuraram desenvolver uma definição teórica para
o sagrado. A definição de Mircea Eliade, retém a de R. Otto, do sagrado enquanto algo neutro, de ordem diferente do natural. Para Eliade, ainda, o sagrado é forte e poderoso, por ser real, está ligado às
ideias de verdade, significado, realidade, existência e sentido
(ROHDEN, 1998, p. 39).
Pode-se compreender por Eliade que o mundo natural é profano, o sagrado – no entanto – se manifesta aos homens. Assim, o
profano se torna essencial para a existência do sagrado. Este encontro
(da manifestação do sagrado com o homem), o desperta para a criação de valores que guiam suas ações – e o levam a rejeitar a realidade/modo profano da vida. Pode-se dizer, segundo Rohden, (1998, p.
69) que a experiência com o sagrado leva o homem religioso a entender como negativo o profano.
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Mesmo no mundo moderno, tido como dessacralizado, em
que aparentemente o sagrado teria desaparecido, segundo Eliade, o
sagrado se tornara irreconhecível, na verdade, este se encontra camuflado. Trata-se da incapacidade humana em reconhecer o sagrado,
isso porque esqueceu-se a dimensão sagrada e passou-se a valorizar
apenas a existência histórica. Para Eliade (apud ROHDEN, p. 109),
este processo de dessacralização afetou apenas a vida consciente, mas
no inconsciente permaneceu o religioso. Como exemplo, pode se
referir os artistas modernos que se esqueceram dos temas religiosos.
Ainda, a história das religiões tem a função de despertar e educar o
homem para este fato, de trazer as lembranças da simbologia das culturas tradicionais para o mundo desencantado pela racionalidade
técnica (ROHDEN, 1998, p. 118).
O sagrado e o profano também são atribuídos à profissão de
professor. Em tempos mais antigos, entre o início do século 20 e meados dos anos 50, a profissão foi associada a uma minoria, elitizada em
que os professores eram vistos como sagrados, ocupavam uma posição invejável e a profissão era muito associada a dom. Isso justificado
pelo conceito de espaço – ―diferenciado, privilegiado, heterogêneo na
sociedade‖ (FERREIRA, 1999, p. 65) – Já em tempos modernos – a
partir dos anos 70 – a profissão de professor passou a ser vista como
algo, pode-se dizer, ‗profano‘, por motivos de desvalorização, de uma
profissão com condições precárias de infraestrutura e investimento
público e, ainda, salários baixos.
4.4. Levantamento de trabalhos sobre ‗sagrado e profano‘
A necessidade de compreensão das representações do sagrado
e do profano permeia o interesse em compreender questões relacionadas à própria constituição da ciência, das culturas dos diferentes povos, bem como as razões que justificam a subjetividade em cada indivíduo. Dessa forma, o entendimento e as explicações sobre as diferentes formas de ver o mundo se tornam melhor compreendidas.
4.4.1. Publicações disponíveis no Google Acadêmico
Para uma melhor compreensão de ‗o sagrado e o profano‘, foi
realizado um estudo de caráter bibliográfico que se constitui em um
levantamento acerca das produções em determinado tema ou assunto.
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Pode-se dizer que o fator motivador para os pesquisadores realizarem
este tipo de pesquisa é o fato do não conhecimento acerca da totalidade
de aspectos até então explorados sobre determinado assunto.
Para este trabalho foi realizada uma busca no Google Acadêmico, com uso de: sagrado e profano. Nas 100 (cem) páginas que
resultaram da busca, foram encontrados artigos, resumos, dissertações, teses, livros e citações. Para este estudo, foram selecionados
apenas Artigos, Dissertações, Teses e Livros. A composição para o
estudo contou com: 40 Artigos em revistas, 05 Dissertações de Mestrado, 04 Teses de Doutorado e 04 Livros.
O material selecionado para esta compreensão de sagrado e
profano, após selecionado, foi fichado para identificação de tipo (Dissertação ou Tese), autoria, ano, número de páginas e resumo, sendo
que nem todos contemplaram todas as informações. Tais dados seriam o mínimo para se construir um entendimento sobre o que se tem
publicado a respeito do assunto. Inicialmente, foram identificados
alguns enfoques que fora considerados como categorias. Percebeu-se
que são diversas as categorias em 53 materiais disponíveis. Identificou-se as seguintes categorias, como mostrado na Tabela 4.
Tabela 4: Categorias evidenciadas nas publicações do Google Acadêmico.
Tabela 01- Apresentação das
Categoria ou relação
Quantidade
categorias produde material
zidas:
01
Religião, Fé ou Crenças.
22
02
Cultura, Arte, Música, Poesia ou
09
Literatura.
03
Espaço ou Local
08
04
Cidades ou Patrimônio
05
05
Mulher ou Amor
04
06
Saúde ou UTI
02
07
Professor ou Docência
02
08
Violência ou Direito
01
Fonte: Produção da pesquisadora.

A relação do sagrado e profano ao espaço também apareceu
com grande ênfase, e, nas publicações, está relacionada aos sentidos
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que são dados aos lugares. Nesta categoria também encontra-se o
ciberespaço (espaço virtual).
Ainda, consultou-se os resumos dos trabalhos selecionados,
buscando encontrar o referencial teórico dos trabalhos. Neles, poucas
vezes havia menção à referência adotada. Em alguns resumos localizou-se Mircea Eliade (apareceu 6 vezes) em algumas relacionadas aos
conceitos de hierofania e espaço; já Gaston Bachelard, Paul Rioceur,
Durkein e George Bataille, todos apareceram apenas uma vez. Nesta
busca não foram encontrados estudos e pesquisas que vinculam o
sagrado e o profano ao desenvolvimento das Ciências Naturais.

4.4.2 Publicações disponíveis na Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações (BDBTD)
A BDBTD é uma importante ferramenta para realização de
busca de pesquisas nas mais diversas áreas, incluindo Dissertações e
Teses nacionais, que se encontram no formato digital. Desta forma,
escolheu-se este site para a realização de uma segunda busca bibliográfica acerca do tema ‗sagrado e profano‘. A intenção está em conhecer o montante de pesquisas já realizadas sobre o enfoque deste
projeto de Tese. Algumas compreensões iniciais são necessárias para,
em seguida, darem sustento teórico na produção desta pesquisa de
doutorado.
A busca por pesquisas de Dissertações e Teses envolvendo
‗sagrado e profano‘, na BDBTD – Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações apresentou 26 trabalhos que no título trazem
―sagrados e profanos‖. Dessas, 9 são Teses e 17 Dissertações. As
quais figuram na Tabela 5.
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Tabela 5: Publicações na BDNTD.
TÍTULO

AUTOR

ANO/TIPO

1

O sagrado e o profano em Antônio
Poteiro

Ramos, Benedito
Sávio Cardoso

2009
Dissertação

2

Manuel Bandeira entre o sagrado e
o profano

Almeida, Maria
Cecilia Pimentel
de Castro Pinto

2014
Dissertação

3

O ser da mulher idosa na literatura: entre
o sagrado e o profano.

Souza, Rinaldo
Pereira de

2013
Dissertação

4

O sagrado e o profano na autonomia do
homem moderno

Silva, Alcione
Carvalho da

2013
Dissertação

5

O sagrado e o profano nos fraseologismos do português do Brasil

Maria Viviane
Matos de Lima

2017
Dissertação

6

Os andares de André Gide entre
o profano e o sagrado

Miller, Laura
Teixeira

2005
Tese

7

O sagrado e o profano na Pedra do
Reino: o riso residual do medievo

Cintya Kelly
Barroso Oliveira

2009
Dissertação

8

Ser mulher: o sujeito do desejo na fronteira entre o sagrado e o profano

Pilar, Jandira
Aquino

2013
Tese

9

O sagrado e o profano no Sertão da
Bahia: a religiosidade em Monte Santo

Venâncio Filho,
Raimundo
Pinheiro
Villela, Lucineia
Marcelino

2014
Dissertação

Pratta, Marco
Antonio

2005
Tese

10
11

Os olhos de Leia: polemicas entre
o sagrado e o profano na tradução da
bíblia
O sagrado e o profano na cultura escolar: dimensões da modernidade brasileira

1997
Tese

12

Puro x impuro / sagrado x profano:
percepções de professores sobre gírias
nas aulas de inglês

Fábio Henrique
Rosa Senefonte

2014
Dissertação

13

O (con) sagrado e o profano em um táxi
para Viena D'austria de Antonio Torres

Edna de Morais
Pereira Testi

2005
Dissertação

14

O SAGRADO E O PROFANO NA
EDUCAÇÃO: um estudo do imaginário
religioso na escola pública
Do sagrado e do profano: uma abordagem dialógica do fenômeno irônico em
Nélida Pinôn

Cavalcanti,
Alberes de
Siqueira
Soares, Fernanda Freitas

2007
Dissertação

15

95

2006
Dissertação

Eustáquio,
Arlene Rosa

2014
Dissertação

17 Festas religiosas na Ilha dos Marinheiros:

Recuero, Carlos
Leonardo
Coelho

2008
Dissertação

18

O sagrado e o profano: construção e
desconstrução dos usos e costumes nas
Assembleias de Deus no Brasil

Almeida, Joede
Braga de

2008
Dissertação

19

Estabilizações e mudanças na composição semiótica da imagem de Cristo: o
cruzamento entre sagrado e profano

Baquião, Rubens
César [UNESP]

2014
Tese

20 As danças do sagrado no profano: trans-

Lara, Larissa
Michelle

1999
Tese

21

Mensageiros do sagrado e do profano:
diálogos culturais nas obras de Jorge
Amado, Gabriel García Márquez, Mayra Montero e Conceição Evaristo

García, Ana
Margarita
Barandela

2011
Tese

22

Pirapora do Bom Jesus: dicotomia de
símbolos, o sagrado e o profano como
elementos representativos da imagem da
cidade

Alexandre
Nascimento
Salles

2009
Dissertação

23

Entre sagrados e profanos: ensaio sobre
as práticas jurídicas e a produção de
sentidos em processos de execução
criminal

Bujes, Janaina
de Souza

2009
Dissertação

24

A Folia de Reis da Companhia de Reis
Fernandes em Olímpia/São Paulo
(1964-2014): entre o sagrado e o profano

Victorasso,
Pedro Henrique
[UNESP]

2015
Dissertação

25

Foi assim que me contaram: recriação
dos sentidos sagrados e profanos do
Congado na Festa em Louvor a Nossa
Senhora do Rosário (Catalão-GO 1940/2003)

Katrib, Cairo
Mohamad
Ibrahim

2009
Tese

16

O sagrado e o profano em Antônio José
da Silva, o judeu: uma análise de O
Prodígio de Amarante
os ilhéus entre o sagrado e o profano: um
estudo fotoetnográfco

pondo tempos e espaços em rituais de
candomble

26

Sagrado/profano no trato do corpo e da
Nascimento,
saúde na metrópole negra: Salvador nos
Vilma Maria do
anos 1950/1970
Fonte: Levantamento feito pela pesquisadora
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2007
Tese

Na Figura 8 segue um gráfico dos trabalhos, relação de número de Teses e Dissertações em períodos de 5 anos.
Figura 8: Publicações por períodos.

Distribuição dos trabalhos por
período

2017 - 2013

2012 - 2008

2002 - 1998

1997 - 1993

2007 - 2003

Fonte: Da pesquisadora.

O número de trabalhos envolvendo o sagrado e o profano em
áreas distintas: educação, religião, cultura, saúde, literatura e artes
tem aumentado na última década, o que potencializa a importância
do assunto. É possível perceber que tais trabalhos procuram evidenciar e potencializar discussões de identificação e caracterização do sagrado e do profano em situações ou fenômenos culturais, e também
alguns trabalhos que trazem o sagrado e profano com relação à escola
ou educação escolar.
Seguindo-se as mesmas categorias utilizadas para os trabalhos
encontrados no Google Acadêmico, foi possível identificar o número
de trabalhos em cada categoria, tal como mostrado na Tabela 6.
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Tabela 6: Categorias evidenciadas nas publicações encontradas na BDNTD.
Fonte: Da pesquisadora.
Apresentação das
categorias produzidas
01
02
03
04
05
06
07
08

Categoria ou relação
Religião, Fé ou Crenças.
Cultura, Arte, Música, Poesia ou
Literatura.
Espaço ou Local
Cidades ou Patrimônio
Mulher ou Amor
Saúde ou UTI
Professor ou Docência
Violência ou Direito

Quantidade de
material
06
08
01
04
02
01
03
01

Tais publicações mostram que pesquisar determinados fenômenos: religiosos ou culturais tem sido uma linha que vem sendo
utilizada nas pesquisas recentemente, porém, não se encontrou trabalho publicado em Tese, Dissertação ou Livro, cujo objeto de estudo
está nas Ciências Naturais, nos 4 elementos, como é proposto neste
Projeto de Tese.
Parece não haver, numa pesquisa rápida no Google Acadêmico, nenhuma publicação acerca dos quatro elementos na catedral
de Sinop.
Sagrado e profano possuem representações distintas entre os
sujeitos e podem limitar ou libertar pensamentos e atitudes, influenciando qualquer ação, modificando e identificando diferentes culturas.
Dentre as publicações encontradas, com menção ao sagrado e profano, percebe-se que existem variedades de temas e enfoques, dentre
eles a maioria voltado a estudos religiosos, ou as culturas e espaços.
Também, alguns estudos de caso com relação a algumas situações em
que se busca a justificativa ou representação do sagrado e profano.
Neste capítulo é apresentado um texto fictício, de uma visita
à catedral, em que o visitante e dois convidados discutem a respeito
dos painéis, mostrando duas visões diferentes sobre os mesmos. Logo
após é trazida a história de construção da Catedral em Sinop, e o
aporte teórico sobre Ciência e Religião e acerca da relação entre ambos. O capítulo motivou a realização da pesquisa empírica, no que diz
respeito à ida até a catedral com os licenciandos.
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CAPÍTULO V

OLHARES DE CIÊNCIA E RELIGIÃO
NO CONTEXTO DA CATEDRAL
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5.1. Mais uma visita aos quatro elementos sinopolitanos33

Este texto prescinde de uma protofonia. Ele tem, em sua
construção um ineditismo em meus textos. Quando o construía,
aprendo que meu ineditismo não é original. Explico.
Labelo esta produção com um nome poético, ou melhor, saboroso: assemblage. Recurso que usei pela primeira vez, em 2012 34 em
livro que fazia a celebração de meus 50 anos de professor. Tentava,
então, fazer uma assemblage literária: aprendi essa palavra em rótulos
de vinhos. No Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, um enólogo explicou-me que assemblage consiste de vinho formado pela reunião controlada de dois ou mais varietais em proporções estudadas. Assim, por
exemplo, cabernet sauvignon + merlot poderiam formar uma assemblage (o substantivo é feminino, numa evocação à assembleia), ou
tanat + pinot noir, outra. Observa-se como esses varietais (palavra não
dicionarizada, usada para indicar tipos de cepas) têm nomes sonoros!
Aqui a palavra cepa (que pode ser usado para designar cebola, a partir
de seu nome genérico) está sendo usada em duas acepções na referência a videiras: uma como caule ou tronco da videira, de onde nascem
os sarmentos; outra como estirpe, linhagem ou tronco de família;
cepo. O Houaiss diz que assemblage significa composição artística
realizada com retalhos de papel ou tecido, objetos descartados, pedaços de madeira, pedras, entre outras coisas e diz que a etimologia é da
palavra francesa homônima assemblage (datada de 1493) 'conjunto
constituído de elementos ajustados uns aos outros'. Minha assamblage
textual é reunião de dois gêneros literários muito facilmente miscíveis:
ficção e realidade. Sim, no texto que se segue há esta miscibilidade,
muitas vezes imperceptíveis.
Disse que meu texto me parecia inédito. Quando o elaboro,
observo que não sou original. Duas professoras da Universidade de
Estocolmo, Kristiina Brunila e Paola Valero (2018) 35 não só fazem
33

Este texto pode conter informações já mencionadas na Tese.
CHASSOT, A. Memórias de um professor: hologramas desde um trem misto. Ijuí:
Unijui 501p. 2012. ISBN 978-85-7429-986-0.
35
BRUNILA, K; VALERO, P. Anxiety and the making of research(ing) subjects in
neoliberal academia. Disponível em: <http://rdcu.be/D7rj>. Acesso em: 12 jan. 2018.
34
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mixagens da ficção com a não ficção no texto referido, mas também o
rotulam de assemblage, justificando que criaram ―uma variedade de
histórias que mapeiam discursos que atravessam assuntos de pesquisa.
(...) Assim, as histórias abreviam propositadamente arranjos. (...) Ao
fazer isso, as histórias como um todo incidiram para perturbar o que
foi tomado como concedido. (―...) Convidamos os leitores a se envolverem com as histórias e a pensar sobre como elas falam‖.

Quando conheço o texto das professoras da Universidade sueca, observo mesmo artifício literário que imprimia ao texto que está a
seguir: uma mixagem de uma discussão acadêmica com relatos ficcionais.
Este texto se constitui a terceira produção de série catalisada
pelos quatro murais sinopolitanos. Estes painéis, criados pela artista
sacra Mari Bueno, têm como foco sacralizar ‗os quatro elementos‘.
Sacralizar, aqui na acepção de iconizar, para edificação dos fiéis,
representações dos/para os quatro ‗elementos‘ das Ciências Naturais
(Água / Terra / Fogo / Ar) em um templo (catedral católica de Sinop
MT).
De maneira usual refiro que há pelo menos seis óculos com
os quais se pode servir para olhar o mundo natural: os óculos do senso
comum, do pensamento mágico, dos saberes primevos, dos mitos, da religião
e da ciência. No primeiro capítulo de Chassot (2016) 36 examino de
maneira mais detalhada cada um destes seis mentefatos 37. Aqui, exercito meus olhares, uma vez mais, na mirada dos quatro painéis fazendo uma interpretação com uso dos dois últimos destes seis óculos.
Três parecem ser as exigências para se fazer comparações entre distintas interpretações com a Ciência e com a Religião: 1) as religiões estão onipresentes em nossas vidas; 2) o recrudescimento dos
fundamentalismos; 3) a ateologia. Estas três exigências estão mais
CHASSOT, A. Das disciplinas à indisciplina. Curitiba: Appris, 2016. 239 p. ISBN
978-85-473-0297-9.
37
Mentefato, provavelmente é uma palavra menos corrente para maioria dos leitores
deste texto, até porque não está, ainda, dicionarizada. Comparemos com artefato: um
objeto produzido por trabalho mecânico ou um aparelho ou um engenho construído
para determinado fim. Assim, um livro, uma caneta, uma sacola, um casaco ou um
microscópio são artefatos. Já mentefato é um construto mental. Se em uma aula digo
aos meus alunos: Pensem em um telefone celular! Haverá tantos mentefatos diferentes,
talvez, quanto os alunos que tenho em aula. Estes mentefatos existem e posso operar
com eles. Assim, Ciências e religião são mentefatos.
36
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extensamente comentadas no capítulo três do livro antes referenciado.
Observa-se que é a Religião que está no foco de comparação com a
Ciência. Nesta análise me esteio na convicção citada por primeiro: a
onipresença da religião no cotidiano tantos dos religiosos quanto dos incréus.
Isto é mais amplamente discutido no capítulo antes referido.
Nesta comparação, ao fazer uma leitura profana (com o óculo da Ciências) de uma concepção (na acepção de criação) sagrada
não estou ratificando ou retificando concepções artísticas ou religiosas
da autora. Elegi uma representação de cada um dos quatro painéis
para olha-las com posturas dicotômicas: uma sagrada, outra profana.
Como em outro texto, permito-me repetir que reconheço o
quanto estou sendo pretensioso arvorando-me como um não teólogo e
enveredando em área na qual não tenho competência. Aceito que
meus divagares possam ser consideradas percepções de um leigo, na
acepção que o senso comum dá a este substantivo (= desconhecedor;
ignorante).
Para acompanhar-me em mais uma visita a Catedral de Sinop
— e era a terceira que eu fazia — convidei dois colegas Daniel e Giordano, professores em universidades da Região Sul, que participavam comigo no Campus de Sinop da UFMT de evento acadêmico.
Uns e outros doutores em Ciências Humanas. Esta escolha não foi
aleatória. Éramos mais de duas dezenas de professores de distintas
regiões do país. A apresentação individual solicitada pela colega que
presidia os trabalhos ficou muito atento. Uns desfilavam seu Lattes;
não me interessavam. Após as apresentações pré-selecionara cinco.
Durante os debates Giordano, num momento se declarou cético com
propensões para agnóstico e se disse passível de converter-se em ateu.
Entrava em minha lista para ser um dos convidados. Daniel em uma
das discussões acerca de ensino religioso nas escolas se disse cristão e
que enquanto professor de filosofia gostava de discutir religião e ciência. Conquistou o posto. Havia um suplente para cada um dos dois,
que não precisaram ser contatados, ante a imediata aceitação do convite que fiz aos dois titulares de minha lista.
Na véspera da visita, à noite, foi discutido em uma reunião
privada no hotel onde os três estávamos hospedados, algo acerca das
leituras de uma realidade com óculos tão distintos como os da Religião e da Ciência. Fizemos juntas algumas discussões como aqueles
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presentes neste texto e também lemos juntos o texto acerca dos quatro
dogmas marianos desta série. O desejo de conhecerem a catedral e,
especialmente, os quatro painéis sobre cada um dos elementos das
Ciências Naturais surgiu ao natural. Ambos se sentiram desafiados e
prometeram ‗aditar mais preparo‘ à visita no dia seguinte. Neste dia
seguinte, quando almoçamos juntos, o assunto foi acerca da visita que
começaria em seguida. Vi que os dois traziam anotações que alimentavam discussões. Após, por mais de três horas estivemos na catedral
e excertos das interlocuções com os dois colegas estão inseridas neste
texto.
A sequenciação para trazida de um detalhe de cada um dos
quatro painéis é aquele proposto pela artista sacra quando apresenta o
projeto38.
No painel catalisado pelo ‗elemento água‘ o central é cena referida no texto Os quatro dogmas marianos nos quatro elementos sinopolitanos
como aquela que apresenta a festa mais evocada na cristandade e
talvez aquela mais representada nas obras sacras no Ocidente: José e
Maria com Jesus recém-nascido. Esta representação foi usada para comentar o primeiro dos quatro dogmas marianos: Maria, Mãe de Deus.
Neste painel a cena do nascimento é central e a água, segundo a artista, está presente por ser a substância primordial de qualquer ser vivo e
na representação em tela a água é a substância matriz 39 no útero onde
o Filho foi gerado. Mas a água está presente em duas representações
menores do Novo Testamento, monocrômicas em verde: a transformação da água em vinho (Bodas de Caná) e a Samaritana no poço de
Jacó.
Mesmo que já tenha tido o excepcional privilégio de ter estado na Palestina no local onde se diz ter ocorrido o encontro de Jesus
com a samaritana, no poço de Jacó, não destaco nesta visita à catedral
este episódio, pois ele é uma narrativa que foi colocada por João em
memórias que recordou de seu mestre ao narrar seu evangelho. Porém
o segundo episódio, narrado pelo mesmo evangelista é muito emblemático às análises que este texto que aportar.

Mari Bueno, a artista sacra, autora dos quatro painéis os comenta em ―Projeto cores
da Catedral‖, (Sinop, s/d, 32p).
39
No ―Projeto cores da Catedral‖ referido na nota 38.
38

104

Contemplando a cena das bodas de Caná — uma pequena cidade a 6 km de Nazaré —, também celebrada em um painel de Mari
Bueno na igreja Nossa Senhora Rosa Mística, de Lucas do Rio Verde,
MT, lembro de Galileu Galilei. Esta cena da transformação da água
em vinho, tida como o primeiro milagre de Jesus 40 me parece uma
prefiguração do anúncio basilar, na última ceia, de um dos ‗mais
complexos‘ dogmas que é fulcral à igreja católica romana: a transubstanciação41: o pão e vinho, pelas palavras da consagração de um sacerdote, se convertem em corpo e sangue de Cristo. E, isto é mistério
que exige fé para crê-lo42.
No relato das bodas de Caná, em uma leitura sob a ótica da
Química, se pode afirmar ter havido ‗uma misteriosa e inexplicável‘
transubstanciação da água em vinho. Parece que se possa afirmar que,
mesmo em um sofisticado e moderno laboratório, essa reação não
ocorreria jamais, logo só se pode rotular o ocorrido como um milagre
(= um fato sobrenatural, oposto às leis da Natureza). Não se poderia fazer
igual comentário acerca do ícone homologo neste mesmo painel do
elemento água: o encontro da samaritana com Jesus.
E agora algo da presença de Galileu nos bastidores das bodas
de Caná: mesmo que seja atribuído com justiça à genialidade galilaica
a paternidade da Ciência moderna, na verdade seu julgamento e conHá exegetas que consideram este primeiro milagre de Jesus como um sendo um
antítipo — figura ou coisa que representa outra — do primeiro milagre público de Moisés (a
transformação das águas do Nilo em sangue, uma das Dez pragas do Egito). Por exemplo, como se verá na nota seguinte, na consubstanciação o pão e vinho da eucaristia são
o antítipo do corpo e sangue de Cristo, como é para os de fé luterana, diferente dos de
fé católica que creem na transubstanciação.
41
Na igreja luterana, em vertentes mais ortodoxas só há dois sacramentos (Batismo e
Eucaristia), mas concepção acerca da Eucaristia é diferente da dos católicos. Os de fé
luterana admitem a consubstanciação indica a crença na união local das substâncias do
corpo e do sangue de Cristo, com a substância do pão e do vinho. Assim sendo, o
verdadeiro corpo e sangue de Cristo se encontram presentes real e localmente em,
com/sob a substância do pão e do vinho, sem modificá-las (transformá-las). Este conceito opõe-se à definição de transubstanciação na qual se crê que a substância do pão e
do vinho sejam transformadas nas substâncias do corpo e sangue de Jesus. Na transubstanciação, não estão mais presentes a substância do pão e vinho, pois estas são transformadas nas substâncias do corpo e sangue de Jesus, permanecendo, entretanto, as
características do pão e do vinho.
42
Recordo, com muita frequência, acerca deste dogma, o filme francês Le Défroqué
(talvez: o Apóstata), que assisti uma vez, há mais de meio século, realizado por Léo
Joannon, em 1954. Um padre excomungado, ex-prisioneiro de guerra, pronuncia as
palavras da consagração em uma mesa de um bar sobre pão e vinho.
40
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denação ao silêncio pelo Tribunal da Inquisição foi um simulacro
(CHASSOT, 2017, p. 149)43. Ele abjurou a teoria heliocêntrica e por
isso não foi à fogueira, como Giordano Bruno, mas é silenciado, e,
portanto, deixa de afirmar que ―uma substância só se transforma em
outra substância se houver alteração na sua natureza‖ (esta explicação
de uma reação química só acontecerá com Lavoisier quase 1,5 século
depois) pois tal afirmação se contradiz e se choca frontalmente com a
da doutrina eucarística proposta como dogma para aqueles de fé católica.
Quase como uma síntese, acolho a leitura de Daniel e Giordano, ambos professores universitários da área das Ciências da Natureza, em visita, a meu convite, à Catedral de Sinop, ao contemplarem
a representação icônica das bodas de Caná.
Daniel, que — não sem certa ironia afirmou que já acreditou
em papai-noel, acredita que o milagre descrito na representação artística pode ter ocorrido. Giordano aceita que o mito repetido pela tradição é uma historinha que serve para evidenciar o poder de Jesus, que
se tornou empoderada quando passa a ser usada também para mostrar
a mediação de Maria; entende que uma transubstanciação como a
descrita não pode ser repetida, assim não se trata de uma reação química factível; logo ou houve um milagre no qual não acredita ou pode
ter sido uma fraude ou uma alucinação (=cegueira intelectual). Como
a historinha das bodas de Caná não é um dogma, assim como não são
dogma os relatos criacionistas aportados pelo Gênesis, Daniel não se
atrapalha em sua religiosidade. Um crê no relato bíblico e o outro não
explica racionalmente o fenômeno narrado, e o tem como sendo um
milagre — no qual não acredita — realizado por Jesus para credo
daqueles que têm nos livros ditos sagrados uma bússola.
Um detalhe lateral que aflorou de uma maneira significativa
em nossas contemplações foram os comentários feitos pelos três acerca de como a artista usou como inspiração textos bíblicos e catequéticos para com eles, através dos distintos painéis e vitrais — ou mesmo
nos restringindo às observações dos quatro painéis dos quatro elemen-

CHASSOT, A. A ciência através dos tempos. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2008. 280
p. (1ª Ed 1994; 31ª impressão da segunda edição reformulada em 2004). ISBN978-8516-03947-1.
43
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tos sinopolitanos — servirem de base a uma educação cristã, contribuindo à edificação religiosa dos fiéis.
Se há um tempo, ainda no medievo as representações bíblicas
pictóricas era uma alternativa para grande massa de analfabetos (inclusive entre o clero), ainda hoje o Brasil tem cerca de 12 milhões de
analfabetos. Pode-se imaginar que são estes que mais ‗viajam‘ durante
os ofícios religiosos na sedução oferecida pelas imagens que são sedutoras. É fácil avaliar o quanto estas representações foram ainda mais
significativas antes do Concílio Vaticano 2º (1962/1965) quando as
missas ainda eram em latim.
Por outro lado, nos inquirimos o quanto à educação religiosa
hoje enseja reflexões acerca de palavras que foram chaves em nossas
discussões como consubstanciação, transubstanciação, dogma. Daniel
trouxe um dado: em uma turma de alunos de História da Ciência, ao
discutir os enlaces desta com a História das religiões, não havia nem
estudante que soubesse justificar o feriado que se aproximava (Corpus
Christi ou Corpo de Deus) e mais ainda porque este era um ‗feriado
exclusivamente católico‘.
Giordano aproveitou a deixa e fez exacerbar seu ceticismo:
―Quantos fieis ao olhar a representação do dito primeiro milagre, que
há mais de meia hora nos envolve (e até enleva) são capazes de fazer
mais que duas linhas de comentários?‖ E acrescentou, que mesmo
assim concorda com sua ex-professora de História, Sandra Pesavento,
que relera ontem à noite, em uma dissertação de mestrado 44 na preparação deste encontro: ―As imagens possuem poderes bem definidos,
captando o olhar, de modo a envolver aquele que as contempla; são
mobilizadoras, instigando à ação, por vezes, mesmo de forma impensada e imediata; proporcionam a evasão libertando a imaginação para
fora do campo da imagem vista de forma a conduzir o pensamento
para outras instâncias imaginárias, são evocativas despertando a memória e conectando a outras experiências; têm, ainda, um poder cognitivo traduzindo uma forma de saber sobre o mundo para além do
pensamento científico‖ (Pesavento, 2008, p. 106)45.
SANTOS, A. P. B. N. dos. A pintura sacra como patrimônio cristão: legados artísticos e modelos de fé em igrejas católicas de Porto Alegre (1940 — 1960). Programa de
Pós-Graduação em História, Unisinos, São Leopoldo, 2014. Acesso em: 15 jan. 2018.
45
PESAVENTO, S. J. (Org.) Narrativas imagens e práticas sociais: percursos em
história cultural. Porto Alegre: Asterisco, 2008.
44
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As discussões e os distintos aportes nos encantavam. Mas era
tempo de passar ao painel seguinte.
O segundo painel — „elemento terra‘ tem agora assestados os
óculos de Daniel e Giordano. Este painel tem como figura central a
crucifixão de Jesus (cena mais evocada na cristandade para mostrar a
dor, especialmente entre os católicos) e tem duas representações laterais ‗pintadas em cor ocre para lembrar o elemento terra‘. No lado
direito há um ícone da apresentação de Jesus no Templo. Esta pintura
foi usada em outro texto na análise do dogma da virgindade perpétua de
Maria. No lado esquerdo está representada a saída dos israelitas do
Egito narrada no livro do Êxodo.
Segundo a Bíblia, o povo hebreu conseguira deixar o Egito,
após serem escravizados por 430 anos. Moisés, um hebreu criado pela
família real egípcia, recebeu uma ordem de Deus para libertar seu
povo do cativeiro egípcio. Após as 10 pragas, o faraó permitiu finalmente a saída dos israelitas. Logo após a partida deles, o faraó mudou
de ideia. Então, mandou um poderoso exército para trazê-los de volta.
Os hebreus estavam cercados entre o exército egípcio e o mar Vermelho, mas Moisés após orar ao Senhor, ergueu o seu cajado diante do
imenso mar, que se abriu em dois, possibilitando a passagem para os
hebreus. Após eles terem passado, o exército egípcio também tenta
passar pelo mar, mas ele se fechou, afogando todos os soldados (Êxodo 14, 15-31).
Nunca foi comprovado se a travessia realmente aconteceu e
se o mar se abriu, mas a probabilidade é pouca, sendo que nunca se
acharam evidências arqueológicas. Citado na Wikipédia, Zahi Hawass, um arqueólogo egípcio, disse: ―Realmente, é um mito... Às vezes,
como arqueólogos, temos que dizer que nunca aconteceu porque não há nenhuma evidência histórica”. Seja o que for a travessia do mar Vermelho
é uma das passagens bíblicas mais polêmicas até hoje.
O tema deste destaque do painel — „elemento terra‘ é ainda objeto de muitas especulações: o êxodo do Egito à Terra Prometida
levou 40 anos para percorrer menos de 500 quilômetros; o percurso
médio foi de 10 quilômetros por ano, ou algo como um quilômetro
por mês. Talvez, esses números ganhem sentido caso se dê conta que
―Os filhos de Israel partiram de Ramsés em direção a Sucot, cerca de
seiscentos mil homens a pé – somente homens, sem contar suas famí-
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lias (mulheres e crianças) ―(Êxodo 12,37)‖. Estimando o número de
mulheres e crianças, se infere que a caravana fosse algo entre 2 milhões a 3 milhões de Israelitas. Cerca de duas vezes os habitantes de
Porto Alegre.
Giordano acha tudo isso um mito e nunca parou para pensar
se existiu êxodo que é mostrado na lateral esquerda do painel do
‗elemento terra‘. Já Daniel, se diz cristão não fundamentalista convive
muito bem com as especulações acerca do Êxodo, lembrando, para
surpresa de Giordano e minha, o Papa Francisco que diz na Laudato
Si: ‗Sem repropor aqui toda a teologia da Criação, queremos saber o que nos
dizem as grandes narrações bíblicas sobre a relação do ser humano com o
mundo. “Na primeira narração da obra criadora, no livro do Gênesis, o plano
de Deus inclui a criação da humanidade” (LS §65). Daniel reconhece que
têm amigos fundamentalistas religiosos que se sentiram muito desgostosos com a encíclica Laudato Si‟ recordando, entre muitas outras
críticas, que encíclica em defesa do meio ambiente, propaga um ―erro
típico do romanismo; o erro de confundir deliberadamente o sábado
com o domingo‖ 46. Daniel ainda adita: ―Este excerto do parágrafo
65, facilitando a leitura bíblica como grande narrativa dos seres humanos no mundo é facilitador à leitura da Bíblia, especialmente o
Antigo Testamento‖.
Depois da manifesta prova de ecumenismo de Daniel, Giordano — enquanto atravessávamos a nave da catedral rumo ao terceiro
painel — questionou: quem, incluindo nós três, antes dos números
trazidos hoje ao cenário do painel que examinamos, tinha ideia da
proporção do êxodo. Deste episódio, lembrava-me da passagem do
Mar Vermelho que o arqueólogo egípcio citado diz que provavelmente é mito. Recorda-se de maneira vaga, de livros do tipo „E a Bíblia
tinha razão‘, onde se dizia que a Ciência comprovava os fatos descritos
pela Bíblia. Havia também os antídotos modelo: „E a Bíblia não tinha
razão‘. Num deles se dizia que Moisés, por ter sido pastor na região,
conhecia locais onde se podia atravessar com facilidade o Mar Vermelho.
Mas agora já estávamos no terceiro dos painéis. Novas e frutuosas discussões nos aguardavam.
46
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O terceiro painel — „elemento fogo‘ tem agora a contemplação
pelos dois professores que me acompanham. Neste painel o tema
central é a ressureição de Jesus, que foi trazida para análise do quarto
dogma mariano, em outro texto. Os dois ícones laterais mostram: à
esquerda, as línguas de fogo que pousaram sobre os discípulos no dia
de Pentecostes, narrado nos Atos dos Apóstolos. Na outra imagem, à
esquerda, a figura de Moisés ajoelhado descalço ante uma sarça ardente.
Realmente, o contexto onde ocorre o fenômeno da sarça ardente — um arbusto no deserto queima sem se consumir — é mirabolante (= delirante, fantasioso, incrível), Moisés mesmo tendo sido
resgatado das águas pela filha do Faraó e criado na família faraônica,
não devia ter muito prestígio nem entre os hebreus e nem entre os
egípcios: ele estava no deserto apascentando ovelhas de seu sogro.
Deus lhe aparece na sarça ardente e lhe impõe uma missão imensa.
Eis um breve excerto do diálogo entre Deus e Moises, que está no
Êxodo 3: 10 Vá, pois, agora; eu o envio ao faraó para tirar do Egito o
meu povo, os israelitas". 11 Moisés, porém, respondeu a Deus:
"Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito?‖12 Deus afirmou: "Eu estarei contigo. ―Esta é a prova de que sou
eu quem o envia: quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão
culto a Deus neste monte‖.
Quando se sabe o tamanho do contingente (2 a 3 milhões de
pessoas) a ser retirado do Egito e a importância econômica para os
egípcios dessa massa escrava, era natural que Moisés tenha ficado
alucinado. Sabendo que os israelitas também não lhe dariam crédito
tinha que propor uma cena convincente: a sarça ardente. Talvez ele
tenha inventado para conquistar a confiança dos hebreus ou tenha
visto algo alucinante, impactado por ter Deus lhe fazendo exigências
sobre-humanas.
Não há como esquecer que mesmo depois de cumprir tão difícil e exigente tarefa, Moises é punido por Deus (por não falar com a
rocha e sim batê-la duas vezes com o seu cajado para jorrar água) e
por isso, como castigo só vê ao longe a terra da promessa, antes de
morrer, após guiar o povo por 40 anos.
Evoco que em 2014, estive no monte Nebo, um monte na
Jordânia com cerca de 817 m de altitude, mencionado na Bíblia (no
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Deuteronômio) como o local onde Moisés viu a Terra Prometida e
onde morreu, sem chegar a entrar nessas terras que também vi ao
longe.
Giordano não perdeu a oportunidade a uma crítica dura acerca do tratamento muito severo dado por Deus aos seus dois primeiros
maiores profetas. Com Abraão a dureza no pedir o sacrifício do único
filho (Ismael ou Isaac?)47. Com Moisés além de dar-lhe uma missão
ingente — retirar o povo de Deus do Egito — o castiga tão severamente por uma irrelevante desobediência.
Nem a Daniel, nem a Giordano a sarça ardente evocou visões
diferentes, pois a nenhum deles este relato era/é significativo. Um e
outro pareciam céticos com o extenso contingente humano que perambulou tantos anos para chegar ao destino. Um encarou tudo com
narrativas míticas de histórias ancestrais de um povo. Outro acredita
ser a palavra de Deus porque pinçadas de textos sagrados. Ambos
desconheciam ―a historinha da sarça ardente‖, e, portanto, em nada
se modificaram percepções díspares. A ambos, ao melhor a nós três,
pareceu pouco provável que os fiéis frequentadores da catedral façam
grandes voos a partir da figura da sarça ardente.
Foram feitas tais elucubrações ao nos dirigirmos ao quarto
painel. Eu previa novas saborosas discussões.
O quarto painel “o elemento ar‖ tem agora nossa atenção. Logo foi proposto um foco diferente dos três anteriores, nos quais nos
detivemos na observação de três imagens laterais (as bodas de Caná /
o Êxodo do Egito / a Sarça ardente) aqui nossas análises seriam da
imagem central: a Ascensão. As duas imagens laterais eram significativas: no lado direito evoca uma narrativa de Lucas ―o envio dos apóstolos em duplas para iniciar a evangelização‖. No lado esquerdo a
cena é do Gênesis e mostra ―o casal no Paraiso‖. A representação do
casal no Jardim do Éden que está comentada no texto acerca dos
quatro dogmas marianos.
Neste painel a figura central é a Ascensão, narrada no início
dos Atos dos Apóstolos e também de maneira muito semelhante nos
versículos que encerram os evangelhos de Marcos e Lucas. Quarenta
Acerca desta interrogação no primeiro texto desta série Seleta contendo ensaios acerca
dos quatro elementos um dos quatro contos tem como título: Para que filho Abraão levava
o fogo? Antecipo uma bem justificada resposta: para Ismael.
47
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dias depois da ressureição esteve com frequência fisicamente com os
discípulos. ―Então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado
de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava
abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para os céus. Eles o
adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria‖ (Lucas, 24,
50-52).
A ascensão de Jesus é professada explicitamente no Credo
Niceno (definido no primeiro concílio, comentado no texto acerca dos
dogmas marianos) e no Credo dos Apóstolos (Credo ou Símbolo dos
Apóstolos) afirmando que a humanidade de Jesus foi levada ao céu. A
ascensão é também considerada como um dos cinco grandes marcos
da narrativa evangélica sobre a vida de Jesus, juntamente com o batismo, a transfiguração, a crucificação e a ressurreição.
Na teologia da Igreja Ortodoxa e das Igrejas Orientais, a ascensão é interpretada como sendo o ápice do mistério da Encarnação.
Também nas igrejas reformadas a ascensão de Jesus é professada.
A Festa da Ascensão celebrada no quadragésimo dia após o
domingo de Páscoa (sempre uma quinta-feira) é uma das principais
festas do ano cristão e remonta pelo menos ao final do século IV. Já
foi dia de guarda ou feriado religioso no Brasil.
Já o reconhecido Jesus Seminar48 considera que os relatos do
Novo Testamento sobre a ascensão de Jesus são invenções da comunidade cristã durante a era apostólica.
Enquanto olhávamos o quarto painel “o elemento ar‖ e se trazia as informações acima observei que Giordano estava desejoso de
falar. Opiniões do Jesus Seminar e informações acerca do mesmo foram dele. Trouxe referência 49 de críticos radicais ao Jesus Seminar acu-

O Jesus Seminar (Seminário sobre Jesus) é um projeto de reflexões cristológicas fundado em março 1985. Inicialmente reunia cerca de 30 seguidores (número que, posteriormente, chegou a superar a marca de 200 seminaristas). Trata-se de um dos mais destacados grupos de Crítica Bíblica, que utiliza métodos históricos para determinar com
base no critério da plausibilidade histórica, aquilo que Jesus, como uma figura histórica,
pode ou não ter dito ou feito. Alguns seguidores do Jesus Seminar perderam seus empregos como professores universitários, outros foram perseguidos, e nesse contexto alguns
seguidores preferiram participar dos estudos em sigilo (Wikipédia, acessada
15/01/2018).
48
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sado de ter como propósito minar o cristianismo ortodoxo, ou seja, de
ter uma agenda anticristã.
Depois de sua defesa do Jesus Seminar, Giordano apontou para imponente figura da ascensão e disse ―aqui é oito ou oitenta‖. Ou
se assume uma posição como aquela que provavelmente irá expor o
Daniel: ―É um milagre e isto é um mistério de Fé e eu acredito!‖ ou
reconhecer comigo uma de duas posições: ou é uma invenção ou é
uma farsa. Na invenção se acredita por força de um texto dito como
―a palavra de Deus‖. É importante chamar a atenção que a situação é
completamente diferente do quarto dogma mariano. Se acredita na
assunção simplesmente por uma tradição, pois não há qualquer referência da mesma nos textos ditos sagrados.
Há alternativa de ter sido uma farsa. Há uma pergunta recorrente: Onde viveu Jesus dos 12 aos 30 anos? Há várias respostas a esta
pergunta. Uma é dada pelo teólogo alemão Holger Kersten50 (nascido
em 1951) que diz que há um período da vida de Jesus que permanece
obscuro, desafiando historiadores e estudiosos. As narrativas bíblicas
interrompem a história de Cristo quando ele tem 12 anos e só a retomam quando já completou 30 anos. Kersten revela que logo no início
da adolescência Jesus rumou para a Índia onde foi iniciado no budismo por monges. Para apoiar essa tese, ele apresenta uma farta documentação histórica e uma análise acurada da Bíblia e de textos legados pelas civilizações orientais. Desafiando os dogmas da igreja, este
livro aponta uma série espantosa de coincidências entre a doutrina
budista e a cristã, provando que Jesus se encontrava mais próximo da
doutrina budista que do judaísmo ortodoxo que sempre rejeitou.
Mas por que a hipótese de uma farsa? Se lembrarmos de Ícaro, na mitologia grega, é possível recordar que voar tem sido dos
grandes sonhos dos humanos. Há relato, especialmente entre místicos
religiosos que levitaram como o médium D. D. Home, a renovadora
do Carmelo espanhol Santa Teresa de Ávila, a freira alemã Anne
Katharina Emmerich, o santo São José de Cupertino e mais recente-

KERSTEN, H. Jesus viveu na Índia (Jesus lived in India; 1ed original 1983). Tradução Janes Valeriano Santos. 25. ed. São Paulo: Best Seller, 2009. 263 p. ISBN: 978-85768-4406-8.
50
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mente, o místico russo Serafin de Serov e as freiras Marie Baourdie e
Gemma Galgani.
Na Índia e em outros países é possível encontrar muitos homens-santos, os faquires, sentados no ar, sem apoiar no chão. Se aceita a tese de Holger Kersten, tendo Jesus estado na Índia poderia ter
aprendido a levitar.
Os olhares céticos de Daniel e o meu gelaram o entusiasmo
de Giordano. Retomei o diálogo dizendo que uma discussão tem
valor quando se leva dúvidas para casa. O que tenho muitas.
Mesmo que nosso tempo já venceu, depois dos interrogantes
semeados pelo Giordano disse que gostaria de ouvir o Daniel. Ele foi
sintético e objetivo: ―O Giordano antecipou minha posição quando
trouxe um ditado popular: ―aqui é oito ou oitenta‖. Aceito a ascensão
como um milagre até porque o seu relato está em três livros da Bíblia.
Não aceito o dogma da assunção, pois é provavelmente um mito que
tradição (assim como a crença em papai-noel) dá um falso status de
verdade. Não conhecia, até nosso encontro, o Jesus Seminar e nem o
teólogo alemão que ―levou‖ Jesus até a Índia. Não seria surpresa se
um ou outro dissessem que a transmutação da água em vinho fosse
uma mentirinha introduzida no evangelho de João ou prestidigitação
habilidosa fruto de aprendizados com faquires indianos. Minhas crenças são moldáveis. Não vou repetir aqui e agora a referência que fiz da
Laudato Si. Para finalizar devo agradecer esta visita e já nossas falas de
que a antecederam. A catedral católica de Sinop e vocês dois entram
para minha história por me ajudarem ser cristão‖.
Giordano abraçando ao Daniel e a mim disse que sua conversão ao ateísmo se fortificara com nosso convívio. Manifestei minha
gratidão aos dois colegas dizendo que um e outro me ajudaram com
suas duas leituras tão díspares. O sagrado vivido por um e o profano
por outro facilitam o meu desejo de buscar entender múltiplos olhares,
quando uso diferentes óculos.
5.2. Considerações sobre a visita com Daniel e Giordano
O texto ficcional escrito por Chassot relatando uma visita à
catedral Sagrado Coração de Jesus pode ser visto como um acontecimento muito próximo da realidade, ou do que ocorreria se pessoas se
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reunissem naquele espaço para visitarem as artes sacras que lá estão.
Inicialmente pode-se considerar que cada espaço promove diferentes
significações a diferentes sujeitos, e que tal significação pode se constituir quer pela subjetividade quer pela cultura de cada indivíduo. Quer
dizer, adentrar em um templo religioso pode despertar diferentes significações e reações nas pessoas. É preciso que se respeite essa subjetividade, o que não quer dizer que diálogos não possam ser promovidos
desse tipo de experiência.
Considerando que Daniel e Giordano eram colegas do autor,
e ambos eram professores universitários, e que os três estiveram no
espaço da Catedral e dialogaram a respeito dos painéis dos quatro
elementos, é possível realizarmos algumas considerações que impulsionem para demais estudos nessa tese. Além disso, a própria visita em
si foi aceita como uma boa metodologia para que os estudantes de
licenciatura em Ciências Naturais participassem da pesquisa dessa
Tese.
Ao iniciarem a visita, Daniel se declara religioso e Giordano
se declara cético, quase ateu. Sobre o painel da água, o exemplo da
transmutação da água em vinho é um tanto polêmico, para Daniel é
visto como um milagre. Tanto Daniel quanto Giordano são professores universitários. Giordano questiona, aproveitando-se de uma deixa
de Daniel (sobre o não conhecimento de feriados religiosos) quantos
fiéis poderiam escrever algumas linhas sobre as passagens bíblicas
contidas nas pinturas das artes sacras do painel em questão.
No painel terra, chama a atenção dos visitantes a passagem do
êxodo do Egito a terra prometida, em que o povo de Deus levou 40
anos para percorrer 500 quilômetros, e que, essa é uma das mais polêmicas passagens da bíblia, Giordano considera isso um mito, Daniel
que se considera não fundamentalista, não se importa com as especulações. Ainda, Giordano reflete, quem de nós três, antes dessa visita
aos painéis, teria a noção da proporção que teria sido o êxodo, considerando as descrições teriam sido mais de dois milhões de pessoas a
atravessarem esse percurso nesse tempo.
No outro lado estava o painel do fogo, o terceiro painel, a
passagem da sarça ardente, encarada por um como um mito, sendo
que ambos desconheciam essa passagem bíblica. A partir do ceticismo
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aparente de ambos será pouco provável que algum dos frequentadores
da catedral faça ―grandes voos‖ a partir da figura da sarça ardente.
O quarto painel, do ar, a imagem da ascensão de Cristo, Giordano diz que ―aqui é oito ou oitenta‖, querendo dizer: ou se assume
a posição da fé, como a de Daniel, que crê, pela fé, ou se percebe que
se trata de uma farsa. Daniel diz que crê, é um milagre. Já Giordano,
ao final da visita, sente-se mais ateu.
Independente das visões, fatores culturais, incluindo-se a
religiosidade individual, devem ser respeitados, porém, podem ser
debatidos, desde que haja disponibilidade e abertura pessoal para que
isso ocorra. Mais do que questionar alguma visão pessoal, o intuito do
diálogo é promover mudanças de pensamentos. Por mais simples que
a leitura de um livro pareça, ou que uma obra de arte possa parecer,
sempre haverá nessa, a oportunidade de autorreflexão e mudança de
posicionamento e de pensamento no sujeito. Assim, os olhares sobre
os painéis podem ser considerados um momento que promova diálogo e que contribua na formação de professores de Ciências. Para isso,
a visita com um grupo de licenciando também foi feita, e as discussões
motivadas pela visita será discutido nessa Tese.

5.3. A colonização de Sinop e a construção da Catedral Sagrado
Coração de Jesus
Para compreender acerca dos Painéis dos quatro elementos
será reportada a história da imponente Catedral que os expõe. Para
qualquer turista ou visitante, a Catedral é um ponto a ser visitado e,
para quem reside na cidade, ela é templo de devoção católica, mas
uma coisa é certa – ela não passa despercebida por alguém – ao menos
isso parece impossível. Dessa forma, contemplando as expectativas
desta Tese, um estudo sobre sua presença em Sinop se faz pertinente.
Buscou-se amparo às informações e aos materiais disponíveis
no Museu Municipal de Sinop. O Museu51 tem uma parte do seu
acervo disponível na forma digitalizada. Ao contatar com os colaboradores foi possível agendar visitas para conhecer o local, que também
está aberto em horário comercial. Na primeira visita ao espaço foi
51
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agendada uma entrevista com o professor e historiador Luiz Erardi
Ferreira Santos, que é responsável pelo Museu, o qual aceitou relatar
sobre a história da Catedral, motivado por ter ele próprio vivenciado a
história do Município.
Segundo o professor e historiador, na história do Brasil, em
razão da colonização portuguesa observa-se que nas cidades há uma
preocupação em deixar áreas privilegiadas dos povoados, vilas, para a
igreja, aqui, mesmo sendo uma cidade dos tempos atuais, os colonizadores eram muito arraigados a religião católica. O principal colonizador, senhor Enio Pipino era devoto de Santo Antônio, que é o padroeiro do município. Segundo relatos do professor ―os colonizadores
de Sinop já pensavam grande desde a colonização e, já no projeto da
área urbana da cidade, deixaram uma área para a futura Catedral de
Sinop, sendo que nem imaginavam que a mesma seria diocese‖. Mato
Grosso tinha poucas dioceses.
No projeto inicial, a cidade levava o formato de uma casa, situada no centro, no eixo central da cidade, a Avenida dos Mognos
(atualmente denominada Avenida Governador Júlio Campos) e, no
final dela, seria a futura Catedral e o centro político administrativo da
cidade (onde atualmente se concentra o Fórum e a Promotoria de
Justiça de Sinop). Mesmo sem os originais do projeto municipal, o
atual mostra o formato de uma ―casa‖ conforme foi relatado, sendo a
rodovia BR 163 a base da mesma e a Avenida dos Mognos, o centro
dessa ―casa‖, onde hoje é a avenida Júlio Campos. Na Figura 9 é
apresentado o mapa de Sinop.
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Figura 9: Mapa de Sinop.

Fonte: Acervo do Museu de Sinop.

Em torno da Catedral, na época, também se destinou a área
do centro político administrativo da cidade, contendo o Ministério
Público, o Fórum, entre outros. Em pouco tempo da idealização desse
espaço – questão de doze anos – em 1982, a cidade recebeu a diocese,
que era em Diamantino. Nesse período veio para Sinop o então Bispo
da diocese e foi realizada uma missa com o lançamento da ―pedra
fundamental‖ no local. É importante o contexto em que Mato Grosso
se desenvolveu e o contexto de quando o município de Sinop, ao Norte de MT foi fundado. Conforme a história brasileira foi nas décadas
de 1970 e 1980 que ocorreram incentivos em nível de governo brasileiro para que os chamados ―sulistas‖ viessem produzir nas terras de
Mato Grosso e Pará (na ocupação da Amazônia Legal), dessa forma
se desenvolveram as cidades. Sinop tem este nome em razão das iniciais da Colonizadora ―Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná‖ e
foi fundada em 14 de setembro de 1974. Em 1976, Sinop virou distrito
de Chapada dos Guimarães, e em 1982, passou a ser município realizando as primeiras eleições municipais.
Sinop localiza-se a cerca de 500 km da capital do estado –
Cuiabá – e é vista como ―a capital do nortão‖, tendo sua economia
baseada não somente no agronegócio, mas em uma diversidade de
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atividades como a madeira, os serviços e indústrias, comércio, saúde,
educação, atendendo aproximadamente trinta municípios circunvizinhos.

Figura 10: Lançamento da ―pedra fundamental‖.

Fonte: Acervo do Museu de Sinop.

Assim, deu início a construção da Catedral que tomou impulso na década de 90. A área foi aterrada em função do solo alagado
com nascentes.
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Figura 11: Local aterrado para a construção.

Fonte: Acervo do Museu de Sinop.
Figura 12: Vista ampla da área.

Fonte: Acervo do Museu de Sinop.
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Figura 13: Catedral levantada já com a cobertura.

Fonte: Acervo do Museu de Sinop.

A inauguração da Catedral foi em 2007, conforme mostrado
pela Figura 14, que ilustra a imagem do jornal de circulação da época
(pode ser encontrado no Museu).
Figura 14: Divulgação da inauguração em jornal da época.

Fonte: Acervo do Museu de Sinop.
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Figura 15: Foto da catedral recém-inaugurada.

Fonte: Acervo do Museu de Sinop.

No livro Raízes da História de Sinop, de autoria do professor
Luiz Erardi F. Santos, (2011, p. 169 – 184), encontra-se um capítulo
sobre as Raízes da Vida Religiosa, com relatos e imagens. Segundo estudo deste capítulo, a primeira igreja que foi construída no município
era católica e foi feita em uma área desmatada que fica entre as avenidas das Sibipirunas e Embaúbas, que é a Igreja Santo Antônio e que
no ano de 2018 foi reconstruída.
Além das igrejas católicas em Sinop, as evangélicas também
estão presentes e contemplam uma numerosidade de fiéis, entre elas
as luteranas, as presbiterianas, assembleias, adventistas, batistas etc.
Além dessas, outras denominações, seitas, filosofias de vida, entre
outras também são encontradas em Sinop, e, assim como ocorre em
dias atuais, diante da vasta gama de opções, as religiões estão imersas
nas culturas da população.
5.4. Aporte teórico sobre visões de ―Ciência e Religião‖
Ao trazer essa pesquisa enquanto compreensões acerca da
possível inclusão da ciência na religião, ou do ―profano no contexto
sagrado‖ é imprescindível adentrar no campo das possíveis discussões
a respeito da temática. Segundo Chassot (2015; 2016), houve/há significativas influências religiosas sobre o desenvolvimento científico.
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Algumas destas estão descritas em dois de seus livros: A ciência é
masculina? É sim senhora e das disciplinas a indisciplina. A princípio
é importante trazer maneiras como o autor conceitua ambas. A ciência ―é um construto humano‖ que:
A ciência não tem a verdade, mas aceita algumas verdades transitórias,
provisórias, em um cenário parcial onde os humanos não são o centro
da natureza, mas elementos dela. O entendimento dessas verdades e,
portanto, a não crença nelas tem uma exigência: a razão (CHASSOT,
2015, p. 43).

Yuval Noah Harari, professor israelense de História no departamento de História da Universidade Hebraica de Jerusalém, nascido
em 1976, autor do best-seller internacional Sapiens: Uma breve história da humanidade e também do Homo Deus – Uma Breve História do
Amanhã, tem obras importantes para a compreensão histórica dos
seres humanos e grande contribuições na compreensão do futuro. É
possível olhar o passado com seu livro Sapiens52 em sua escrita metafórica. Em outro livro, chamado: Homo Deus53, Harari faz projeções
quanto ao futuro da humanidade em busca de uma resposta tão difícil
sobre o futuro da humanidade, após séculos de sofrimento e desgaste
―Qual será nosso destino na Terra?‖ O autor mostra como a história
começou quando os homens criaram os deuses (e após criaram religiões para adorá-los) para explicar cosmogonias e terminará quando os
homens se tornarem os próprios deuses, segundo Harari.
Indagações acerca da origem da vida, entre outras relacionadas à complexidade da vida permeiam discussões em diferentes áreas
do conhecimento, tratando-se de um assunto que sempre esteve no
contexto da humanidade. Diversas civilizações e culturas têm as mais
diversas cosmogonias.
Atualmente, também no Brasil, há estudos a respeito dos
chamados NMR – Novos Movimentos Religiosos. Campos (2012)
apresenta considerações importante relacionadas ao NMR. Segundo o
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autor foi em torno da década de 60 no Brasil, que se iniciaram os
NMR. O autor expõe:
Surge relacionado com incertezas e a necessidade de respostas complicadas e de orientações claras sobre os problemas da vida; solução de
problemas urgentes do cotidiano, como saúde, família e emprego;
harmonia entre corpo e alma, como experimentar um clima de entusiasmo que dê a impressão de atingir o divino; realização pessoal, busca
de quem nos valorize, ajudando-nos a descobrir quem somos de verdade; a transcendência e as questões últimas da existência; o protesto
contra a ordem constituída, muitas vezes representada pela Igreja Católica; o desejo de um estilo de oração menos formal e estático, mais
alegre e que envolva toda a pessoa e, a pregação entusiasta e insistente
dos membros de muitos desses movimentos e o trabalho intenso e contínuo do recrutamento que eles fazem (...) (CAMPOS, 2012, p. 141).

A comparação entre ciência e religião é necessária e exigente,
uma vez que há três argumentos apresentados por Chassot (2016, p.
77 – 83), sendo definidores para esta comparação, 1º: As religiões
estão onipresentes em nossas vidas: religiosos ou não, estamos imersos em um mundo religioso; 2º: O recrudescimento dos fundamentalismos: certas tendências se mantêm fortalecidas, não apenas quanto
às religiões, mas também quanto à educação escolar, como é o caso
do ensino de ciências em que certos conceitos são ensinados sem
questionamentos, sem a perspectiva histórica e social de sua construção; e, 3º: A ateologia: vista como uma possibilidade de ver o mundo
sem a necessidade de deus, ou deuses nos dias atuais sendo cada vez
mais aceita (e exercida) sem os preconceitos ainda recentes.
Ainda, historicamente, a influência da religião sobre o desenvolvimento da ciência foi algo importante. A influência grega, judaica
e cristã, pela qual nossa civilização ocidental passou, marcou a maneira como as mulheres foram privadas do desenvolvimento das ciências
e sempre estiveram voltadas aos afazeres domésticos (motivado possivelmente pela culpa atribuída às mulheres em função da desobediência de Eva no paraíso). Assim, no campo da ciência pode-se dizer que
foi um desenvolvimento masculino e isso o autor esclarece no livro
―A ciência é masculina? É sim senhora‖.
A respeito da influência da religião na ciência, Chassot traz
indagações a respeito do por que, no ocidente, houve Revoluções
científicas no Ocidente e no Oriente não houve? Tais questões trazem
como resposta a de que não houve necessidade no Oriente de uma
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revolução científica. Chassot questiona ainda o fato de que os orientais não tiveram necessidade de religião monoteísta como as abraâmicas (judaísmo, cristianismo e islamismo). Associando-se as questões
postas pelo autor, chega-se no ponto que houve revolução científica
no Ocidente por causa da ortodoxia da Igreja (católica romana), ainda, porque no ocidente três grandes religiões monoteístas de um Deus
―criador e controlador‖ exigiu para a ciência uma ortodoxia marcada
por grandes livros presentes nas revoluções: copernicana, lavoiseriana
e freudiana (CHASSOT, 2016, p. 120).
Mesmo que a palavra ateologia ainda não esteja dicionarizada vale ressaltar o livro ―Tratado de Ateologia‖ 54escrito por um filósofo muito popular da França na atualidade, Michel Onfray. A obra é
um ataque pesado ao que o autor classifica como "os três grandes
monoteísmos". Segundo Onfray, por trás do discurso pacifista e amoroso, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo pregam na verdade a
destruição de tudo o que represente liberdade e prazer: "Odeiam o
corpo, os desejos, a sexualidade, as mulheres, a inteligência e todos os
livros, exceto um". Essas religiões, afirma o filósofo, exalta a submissão, a castidade, a fé cega e conformista em nome de um paraíso fictício depois da morte. Referir o livro de Onfray conecta com outro livro
muito polêmico sobre o mesmo assunto ―Deus, um delírio‖55 no qual
Richard Dawkins, um dos mais respeitados cientistas da atualidade,
num texto sagaz e sarcástico, ataca impiedosamente o que considera
um dos grandes equívocos da humanidade: a fé em qualquer divindade sobrenatural. Richard Dawkins é conhecido principalmente pela
sua visão evolucionista centrada no gene.
Porém, no século XVIII, com o Iluminismo, o chamado século das luzes, há um despertar do mundo ocidental, para a liberdade de
pensamento. Kant define o Iluminismo como ―a saída do homem da
sua menoridade, da qual ele é o próprio responsável. (...) ―Sapere aude‖!‖ ―Tenha coragem de usar seu próprio entendimento‖ (apud Chassot, 2000, p. 114). Marcado pelo racionalismo e o empirismo, ―Descartes propõe uma filosofia que rompe com o escolasticismo‖
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(CHASSOT, 1994, p. 114). O período do Iluminismo, é, pelo autor,
associado como o período que se estabelece os primórdios de uma
filosofia laica, que se recusou a servir a teologia.
Foram os nomes mais notáveis no processo do Iluminismo:
Diderot, D‘Alembert, Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Marcou o
período a Enciclopédia Francesa, constituída por 35 volumes (aproximadamente 70 mil textos dos mais variados assuntos) conforme a
Wikipédia. O Século XVIII ficou como um marco na liberdade de
pensamento e no desenvolvimento científico, impulsionando a Revolução industrial e a consolidação das ciências: Física, Química, entre
outras.
Assim como Kant, David Hume56, um filósofo escocês de
família nobre, nascido em 1711, escreveu importante obras, porém,
por serem consideradas heresias a Igreja Católica, acabaram sendo
acrescidas aos livros proibidos. Hume desenvolveu sua teoria inspirada no racionalismo, considerando que por meio da experiência direta
com o objeto, por meio dos sentidos (impressões e ideais) é que se
dava o conhecimento. Uma das obras de Hume foi História Natural
da Religião (1757), outra obra importante foi Tratado da Natureza
Humana (1739-40).
Hume trata das origens e causas que produzem o fenômeno
da religião, dos seus efeitos sobre a vida e a conduta humanas, assim,
é considerado um dos primeiros autores a investigar a crença religiosa
como manifestação da natureza humana (HUME, 2005, p. 8). Do
politeísmo ao monoteísmo, tendo sido o monoteísmo uma derivação
do primeiro, o autor faz comparações e discute exemplos do contexto
social das civilizações.
Ainda, sobre discussões entre ciência e religião, como uma
das mais recentes teorias difundidas no Brasil tem sido a Teoria do
Design Inteligente (TDI), a mesma propõe uma reinterpretação dos
dados sobre os eventos que deram origem à vida, uma vez que se
coloca como uma alternativa a mecanismos naturalistas, inclusive
para a explicação dessas questões (ALVES, 2015). É Everton Fernando Alves, mestre em Imunogenética pela Universidade Estadual de
HUME, D. História Natural da Religião. Tradução Jaimir Conte. São Paulo:
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Maringá (UEM), o autor do livro: Teoria do Design Inteligente: evidências científicas no campo das ciências biológicas e da saúde, que
afirma:
A ideia da existência de design na natureza não é algo recente, tendo
sido proposta desde os antigos filósofos gregos (Platão e Aristóteles).
Porém, o argumento de design se tornou popular por meio da famosa
tese de William Paley, publicada em 1802, conhecida como a ―tese do
relojoeiro‖. Já o termo design inteligente foi provavelmente introduzido por William Whewell, professor do Trinity College, Cambridge
(1794-1866). Em 1897, Ferdinand Schiller, erudito da Universidade de
Oxford, EUA, utilizou o termo design inteligente como alternativa ao
processo evolutivo cego em um ensaio intitulado ―Darwinism and the
Design Argument‖ (ALVES, 2015).

Aqui no Brasil, acerca do Design Inteligente, talvez o nome de
maior destaque é o do Prof. Dr. Marcos Nogueira Eberlin, talvez, um
dos mais renomados cientistas brasileiros, pois supervisionou cerca de
200 mestres, doutorandos e pós-doutores, hoje espalhados pelo Brasil
e pelo mundo como pesquisadores e profissionais. Já publicou cerca
de 1000 artigos científicos que receberam mais de 20 mil citações em
diversas áreas científicas, como Química, Física, Bioquímica, Biologia, Ciências Forenses, Farmacêuticas, Alimentícias, Veterinárias,
Médicas e de Materiais. É defensor e divulgador da Teoria do Design
Inteligente e autor do livro - Fomos Planejados: A Maior Descoberta
Científica de Todos os Tempos. É presidente da Sociedade Brasileira
de Design Inteligente (SBDI)57.
Assim, quando se busca discutir a relação entre a religião e a
ciência, e compreender de que forma as duas estiveram/estão presentes historicamente e como afetaram e irão afetar o desenvolvimento
humano, tem sido motivador. Porém, há a exigência de se preservar
as características de cada um dos campos do conhecimento, para fins
de manter a fidedignidade dos estudos, mesmo quando se busca compreender associações entre as duas áreas: ciência e religião.
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5.5. As rupturas epistemológicas de Bachelard e seus livros dos
quatro elementos
Gaston Bachelard58 (1884 - 1962), filósofo, poeta e cientista,
da área de química e física, marca a virada do século XIX para o século XX. Nascido em 1884 na França em Bar-sur-Aube e, falecido em
1962, em Paris. Foi professor de física na Universidade de Dijon. A
partir de 1940 lecionou na Sorbonne até 1954. Ingressou na academia
das ciências morais e políticas e, em 1961, recebeu o Prêmio Nacional
das Letras.
Bachelard, por meio de suas ideias e a difusão de suas obras,
deixou o legado da epistemologia bachelardiana, marcando um período de revoluções do pensamento científico que, segundo Bachelard,
teria ocorrido em três momentos: primeiro o pré-científico, que foi
desde a antiguidade até o século XVIII; o segundo período seria o do
século XVIII até o século XX e, por terceiro que teria início a partir do
século XX, das publicações de Einstein e a partir de então seria o
chamado novo espírito científico. Tendo sido essas as chamadas rupturas epistemológicas apresentadas por Bachelard.
Segundo Gomes (2015), o período marcado pela ruptura paradigmática, em que são abandonadas as ilusões subjetivas ideológicas e em que é revelada a objetividade científica – ao qual Bachelard
chamou de ―corte epistemológico‖ – foi importante fase em que escreveu os livros sobre os quatro elementos, sendo o primeiro A Psicanálise do Fogo, em 1939. Alguns anos depois, em 1942, escreveu A
água e os sonhos; depois, O ar e os sonhos e, por último, a Terra e os
devaneios da vontade.
As obras sobre os quatro elementos de Gaston Bachelard foram escritas de forma poética, associando a cada um dos elementos –
fogo, água, terra e ar – marcos do desenvolvimento epistemológico e
científico de um importante período da história da humanidade. Tendo em vista os quatro elementos que constituem os painéis das obras
sacras em estudo, também, a relação poética que poderá trazer com58
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preensões de sagrado e profano associados ao conhecimento científico
daquele período, buscou-se conhecer e compreender a respeito desses
escritos.
O primeiro desses livros foi sobre o fogo. Tendo sido ―A Psicanálise do Fogo‖, obra que está resumida a seguir, neste texto. Sendo
necessário considerar que, anos depois, Bachelard volta a escrever
sobre o fogo em: Fragmentos de uma poética do fogo.
Já no segundo livro da série dos elementos, A água e os sonhos, Bachelard reconhece a água como fonte de reflexo das imagens
da mente, confundindo a água com a imaginação, trazendo características da água como solvente e homogênea tal como as propriedades
da água. Este livro traz a simbologia da mulher submissa, quando
trata de Ofélia, uma personagem da peça Hamlet, de Shakespeare,
que se suicida porque se sente rejeitada pelo protagonista, essa cena
vem à tona quando Bachelard traz a imaginação do movimento da
água em pedras de um riacho, lembrando o cabelo ondulado de uma
mulher afogada.
No livro do elemento ar, ―O ar e os sonhos‖, Bachelard menciona a imaginação dinâmica em horizontes sem fim, espaços abertos,
imensidões celestes, entre outras coisas, em que ―o mundo dos objetos
se torna um universo de relações, de frequências vibracionais‖ (GOMES, 2015, p. 6), o que leva o autor a tratar de uma nova fenomenologia, na qual o tempo seja uma dimensão do espacial determinada
pela intensidade dos eventos, e na qual pensamento e imaginação se
reconciliam.
Na última das obras dos elementos, ―A terra e os devaneios
da vontade‖, o autor trata do impacto da matéria relacionado à disciplina, à regularidade, ao propósito, à firmeza e, ainda, trata do afetivo
que há em espaços como a casa, o ventre e a gruta. Nesse livro, abandona a pretensão científica e devaneia por meio das imagens.
Dentre essas obras, optou-se pela primeira, ―A Psicanálise do
Fogo‖, que apresenta 170 páginas, contém prefácio, sete capítulos e
conclusão, sendo a conclusão data do ano de 1937. A seguir será
apresentado uma breve síntese sobre as considerações que Bachelard
faz e traz em seu respectivo livro.
No livro a Psicanálise do Fogo, Bachelard desmistifica o fogo, trazendo narrativas míticas sobre o fogo associado à vida, ao amor
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e ao desejo humano, e não à descoberta do fogo pelos povos mais
primitivos, em que o fogo foi produzido pelo atrito de pedaços de
madeira, ao acaso. Para Bachelard é preciso uma ruptura com as primeiras motivações pelo objeto, porque se trata de uma sedução que
nos deixa maravilhados e impede a objetividade científica. Ainda, a
filosofia pode esperar tornar a poesia e a ciência complementares,
assim, trata o fogo como o objeto, como um ―problema‖ psicológico,
e não hesita a falar da psicanálise do fogo.
Segundo Bachelard, o fogo passou a ser trazido, cada vez
mais com menor ênfase nos livros de química, e foi abandonada a
relação primitiva desse objeto que suplantava outros fenômenos pelos
quais os cientistas ocupavam-se e, em virtude da razão pura, foi abandonado, deixando de ser um problema científico. Neste sentido, traz o
exemplo de uma lareira, aquecendo um homem sentado em frente ao
calor do fogo, em que o fogo é tão brilhante quanto a sua solidão.
Para Bachelard, ―as condições antigas do devaneio, não são eliminadas pela formação científica contemporânea‖ (BACHELARD, 1994,
p. 5), neste sentido, afirmando que o cientista, se limita em não sentir
ou manifestar seus valores primitivos ao fazer ciência.
Acerca do capítulo I, ―Fogo e Respeito: o complexo de Prometeu‖, da mitologia grega, é possível fazer algumas considerações:
Prometeu e seu irmão receberam a atribuição (dada por Zeus) de criar
a humanidade e os animais, então distribuíram os elementos (animais
do ar, da água, da terra,...) faltando o elemento fogo. E, na hora de
criar o homem Prometeu deu a ele o fogo (Zeus não concordou e
retirou o fogo), obrigando Prometeu a roubar o fogo para poder dar à
humanidade. Por causa disso, Zeus o puniu, o acorrentou em uma
rocha e seu fígado era devorado por uma águia durante o dia e se
reconstituía à noite, sendo um sofrimento sem fim, ou seja, a ideia do
castigo eterno, até ser resgatado por Hercules (que negociou com
Zeus), tendo sido Prometeu libertado. A riqueza da mitologia grega,
complexa, mostra o fogo neste contexto, portador da destruição como
da vida, assim, sem fogo não há vida, não há calor, nem lar, esse fogo
na mitologia pode ser comparado à maça (na criação/ na bíblia),
momento em que o homem deixa de ser alguma coisa sem vontade e
sem conhecimento, e se torna senhor do seu destino. Pode até acreditar nos deuses, mas em algum momento ele se torna responsável pelas
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suas ações. Antes do fogo, o homem era apenas uma criação divina,
assim como, antes da maça.
Assim, o fogo vive em nosso coração, é amor e vingança,
―bilha no paraíso e abrasa no inferno‖ (BACHELARD, 1994, p. 11),
―é um deus tutelar e terrível, bom e mau‖ (Ibid, p. 12), quando uma
criança tenta colocar um dedo no fogo, o pai lhe bate nos dedos; ao
crescer, aprende a manipular o fogo; pode-se dizer que ―o complexo
de Prometeu é o Complexo de Édipo da vida intelectual‖ (BACHELARD, 1994, p. 19).
No capitulo II, trata do ―Fogo e Devaneio: o complexo de
Empédocles‖, este complexo foi criado por Bachelard, trazendo concepções de Empédocles, um filósofo pré-socrático, para o qual os
elementos eram o princípio de tudo, sendo que, quando estavam em
harmonia os elementos, o amor estaria atuando, e, quando havia
desarmonia, o ódio estaria atuando. A síntese dos elementos explicavam tudo. A alma seria uma mistura dos elementos, o que a capacitava em conhecer vários entes desses elementos. Ainda, para Empédocles, o homem era tão grande quanto o fogo. O amor e a paixão eram
como um vulcão em erupção. Assim, segundo Bachelard esse devaneio muito especial, no entanto, bastante geral, determina o verdadeiro complexo em que se une o amor e o respeito pelo fogo, o instinto
de viver e o instinto de morrer.
No terceiro capítulo, Bachelard traz o ―Complexo de Novalis‖, reunindo e complementando os trabalhos de Jung, chamando
atenção para as fragilidades das explicações racionais. Bachelard se
refere às explicações modernas como inadequadas diante das descobertas pré-históricas. A fricção entre duas peças de madeira seca produziram o fogo. Segundo Bachelard, ―supondo que dois pedaços de
madeira seca caiam pela primeira vez entre as mãos de um selvagem,
que indicação da experiência o fará adivinhar que eles podem se inflamar mediante uma fricção rápida e prolongada? (1994, p. 36)‖.
Ainda, segundo Bachelard, a própria fricção é uma experiência sexualizada e o amor seria a primeira hipótese para a produção do
fogo, assim como Carl Jung, Bachelard se propôs, neste capítulo, a
estudar a libido do homem pré-histórico, se a mão e a linguagem definiam o homem, há que se considerar que carícia e trabalho deveriam
estar associados. Segundo Oliveira, ―Bachelard foi um dos melhores
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leitores de Novalis‖ (1996, p. 47). Novalis, cujo nome era Georg Philipp Friedrich von Handenberg, nascido em 1972, na Alemanha e
vindo a falecer de pneumonia em 1801, foi um poeta romântico, criador da ―flor azul‖ (um símbolo do movimento romântico). Para Novalis, o homem outrora se sentia em comunhão para com a natureza,
e, em sua novela, um jovem (Heinrich) em busca de um sentido a
vida, encontra-se caminhando e, em uma caverna, encontra a linda
rosa azul, com poder magnetizante, sintetiza perfeição e raridade,
como um espaço sagrado. Para Bachelard, ―Mas ide ao fundo do
inconsciente; reencontrai, com o poeta, o sonho primitivo e verei
claramente a verdade: a florzinha azul é vermelha! (BACHELARD,
1994, p. 63)‖.
No quarto capítulo, Bachelard traz ―O fogo sexualizado‖.
Neste capítulo, o autor trata da sexualidade, da mulher e do homem,
no sentido de um fogo que trata também da moral e do corpo. Nas
argumentações, Bachelard volta a mencionar Novalis. O capítulo
parece abertura para o posterior, ―A Química do fogo: história de um
falso problema‖ (Capítulo V), em que Bachelard diz querer mudar o
―campo de estudo‖, ou seja, trazer a discussão para os pirômeros
(fogos). O fogo era considerado um mistério, um fenômeno complexo
que tinha haver com a biologia e a química, conciliando características contraditória, vivo e rápido; profundo e duradouro (1996, p. 95).
Bachelard retoma o princípio do flogístico integrante, assim considera
que ―A química pode estudar como as substâncias se combinam, se
misturam e se justapõem‖ (1996, p. 98).
Na continuidade da mudança de ―campo de estudo‖ o sexto
capítulo trata do Álcool: ―A água ardente, O Ponche: o complexo de
Hoffmann – As combustões espontâneas‖. Quanto à relação, estabelece que a água ardente é a água de fogo, pois ―queima a língua e
inflama à menor faísca‖ (BACHELARD, 1996, p. 120), e, o álcool é,
também, ―um alimento imediato que prontamente instala seu calor na
cavidade do peito‖ (Ibid, p. 121). Considera que o álcool é um combustível, e, que as pessoas que se entregam ao consumo do álcool
ficam impregnadas de matéria inflamável, na sequência tratando acerca da embriaguez.
No último capítulo do livro, Bachelard escreveu sobre ―O fogo idealizado: fogo e pureza‖. Mesmo nos capítulos a que comprome-
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te em trabalhar num campo de estudo mais racional e objetivo, o autor e poeta Bachelard não se desprende de suas argumentações filosóficas e românticas e, até mesmo, sexualizadas a respeito do fogo, sua
origem, seu controle, suas consequências, suas relações com os prazeres, saber e dissabores da vida. Neste último capítulo, retoma-se a
relação poética e sexualidade, porém, no sentido da pureza. Assim
como está, ―passemos, portanto, para o outro polo e vejamos como o
fogo pode tornar-se símbolo de pureza‖ (BACHELARD, 1996, p.
150).
Neste capítulo o fogo é tratado como purificador, desodorizador, é utilizado para tornar os alimentos mais digeríveis, ainda, o
fogo desmaterializa, ―desrealiza, torna-se espírito‖ (Ibid, p. 151).
―Mas a verdadeira idealização do fogo se forma seguindo a dialética
fenomenológica do fogo e da luz‖ (Ibid, p. 156). A questão ainda,
trazida, é de que o fogo deixa as cinzas, ou seja, resíduos, o que o
torna menos puro.
Estes são os sete capítulos que compõem a obra de Bachelard
sobre os devaneios do fogo. Instigam o leitor a querer ler mais, trazendo o diálogo poético e motivando-nos a pensar como os filósofos,
porque são seus ―devaneios‖ e que trazem considerações de uma forma de pensar que ultrapassa a racionalidade.
Segundo Quillet, ―À psicanálise ele (Bachelard) abriu um
campo de pesquisa original que se chama às vezes de psicanálise elementista porque ele colocou a sua poética sob o signo dos Quatro
Elementos de Empédocles‖ (1977, p. 20). Considerando, ainda, que
Bachelard psicanalisou o objeto não somente por sua imagem, mas na
materialidade.
5.6. Competências do ensino de Ciências Naturais
A escola pode ser vista como uma instância de interações sociais, a qual envolve uma diversidade de indivíduos, cada qual trazendo consigo seu contexto cultural, social, religioso, mas o local em que
cada um tem direito, sendo o mais importante para essa instituição, a
educação científica e a formação cidadã. Quando se pensa especificamente no ensino de Ciências Naturais, a diversidade entre os indivíduos pode manifestar distintas formas de aceitar ou compreender a
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vida e os fenômenos, e assim, considerar que cada aluno chega a escola com preconceitos e que as aulas de Ciências podem motivar e modificar tais conceitos, é necessário para o andamento de aulas de ciências sem maiores prejuízos tanto para os conteúdos que precisam ser
ensinados/ trabalhados, quanto para a formação subjetiva dos alunos.
Assim, pode-se afirmar que a educação básica envolve a função da formação cidadã, incluindo aos conceitos científicos o desenvolvimento do cotidiano, do contexto histórico/social em que a Ciência foi e é produzida, os interesses que motivaram o desenvolvimento
científico e, em que, tais conhecimentos podem ser úteis na vivência e
nos dias atuais de cada indivíduo e da sociedade global. Dessa forma,
o olhar volta-se para um contexto mais amplo ao qual, geralmente,
cada sujeito está limitado a enxergar.
Pode até parecer uma simples tarefa poder ver um fenômeno
sobre diferentes pontos de vista, seja científico, religioso, místico, de
senso comum, entre outros. Dependerá do quão instruída ou aberta
estiver o sujeito, ou seja, de quais competências e significações o será
capaz de estabelecer, mais ainda, se ele está ―maduro‖ o suficiente
para compreender que qualquer situação poderá ser vista e compreendida por diferentes maneiras. Por isso, trata-se de um desafio, compreender que um indivíduo pode colocar-se a disposição de suas variadas interpretações e, ainda assim, confrontar-se com maneiras alheias as suas e que podem ser diferentes e isso terá uma justificativa.
Chassot afirma que o óculo da ciência não é por ele defendido como sendo ―o melhor‖ (2016, p. 52), mas é por meio dele que
essa Tese será trabalhada e ainda, amparada em algumas concepções,
como as seguintes: compreender que ciência nunca foi e muito menos
atualmente, é uma construção individual ou isolada, ao contrário, a
visão paradigmática que se tem enquanto ciência é de que, trata-se de
construções coletivas, em contextos sociais e culturais reais, e, de
acordo com Tomas Kuhn (2017), em constante renovação, ou seja,
dentro da visão de que a ciência se renova quando ela pode ter sido
aceita por determinados períodos e, havendo refutações, novas explicações surgem para os fenômenos estudados pela ciência. Outro aspecto que o autor traz como visão de mundo é de que, é possível que
se faça uso de mais de um óculo ao mesmo tempo, sendo que isso
pode causar confusões. Isso remete às considerações quanto às ques-
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tões relacionadas à origem da vida ou à evolução, pois essas, para o
ensino das ciências naturais são as ocasiões em que mais ocorrem
polêmicas ou confrontos de concepções entre os estudantes e até
mesmo entre o diálogo familiar e escolar, sendo que as duas visões
não conseguem se encaixar.
Questões referentes à comparação entre ciência e religião são
constantes, principalmente para aqueles que se dedicam a estudar
mais a fundo o desenvolvimento da ciência, ou para aqueles que se
permitem questionar o mundo em que vivem. Conforme já mencionado neste estudo, as religiões se fazem presentes nas culturas e na
vida. Consequentemente tem se percebido contrapontos que vão desde os fundamentalismos até as manifestações ateístas e humanistas.
Por humanistas tem-se visto um maior número de sujeitos que se
autodeclaram mais distantes da espiritualidade e mais abertos a aceitarem a multiplicidade ou diversidade.
Segundo o autor, cinco rupturas paradigmáticas importantes
na ciência: o Século XVI e a Revolução Copernicana (geocentrismo
 heliocentrismo); Século XVIII e a Revolução Lavoiseriana (flogisto
 combustão/respiração); Século XIX e a Revolução Darwiniana
(criacionismo  evolucionismo); Século XX e a Revolução Freudiana
(consciente  inconsciente) e o Século XXI e a Revolução que se
manifesta por meio do que é construído como disciplina até então 
indisciplina, termo que Chassot justifica pelas concepções generalistas.
Por mudanças paradigmáticas, de acordo com as definições
de Kuhn (2017), como fases de desenvolvimento de uma ciência que
não se constitui por acúmulo de conhecimentos, mas, principalmente
por conhecimentos que se encaixam como um ―quebra cabeças‖ dentro de uma compreensão (paradigma), mas no qual, nesse processo, o
paradigma mais antigo é total ou parcialmente substituído por um
novo, incompatível com o anterior, que para Chassot ―é uma reconstrução da área que altera conceitos, leis, teorias, métodos e aplicações‖ (2016, p. 94).
Algo já levantado anteriormente nesse estudo tem dado indicativos para compreensões acerca da maneira pela qual as revoluções
científicas ocorreram aqui no ocidente, e assim, justificativas da sua
necessidade. Ou, invertendo-se a pergunta, mas mantendo-se a curio-
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sidade, porque houve revoluções científica no ocidente?. Inicialmente
considera-se que há uma grande distinção territorial e de colonização
entre ocidente e oriente, sendo ocidente a civilização europeia e as
terras por ela colonizadas, e, tudo o que não é europeu, é o oriente e,
aliás, conforme constata o autor, ainda se conhece muito pouco do
oriente. Uma importante questão levantada aqui é de que a tradição
judaica cristã – ocidental –leva ainda hoje a conhecer um mundo europeu (branco e machista também) (CHASSOT, 2016, p. 116).
Sobre o oriente, alguns autores citados por Chassot destacam
fatores que levam a compreender a forma distinta pela qual a ciência
no oriente não necessitou ter sido compreendida como uma ―salvadora‖, simplesmente grandes descobertas tecnológicas e criações científicas ocorreram na China (pólvora, relógio, sismógrafo, moinho, fundição, entre outras coisas) e com certa naturalidade, não se tratou da
questão de ser necessária uma ―ciência modelo‖.
Ao relacionar juntamente com o texto de Chassot (2016, p.
118) sobre as religiões no ocidente e no oriente, mesmo das religiões
de vertentes judaico cristã, o judaísmo e o cristianismo concebem
diferentes formas de serem praticados; além disso, considerar uma
única religião como verdadeira parece ser um dos argumentos pelos
quais as revoluções ocidentais foram encaradas como necessárias
dentro de uma busca pelo fortalecimento da Ciência em contraponto
ao fortalecimento de uma única religião e um único Deus como verdade. Enquanto que visões mais integradas de algo que parece decorrer de forma suave e natural, no oriente, incluindo-se o respeito as
outras religiões e deuses, são distintas maneiras que o povo ocidental
e oriental teve de se desenvolver e fazer ciência.
Assim, em resposta, podendo conferir a ortodoxia da Igreja
Católica Romana a causa das revoluções científicas no ocidente, e, de
forma mais pontual, conferindo aos livros sagrados das religiões judaico cristã – cristianismo, judaísmo e islamismo – na manifestação
de ―um Deus controlador‖ e ―do pensamento dogmático‖, exigindo
para a Ciência também uma ortodoxia que foi marcada pelos grandes
livros que marcaram as revoluções copernicana, lavoiseriana, darwiniana e freudiana, e que marcaram o nascimento da Física, da Química, da Biologia e das Ciências Psi (psicologia, psiquiatria e psicanálise), respectivamente.
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O século XX caracterizado pelo autor como ―alfa e ômega‖
(CHASSOT, 2016, p. 144) sendo alfa o início de um século marcado
pelo rápido e extraordinário desenvolvimento científico e tecnológico,
e o ômega, pelo final de um século marcado por incertezas. Dentre
alfa e ômega está uma sociedade que procura acompanhar tal desenvolvimento em meio a uma tentativa de adaptações e medos. Questões de cunho pessoal, insegurança, doenças, mudanças ambientais,
mortes, alterações sociais, também marcaram o final do século XX.
As incríveis disponibilizações das informações marcam a educação e
trazem uma série de indagações sobre o modelo de ensino e aprendizagem. São as chamadas mudanças na sociedade global que passam a
refletir no mundo escolar, para os quais o autor destaca nove aspectos
que nos mostram que a escola parece ter ―sido mudada‖ (2016, p.
179), tais aspectos são: 1. Tecnodependência; 2. Hiper-conectividade;
3. O fim do efêmero; 4. O não engajamento crítico; 5. A brecha entre
os que têm acesso ao conhecimento e os marginalizados; 6. A presença maior da apocrifia; 7. A adultização da infância; 8. A droga e, 9.
Os cada vez mais tênues limites entre o humano e não humano.
Os nove itens destacam características de uma sociedade que
mudou rapidamente e de uma mesma sociedade que tem sérias limitações em acompanhar tais mudanças. Observa-se pelo lado da escola,
que ainda não conseguiu se adequar e desenvolver metodologias e
currículos adequados para trabalhar a formação básica das crianças e
adolescentes dentro de uma nova realidade. Também para que isso
seja possível, há de se considerar o ciclo que envolve a educação básica que passa pela formação de professores e a maneira como esses
futuros profissionais irão desenvolver as políticas e atuações docentes
ao estarem atuando profissionalmente.
Desta maneira, são viáveis as pesquisas no âmbito da formação de professores que visam trabalhar pelo viés qualitativo, tanto no
que tange às proposições metodológicas inovadoras quanto no que
está relacionado à formação de professores e seus vários aspectos
intrínsecos. Nessa Tese, ao trazer à tona a formação de professores de
Ciências da Natureza, envolvendo um objeto de estudo artístico, embutido de uma função social religiosa, situado num espaço extraescolar e público, em que se constata a presença de conteúdos e conceitos
científicos (os quatro elementos) em relações religiosas.

137

Nesse sentido, espera-se que o tema da relação entre o sagrado e o profano, ou a religião e a ciência, tenha potencial para as discussões mencionadas nesse texto, no sentido de contribuir para a formação de professores que saibam dialogar e desenvolver o ensino de
ciências na perspectiva de uma sociedade com as nove características
apontadas por Chassot, dentre as principais: hiperconectividade (e a
necessidade de percepção crítica); o fim do efêmero (como forma de
deixar registros de um ser humano com qualidades que contribuam
para a sociedade, lembrando que tudo o que se faz hoje fica de certa
forma nos registros e pode ser divulgado mundialmente); o não engajamento crítico (para que possa considerar diferentes pontos de vista e
abrir-se ao diálogo com as diversidades); a adultização da infância
(para que os alunos sejam tratados de forma justa) e, enfim, que os
demais aspectos sejam considerados na nossa responsabilidade na
formação dos sujeitos, em seus direitos à educação com qualidade.

5.7. Fundamentos para a relação entre Ciência e Religião
Três marcos históricos auxiliam a entender a interação entre a
Ciência e a Religião, sendo esses: os debates astronômicos dos séculos
XVI e XVII; a ―visão Newtoniana‖ do final do século XVII e início
do XVIII; e a ―controvérsia Darwinista‖ do século XIX.
Há três momentos que são considerados fundamentais e que
as ciências naturais vieram a se desenvolver: 1- na idade média as
escolas de tradutores de textos gregos e árabes para o latim e, assim,
obras como as de Aristóteles puderam ser traduzidas e desenvolveram
impacto sobre a teologia e a filosofia medieval, estimulando o debate
acerca das ciências naturais, o que acelerou seu desenvolvimento.
Como exemplo, A Escola de Tradutores de Toledo foi um grupo de
estudiosos que trabalharam juntos na cidade de Toledo durante os
séculos XII e XIII para traduzir muitos dos trabalhos filosóficos e
científicos do árabe clássico e do hebraico para o latim; 2- As grandes
universidades na Europa ocidental são da idade média e contribuíram
decisivamente para as ciências naturais, nela, os estudantes aprendiam
lógica, direito e teologia. Vale ressaltar, a forte vinculação das universidades a igreja católica romana. Por exemplo, entre 1200 e 1400 foram fundadas na Europa, 52 universidades, e 29 delas foram erguidas
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pelo papado, marcadas fortemente pelo dogmatismo herdado da igreja. 3- Assim, surgiu uma nova categoria de estudiosos das ciências
naturais, os chamados ―filósofos-teólogos naturais‖, mesmo sendo
Aristóteles considerado pagão, essa nova classe de estudiosos admitia
que o estudo natural era teologicamente legítimo (McGRATH, 2005,
p. 14).
À luz da interpretação dos textos bíblicos pode-se dizer que
caminhavam as compreensões também do mundo natural, ou seja,
havia 4 sentido dado às escrituras: 1. Sentido literal (tal como está
escrito); 2. Sentido alegórico (as interpretações das escrituras produzem doutrinas; 3. Sentido antropológico ou moral (as passagens servem como orientação moral para uma conduta cristã) e, 4. Sentido
analógico (interpretação voltada para promessas futuras divinas na
nova Jerusalém) (McGRATH, 2005, p. 17). Esta discussão do medievo parece ainda presente. O Papa Francisco (2015), na encíclica Laudato Si: Apresenta uma defesa explicita do criacionismo, mas de uma
maneira não fundamentalista: ―Sem repropor aqui toda a teologia da Criação, queremos saber o que nos dizem as grandes narrações bíblicas sobre a
relação do ser humano com o mundo. Na primeira narração da obra criadora,
no livro do Génesis, o plano de Deus inclui a criação da humanidade (LS
§65)‖. Considera-se três grandes mudanças paradigmáticas e de que
maneira as ciências naturais e a teologia modificaram suas formas de
interpretações das leituras das escrituras, tal como mostrado na Tabela 7.
Tabela 7: Síntese das mudanças paradigmáticas.
Paradigma (Científico)
Interpretação (Teologia)
1.Copérnico
Galileu

e Ruptura com a visão do geocentrismo (Ptolomeu, séc. II, Egito
(Alexandria), a Terra é o centro
do Universo e todos os corpos
celestes circulam ao redor dela);
Nova astronomia: heliocentrismo,
consideração do Sol como centro
do Universo e não a Terra; (Copérnico cientista polonês, séc.
XVI, Kepler e Galileu, séc. XVII
aperfeiçoaram a teoria copernicana);
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João Calvino – reformador – contribuiu para o desenvolvimento da
ciência; afirmou que a interpretação
bíblica por acomodação era um
obstáculo a ser eliminado;
Martinho Lutero – reformador –
monge e professor de teologia
contribuiu contestando a doutrina do
perdão pelo pagamento de indulgências;
Recomendou o estudo da medicina e
da astronomia;
A igreja católica apostólica romana

acaba por condenar Galileu Galilei
(1564 – 1642), o que se tratou de um
erro de julgamento por parte dos
eclesiásticos;
O Frei carmelita Antonio Foscarini
argumentava, em 1615, em carta que
teve muita relevância que o modelo
heliocêntrico não era compatível com
a bíblia;
Para os católicos, as interpretações de
Galileu minariam a crítica católica ao
protestantismo e, o protestantismo
teria produzido novas e erradas
interpretações bíblicas;
2. Newton

3. Darwin

Proposição de um fundamento
para a mecânica celeste;
Gravitação, leis de atração de
objetos `Terra (ex. maça), três leis
dos movimentos aplicáveis à
mecânica celeste, assim como, a
terrestre;
Newton aplicou as Leis de Kepler
do movimento planetário;
Universo pensado como uma
grande máquina – visão mecanicista;
Deus um relojoeiro – racionalismo;
Teoria da evolução (forças provocadoras de novos tipos operavam
há vastos períodos de tempo no
passado);
Darwin tratou da questão da
adaptação, das extinções e dos
fósseis diferentes encontrados e
levantou explicações;
Darwin contemplou a seleção
natural e da competição;

Ideia de máquina do mundo sugere
um design;
Ênfase de Newton na regularidade do
movimento do mundo requer a
existência de Deus (um criador),
pensamento que até 1690 não era
comum;
Surgimento do deísmo: designa
aceitação divina, mas nega o envolvimento de Deus com o mundo
(diferente do teísmo);

Teoria de Carolus Linnaeus rival de
Darwin, mais de acordo com a bíblia
em gênesis e a criação, ―fixidez das
espécies‖, onde a natureza tornou-se
fixa desde a criação;
Considerava que a humanidade havia
sido separada por Deus do resto da
natureza para ser coroa da criação,
única detentora da ―imagem de
Deus‖;
Modelo de ―conflito‖ ou ―guerra‖
instaurado entre ciência e religião;

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de McGrath, 2005.
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A partir do início do luteranismo, em 1516, houve diferentes
posturas na igreja católica romana, tal como a condenação do heliocentrismo como cortina de fumaça para fortalecer o dogma da transubstanciação. Martinho Lutero julgava que as ideias de Copérnico
eram ideias de um louco, coisas que tornavam confusa a astronomia.
Em 1662, a Faculdade de Teologia protestante da Universidade de
Estrasburgo afirmou que o heliocentrismo estava em contradição com
as Sagradas Escrituras. Em 1679, a Faculdade de Teologia protestante
de Upsala (Suécia) condenou Nils Celsius por ter defendido o sistema
de Copérnico. Ainda no século XVIII, a oposição luterana contra o
sistema de Copérnico era forte, em 1744, o pastor Kohlreiff, de Ratzeburg, pregava energicamente que a teoria do heliocentrismo era uma
abominável invenção do diabo.
Por luteranismo, segundo Azevedo e Geiger (2012), entendese ―doutrina religiosa fundada pelo Monge Martinho Lutero (1483 –
1546) praticada por protestantes.... uma das características manifestase no reconhecimento da Bíblia como única autoridade em matéria de
fé‖ (2012, p. 161), dentre outros pressupostos, como a eucaristia, a
conversão e o credo apostólico.
Pode-se perceber pela síntese anterior, que, ao passo em que
os estudos apresentados eram consolidados, houve um distanciamento da leitura das escrituras com a ciência, ou, pode-se dizer, a não
aceitação das descobertas científicas que estavam ocorrendo, por serem aparentemente contrárias a uma leitura literal e temporal das
escrituras.
Ainda, é necessário considerar que Ciência não é uma única
entidade, mas existem várias disciplinas científicas, e que religião não
é um fenômeno homogêneo, embora seja um termo difícil de definir,
―no século XX apareceram inúmeras maneiras de encarar a natureza
da religião‖ (McGRATH, 2005, p. 43), mesmo no interior de uma
religião aparecem opiniões diferentes.
Ao se tratar de estudos sobre as relações entre Ciência e Religião, o autor traz que existem duas maneiras de interação que são
evidenciados historicamente: confronto e diálogo (McGRATH, 2005,
p. 62).
- Confronto: Pode-se dizer que, ao longo da história foi o
modelo mais importante da relação entre ciência e religião foi o de
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conflito – modelo antagonista que continua a influenciar debates populares, mas que entre estudiosos tem se amenizado.
- Diálogo: Nessa perspectiva existem duas linhas de relação.
1. São convergentes: admitindo que todo conhecimento é válido e
vem de Deus, aceitando a ciência; 2. São distintas: aceitando o caráter
distinto de cada uma, sendo que ciências naturais não exercem influência na religião.
Segundo o autor, debates atuais entre estudiosos têm alavancado a posição de diálogo entre Ciência e Religião, tal como Ian G.
Barbour (1923 - 2013), considerado um dos mais importantes pensadores do diálogo entre ambas. Barbour é chinês nascido em Beijing,
físico, doutor em filosofia pela Universidade de Chicago em 1950,
bacharel em Teologia, publicou em 1966, o livro Issues in Science and
Religion (Questões em Ciência e Religião)59, tornando-se conhecido
por essa obra, amplamente respeitada fonte de referência.
Barbour rejeita a onipotência de Deus, sendo Deus um agente
entre outros, não soberano. Deus influencia o mundo e não o determina. Deus quer o bem para a criação, mas não pode prevenir que
certas coisas aconteçam. Segundo Barbour, essa forma de ver Deus
clareia as relações entre Ciência e Religião.
O autor menciona, ainda, os trabalhos de Charles A. Colsun
(1919 - 1974), Wolfhart Pannenberg (1928 - 2014), Arthur Peacocke
(1924 - 2006), John Polkinghorne (1930 -), Thomas F. Torrance (1913
- 2007), destacando-os dentro da dimensão do diálogo entre Ciência e
Religião na contemporaneidade.

59

BARBOUR, I. G. Quando a Ciência Encontra a Religião-inimigas, Estranhas Ou
Parceiras?. São Paulo: Cultrix, 2004. ISBN: 978- 85-3160851-13.
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CAPÍTULO VI
NOVA VISITA FEITA A MATRIZ
DOS QUATRO ELEMENTOS
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Este material consiste em um esboço dos dados coletados em
turmas de Licenciando do 5º e 8º semestre do Curso de Ciências Naturais e Matemática – Habilitação Química, do Campus da UFMT
Sinop/MT. Os dados foram organizados de forma a facilitar a apresentação visual e a posterior análise dos mesmos. É pertinente destacar que os dados foram produzidos dentro de duas disciplinas, as
quais ocorreram, uma no segundo semestre de 2018 (turma do quinto
semestre), outra no primeiro semestre de 2019 (turma do primeiro
semestre), respectivamente. Ainda, o desenvolvimento didáticometodológico em ambas as turmas, consistiu em 15 horas/aula.
6.1. Apresentação dos dados da pesquisa
Inicialmente foi planejado um cronograma de 15 horas/aula
de atividades, incluindo apresentação, diálogo, estudo teórico pertinente, visita in loco, construção de relatório, questionários, e conclusão
das atividades, conforme o roteiro mostrado no Quadro 2.
Após a realização das atividades foi necessário que os dados estivessem dispostos de forma a serem compreendidos e, posteriormente,
serem analisados no conjunto de elementos que compõem a Tese e,
buscando verificar até que ponto esses dados atenderam a demanda
gerada pelo Problema de Pesquisa.
Para a disposição dos dados, em ambas as turmas, os licenciandos foram em ordem alfabética identificados por números, e dessa
maneira serão identificados durante toda a apresentação desta pesquisa, preservando suas identidades. Na turma do 5º semestre participaram da pesquisa 09 (nove) alunos (de 1 a 9) e do 8º semestre participaram 06 (seis) alunos (de 10 a 15), sendo um total de 15 (quinze) licenciandos participantes da pesquisa·.
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Quadro 2: Cronograma de trabalho e coleta de dados.
DATA

Roteiro e Metodologia

Ferramenta da Pesquisa

2 horas

Apresentação da pesquisa com uso
de slides, dialogando, problematizando e viabilizando a pesquisa, esclarecendo que a opção em participar é
do licenciando.

Questionário contendo dados
pessoais. Assinatura do Termo
de Compromisso (Comitê de
Ética TCLE).

2 horas

Discussões acerca da formação
inicial em Ciências, relacionando
com a formação social, religiosa e
subjetiva de cada estudante.

Questionário pré-visita a Catedral.

4 horas

Visita a Catedral

5 horas

Produção de Relatório de Visita.

Apreciação, coleta de dados e
imagens para o Relatório de
Visita.
Acompanhamento.

2 horas

Entrega dos Relatórios;
Discussões de fechamento das atividades.

Questionário pós-visita a Catedral.

Fonte: Planejamento da pesquisadora.

Participaram 06 (seis) alunos (de 10 a 15), sendo um total de
15 (quinze) licenciandos participantes da pesquisa.
Inicialmente, por meio de um questionário simples foram
levantados dados pessoais necessários para compreensão do perfil dos
sujeitos, alguns desses dados seguem apresentados na Tabela a seguir.

6.2 Apresentação dos dados do questionário pré-visita
Neste texto será tratado algumas das informações gerais a
respeito dos colaboradores da pesquisa. Trata-se dos licenciandos em
Ciências Naturais, com Habilitação em Química. O objetivo com
estas primeiras questões consistia em conhecer melhor o perfil dos
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participantes, quanto a história de vida, principalmente focando quanto a religião e aos motivos pelo qual reside em Sinop, acreditando que
estas informações, agregadas ao questionário pós-visita e ao relatório,
mostrariam também o contexto social de vida dos licenciandos, e
talvez, justificariam suas respostas. Na Tabela 8 apresenta o tempo em
que reside em Sinop, sua respectiva religião e se conhece a Catedral.
Tabela 8: Dados gerais dos licenciandos.

LICENCIANDO
1

TEMPO EM SINOP
(em anos)
02

RELIGIÃO
Evangélica
(Quadrangular)

CONHECE
CATEDRAL
Sim, foi em duas
missas.

2

26

Católica

Sim,
entrou
algumas vezes.

3

Reside em Sorriso.

Evangélica

Não

(Luterana)
4

09

Evangélica
(Congregação
Cristã
do
Brasil)

Sim,
porém
nunca entrou.

5

03

Católica

Sim

6

Reside em Sorriso

Evangélica

Não

(Adventista do
7º Dia)
7

02

Evangélica

Não

(Mandamentista)
8

2,5

Evangélica
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Sim,
porém
nunca entrou.

9

13

Católica

Sim

10

20

Evangélica

Sim,
porém
nunca entrou.

11

08

Evangélica

Sim,
porém
nunca entrou.

12

06

Não tem

Sim

13

12

Católica

Sim

14

30

Evangélica

Sim,
entrou
apenas uma vez.

15

03

Católica

Sim

Fonte: Dos questionários.

A Tabela acima mostra que dos 15 (quinze) participantes, 09
(nove) são cristãos evangélicos, 05 (cinco) são cristãos católicos e 01
(um) não tem religião. Neste sentido, é possível associar ao ateísmo,
sendo a associação mais rápida e lógica quando alguém diz não ter
nenhuma religião. Assim foi encontrado em Azevedo e Geiger (2012,
p. 42) que, ateísmo é ―literalmente a negação da existência de Deus,
aqueles que praticam o ateísmo são considerados ateus, incréus, sendo
que, em sentido amplo, o termo engloba a indiferença religiosa, a
incredulidade‖. Para Minois, ―o termo ateu conserva uma vaga conotação pejorativa, e sempre causa certo medo: herança de muitos séculos de perseguição, de desprezo e ódio por todos aqueles que negavam
a existência de Deus‖ (2014, p. 2), sendo que esses se viam amaldiçoados e essa ideia de maldição ainda continua a existir.
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Dentre os 15 (quinze), 02 (dois) participantes residem em Sorriso, que é um município vizinho a Sinop, aproximadamente 80 km
pela rodovia BR 163, esses estudantes vêm todas as noites de ônibus
para a UFMT. Os 02 (dois) participantes declaram não conhecer a
Catedral de Sinop. Em relação aos demais, apenas 01 (um) não conhece e 2 (doze) conhecem a Catedral, porém, dos 12 (doze) participantes, 5 (cinco) nunca entraram para conhecê-la internamente. E,
dentre os católicos, todos afirmaram conhecer a Catedral. Tais informações são mostradas na Figura 16.
Figura 16: Declaração religiosa dos participantes.

Participantes

católicos

evangélicos

outra

não tem

Fonte: Produzido a partir dos questionários pré-visita.

Foi questionado aos participantes se residem em Sinop, há
quanto tempo e o motivo pelo qual vieram para Sinop. As respostas
estão apresentadas no Quadro 3.
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Quadro 3: Motivação em residir em Sinop.
Part.

Motivo pelo qual mora em Sinop

1

―Para estudar, vim sozinho, ano seguinte minha avó se mudou para
cuidar de minha bisavó‖ (de Rondônia).

2

―Mudamos para Sinop quando eu tinha 4 anos e foi para melhor de
vida e oportunidades de emprego na época para o meu pai‖ (de
Juara/MT).

3

―Em Sorriso/MT, oportunidade de trabalho para meus pais e maiores
possibilidades de faculdade e crescimento para mim e meus irmãos.
Estamos a 9 anos em Sorriso‖ (de Porto Lucena/RS).

4

―Primeiramente viemos morar em Sinop porque queríamos morar em
uma chácara. Com isso surgiu a oportunidade de comprar uma
chácara aqui em Sinop. Segundo motivo que praticamente todos os
familiares tanto da parte da mãe como do pai moram na cidade‖ (de
Sinop/MT).

5

―Inicialmente faculdade, atualmente opcional‖ (de Rio Brilhante/MS).

6

―Resido em Sorriso há 6 anos. Faço este percurso de 85Km todos os
dias para vir à faculdade‖ (de Araguatins/TO).

7

―Moro em Sinop apenas para estudar. Vim sozinha e meus pais
moram em Sorriso-MT, na zona rural‖ (de Cuiabá/MT).

8

―Voltamos, eu e minha família a morar em Sinop para ter a oportunidade de estudar em instituições de ensino de melhor qualidade,
principalmente universidade‖ (de Apucarana/PR).

9

―Viemos para a cidade de Sinop/MT para trabalhar e para estudar‖
(de Alta Floresta/MT).

10

―Moro há vinte anos em Sinop, com mãe e irmã‖ (de São José do
Cedro/SC).

11

―Viemos embora porque precisávamos estudar e na minha cidade não
tinha estudo‖ (de Itaúba/MT).

12

―Estudar e trabalhar‖ (de Naviraí/MS).
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13

―Meus avós paternos e maternos se mudaram para Sinop quando eu
ainda estava em desenvolvimento, com intuito de obter melhor condição de vida‖ (de Sinop/MT).

14

―A família veio para a região em busca de oportunidade de emprego e
motivados pelo crescimento da região‖ (de Sinop/MT).

15

―Estudar e trabalhar‖ (de Colíder/MT).
Fonte: Retirado dos questionários.

Por meio das repostas obtidas percebe-se que existem diferentes justificativas para que esses estudantes estejam morando em Sinop.
Desses, 15% (02) moram em Sorriso e se deslocam diariamente até
Sinop para cursar a Licenciatura. O município de Sorriso oferece
graduações em instituições privadas e também no Instituto Federal
(IFMT), porém, não oferta a Licenciatura em Ciências/Química, e
não tem Campus de Universidade Pública, UNEMAT e UFMT, o que
torna constante a vinda de ônibus de estudantes daquele município
para Sinop.
Os 13 (treze) estudantes apresentaram suas respectivas motivações para morarem em Sinop, a maioria deles, o que equivale 61%
tendo vindo com familiares em busca de melhores condições de trabalho e estudo. Outros, o que equivale a 23% moram sozinhos, pois
vieram apenas para estudar. Pode-se perceber que duas famílias vieram do estado do Sul do país para o Mato Grosso, outras, de estados
vizinhos, como Mato Grosso do Sul e Rondônia, e os demais de municípios do próprio estado de MT, como Colíder, Alta Floresta e Lucas do Rio Verde.
Traçado o perfil dos participantes por meio do questionário
pré-visita foi realizada a visita a Catedral Sagrado Coração de Jesus,
sem maiores direcionamentos acerca do que busca conhecer, visando
identificar se os mesmos iriam visualizar e compreender a presença
dos quatro elementos nos painéis das obras sacras que compõem nosso objeto de estudo. As visitas ocorreram em separado, inicialmente
com a turma do 8º semestre (2018/02) e depois com o 5º semestre
(2019/01). Cada visita teve duração aproximada de uma hora e trinta
minutos. A orientação foi de que poderiam registrar todas as obras e
informações possíveis para a confecção de um Relatório e que, na
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aula seguinte, seria trabalho com os licenciandos, o questionário de
pesquisa (pós-visita), contendo apenas 4 (quatro) questões descritivas
que focariam a respeito dos painéis dos elementos da natureza.
6.3. Apresentação dos dados do questionário pós-visita
Este questionário foi composto por quatro questões descritivas, nas quais se procurou saber se eles já tinham conhecimentos dessas obras, se já conheciam sobre os quatro elementos da natureza
enquanto uma explicação primava da composição do mundo, e se
para eles, a presença dos elementos em obras sacras pareceu estranha
ou não, ainda, como última questão, se enquanto professores de Ciências da Natureza utilizariam a temática em sala de aula e de que forma.
Questionados se sabiam da existência dos painéis dos 4 (quatro) elementos, dentre os participantes, apenas 01 (um) sabia que existiam porque já tinha ido até a catedral outras vezes e tinha visto os
painéis. Os demais participantes, considerando que mesmo alguns já
tendo ido à missa ou tendo visitado a catedral, não sabiam da existência desses painéis.
Questionados a respeito de já terem tido algum conhecimento
a respeito dos quatro elementos, apenas 01 (um) dos 15 (quinze) participantes afirmou nunca ter tido algum conhecimento acerca dos quatro elementos, tendo se interessado em buscar conhecer após realizar a
visita a Catedral. As sínteses das respostas obtidas estão apresentadas
no Quadro 4, na qual os 15 (quinze) participantes são identificados
por números de 1 a 15, para salvaguardar possíveis identificações:
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Quadro 4: Síntese das respostas da questão número 2.
Identificação numérica
Conhece sobre os quatro elementos? De onde?
1

Sim. Na escola em Ciências e Química, em filmes e
desenhos.

2

Sim. Na escola e em filmes.
Sim. Desenhos de avatar e na faculdade estudos sobre
Aristóteles.

3
4

Sim. Na Química Inorgânica, em estudos de modelo
atômico e filósofos.

5

Sim. No ensino fundamental e médio.

6

Sim. Em aulas de Filosofia e na faculdade.

7

Sim. Em um desenho que assistia na infância.

8

Sim. No ensino médio, em Química e História.

9

Sim. No ensino médio, em aulas de Filosofia e História
em 2013.

10

Não. Estudou somente após a visita.

11

Sim. Estudou em História I.

12

Sim. Desde o ensino fundamental.

13

Sim. Aprendeu no ensino fundamental.

14

Sim. Os 4 elementos são muito comentados seja na
escola, em filmes ou em literaturas.

15

Sim. Nas aulas de Ciências na escola e na História na
faculdade.
Fonte: Dos questionários.

As respostas mostram que os quatro elementos constituem
parte dos conhecimentos escolares, tanto do ensino fundamental como do médio, não apenas na área das Ciências Naturais, como em
filosofia e história, mostrando a relação dos aspectos históricos da
produção de conhecimento, bem como o vínculo existente entre a
filosofia, os filósofos cientistas e as construções da Ciência a respeito
do mundo natural. Diante do fato de que nenhum (zero) dos participantes mencionou conhecer os elementos por meio de estudos de sua
religião ou por meio da Bíblia esperou que a presença dos elementos
nas obras sacras fosse causar espanto e curiosidade entre os participantes, aspecto verificado por meio da questão de número 3 (três).
Outro aspecto ainda pertinente nessa questão foi que 04 (quatro) dos
15 (quinze) afirmaram terem conhecimento dos elementos por meio
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lúdico/cultural, sendo filmes e desenhos, mostrando que também nas
veiculações midiáticas também podem ser transmitidos conhecimentos científicos, mesmo que esse não seja o foco principal do conteúdo,
mas que também ali eles foram percebidos e compreendidos pelos
licenciandos, mesmo na infância ou em anos anteriores, esses conhecimentos foram significativos para esses licenciandos. A terceira questão feita aos participantes buscava justamente compreender se a percepção dos quatro elementos nas obras sacras lhes causava estranheza, consoante informações mostradas no Quadro 5.
Quadro 5: Síntese das respostas da questão de número 3.
Identificação
numérica
1

2

3

4

5

6

7

8

É estranho o tema dos 04 (quatro) elementos nas obras sacras?
―Não, pois a artista relacionou com outras coisas como a imigração
de Sinop, mas é curioso que ela tenha buscado elementos que não
eram comuns ao social católico‖.
―Não, acho estranho em um 1º. momento, mas quando penso um
pouco mais tenho impressão de misticidade estarem ligados às
imagens sacras, como se tivessem em forma de mensagem que não
consigo interpretar‖.
―No começo sim, não imaginava que eles pudessem ter alguma
relação, mas nos textos informativos sobre as pinturas trazia a
mensagem de Ezequiel que fala dos elementos‖.
―No início quando me deparei houve um choque, pois envolvia a
religião e ciência. Comecei a observar e observei que tudo que
estava inserido na religião envolvia pessoas, natureza e matéria, a
qual a ação no meio dependia dos quatro elementos. Foi assim que
percebi que mesmo eu estranhando um depende do outro, tanto
para a explicação daquele fato histórico quanto científico‖.
―Em minha modéstia parte não, estranho é como muitos leigos/
religiosos ou não veem as pinturas como uma representação somente da religião, sem associação dos mesmos, de maneira geral não
interpretamos e não lemos informações explícitas ou não‖.
―Sim, pois não consegui relacionar qual a proximidade entre as
duas, mesmo achando interessante a combinação do tema com a
arte. Mas ao olhar as pinturas penso que o ar estava relacionado ao
fôlego de vida, a água ao batismo, o fogo ao espírito santo e a terra
a jornada dos judeus e da vida de Jesus‖.
―Estranho não seria a palavra, mas sim, diferente. Nunca pensei
que os 4 elementos teria tantas semelhanças a religião e que poderiam ser mostrados também através de textos bíblicos‖.
―Não, porque se associa a existência do ser humano como essência
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9

10
11

12
13

14
15

de vida‖.
―Não, porque era algo muito relevante, pois como a pintura tem
que mostrar a vida de Jesus, ela se passa no passado, por isso acho
que a pintora escolheu o tema dos 4 elementos para mostrar que
naquela época a questão alquimista já estava presente‖.
―Não, achei que o contexto foi bem otimizado e abordado de forma
clara e contextual‖.
―Não, acredito que ciência e religião estão totalmente ligadas e não
há uma separação como algumas pessoas acreditam. Para mim é
mais uma certeza de que Deus criou o mundo e a ciência veio para
explicar cientificamente o que Deus fez apenas de muitas coisas
serem ocultas ainda‖.
―Sim, pois nunca achei que pode-se ter uma relação‖.
―Sim, nunca havia pensado que as pinturas estariam relacionadas
aos quatro elementos. Sou católica e minha única visão era bíblica,
ou seja, referentes as etapas de Jesus‖.
―Não, pelo contrário é bem interessante à relação entre os elementos e a religião afinal tudo está relacionado entre si‖.
―Não, acredito que a religião busca explicar e justificar as coisas,
assim como faz a Ciência‖.
Fonte: Retirado dos questionários.

Na terceira pergunta do questionário, como se pode verificar
nas 15 (quinze) respostas buscou-se entender se causava estranheza
entre os estudantes a presença dos quatro elementos na composição
das obras sacras visitadas. Dos 15 (quinze) participantes, 10 (dez) dos
licenciandos afirmaram que ―não‖ (67%) e 05 (cinco) que ―sim‖
(33%).
A quarta e última questão descritiva realizada com as turmas
estava voltada para a futura atuação profissional, buscava entender se
o licenciando via a possibilidade de trabalhar esse tema em aulas de
Ciências e quais suas argumentações. O Quadro 6 comtempla na
íntegra as respostas.
Licenciando

Quadro 6: Dados obtidos da questão 4.
4. Como professor de Ciências da Natureza, em que momento do
ensino poderia trazer à sala de aula a discussão da Ciência e
Religião? Você escolheria como temática local / regional, por
exemplo, dos Painéis da Catedral, como motivador de discussões a
respeito de questões relacionadas à Ciência e Religião, tais como
vida, origem da vida, constituição da matéria, transformações e
fenômenos naturais?
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1

2

―Muitas questões podem gerar discussões sobre Ciência e Religião,
entretanto, o que poderia regular essa relação era o grau de apelo
do tema, por exemplo: discutir ciência e religião junto de um tema
como o aborto, no conteúdo de anatomia ou de cuidados e higiene
poderia ser um desafio evitado, já discutir relacionando com uso de
medicamentos possivelmente seria mais fácil. Portanto, o momento
iria ditar se essas discussões seriam viáveis ou não. A escolha da
catedral iria mudar conforme o quão respectivo seriam as pessoas
responsáveis pelo prédio e pela facilidade quanto ao deslocamento
dos alunos e liberações necessárias para isso. No caso de ser
inviável o deslocamento, podem ser usados vídeos curtos ou
longos, notícias, músicas ou teatros para trabalhar temas como
vida e universo. Na possibilidade de levá-los seria necessário um
apoio para orientar e coordenar o grupo no local para manterem a
reverência e poderem usufruir dos painéis sem causar danos
(sociais ou físicos) ao prédio‖.
―Acho que pode ser interessante, mas não consigo imaginar como
fazer isso, por falta de conhecimento tanto de religião como em
Ciências Naturais‖.

3

―Primeiro ligar a origem da vida como temática regional, sobre
origem, das formas para debater as hipóteses do Big-bang e
criacionismo. Em constituição da matéria usar 4 elementos traços
históricos do começo dos estudos da Química, teve um tempo que
eram aceitos como elementos essenciais a vida (Aristóteles e
Platão) para a evolução da Química e modelos mais aceitos hoje.
Transformações penso na tinta e cores utilizadas, abrange uma
transformação química. Agora vida e fenômenos naturais não
consigo encaixar‖.

4

―Nas explicações da vida, nas teorias da matéria. Sim, com isso eu
ensinaria os alunos que Ciência pode andar junto com religião,
com isso a Ciência explica os fenômenos que deixam vagos na
explicação religiosa‖.

5

―Em algum momento do fundamental quando os primeiros
assuntos em História se encaixe a conceito de Ciência e Religião;
porém, não se espera que no fundamental o aluno tenha argumento
para embasar uma opinião; porém é um tema em que se estende
para o fundamental II e ensino médio onde podemos incrementar
na filosofia. As temáticas dos painéis na catedral como seriam
também de experiência religiosa do aluno para estimular o que ele
sabe sobre a religião e o impacto dela na Ciência‖.

6

―Poderia trazer essa discussão apresentando como cada uma
explica a vida, pedindo aos alunos para demonstrarem sua opinião
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7

e mostrando como isso foi sempre discutido na história. Sim, pois
instigaria os alunos a pensar, se realmente estas duas vertentes
devem andar separadas‖.
―Antes de começar esse curso de Ciências Naturais não via
qualquer semelhança entre ciência e religião. Agora, no quinto
semestre, consigo ter uma visão mais ampla e diferenciada sobre o
assunto. A visita a Catedral foi o momento em que pude realmente
perceber que tanto a ciência como a religião são importantes. Até
então, não tinha pensado em como trazer o assunto Ciência e
Religião para a sala de aula, mas, depois de ver os painéis dos 4
elementos na catedral, comecei a ter uma curiosidade a mais.
Futuramente, espero ter muitas questões sobre Ciência e Religião
para discutir com meus alunos, no intuito de que todos fiquem
motivados, assim como eu fiquei‖.

8

―Como professora de ciências acredito que o tema pode ser
abordado desde turmas de 6º. ano quando se trata temas como
água, solo, podendo utilizar o assunto para enfatizar a grande
necessidade que o homem possui de entender a origem e o funcionamento dos processos da natureza, podendo dar grande ênfase em
destacar que por meio da religião ou da ciência enquanto em todo
o instrumento é importante conhecer, estudar e manter saudável
para as próximas gerações‖.

9

―Sim, este é um tema muito dinâmico que pode ser trabalhado em
sala de aula mostrando que ciência e religião, por mais distintas
que pareçam tem muita coisa em comum, com evolução, origem,
transformações. A Catedral de Sinop é um bom exemplo que
podemos usar, pois os quadros que se encontram lá retratam as
obras tanto religiosas quanto científica, pois o que é mostrado nos
quadros é algo religioso, mas na sua pintura foi usado temas
científicos dos 4 elementos, assim podemos ver a junção dos dois
temas‖.

10

―Aplicar a religião na ciência não é fácil, pois nem todos os alunos
tem o prévio conhecimento sobre a religião, teria que ter uma
abordagem mais artificial não podendo aprofundar na religião, os
painéis são uma ótima opção, pois pode se adotar uma abordagem
mais científica do contexto. Como descrevi no relatório eu abordaria o tema de parte histórica e científica dos vitrais‖.
―Eu com certeza escolheria a temática dos 4 elementos para
trabalhar em sala de aula porque achei muito interessante essa
relação, e eu também trabalharia com os alunos a teoria da
evolução, porque é um assunto em que se vê Ciência e Religião
totalmente opostas‖.

11
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12

―Como professora de Ciências estaria trazendo esses conhecimentos no ensino fundamental, sempre procurando relacionar e trazer
a realidade local para uma escola de Sinop, sim seria muito
interessante uma visita com os alunos e, se fosse a outra cidade
procuraria algum espaço cultural que pudesse relacionar Ciência e
Religião‖.

13

―Usaria os painéis da Catedral sim, pois é algo que chama atenção
os detalhes, até então não via semelhança entre Ciência e Religião,
com meus alunos poderia dentre outras opções, selecionar água,
terra, ar e fogo, com o clima: úmido e seco, quente e frio, com as
estações: outono, primavera, verão e inverso‖.

14

―Este é um tema que tem que ser trabalhado com certo cuidado,
porém é possível o uso da religião durante as aulas de ciências, seja
no momento que falamos sobre a origem da vida ou até mesmo
quando falarmos sobre temas como transformações químicas e
natureza. Usaria sim, os painéis são ótimos exemplos e estão bem
próximos da sociedade, o que é bom, pois, o aluno já possui um
certo conhecimento acerca do assunto‖.

15

―Nos dias atuais, falar sobre religião é algo um tanto delicado,
porém é importante relacionar religião à Ciência para que os
alunos possam ter visões e ângulos diferentes de um mesmo
assunto. Acho que as obras são escolhas adequadas, pois são de
acesso fácil‖.
Fonte: Retirado dos questionários.

A questão de número 4, a última do questionário, buscou
dados que pudessem mostrar a motivação pelo estudo da ciência relacionado com a religião, bem como entender se causariam algum constrangimento entre os futuros professores de Ciências. As respostas
foram muito distintas em termos de argumentação, porém, no que
tange a aceitação em trabalhar a temática envolvendo a relação entre
ciência e religião foram unânimes em dizer que sim, trabalhariam nas
aulas de Ciências.
No que diz respeito às análises relativas a cada resposta e o
que esses estudantes trazem na sua subjetividade sobre a profissão de
professores de Ciências referente à relação entre Ciências e Religião
essas análises serão feitas na sequência da escrita da Tese por meio da
triangulação dos dados com os referenciais teóricos pertinentes.
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6.4. A visita a Catedral com os licenciandos em Ciências Naturais –
Química
Inicialmente, os questionários pós-visita eram vistos como a
ferramenta mais importante para compreender o que os licenciandos
teriam pensado ao visitarem a Catedral, mais especificamente assestando seus olhares para os painéis dos 4 elementos. Porém, ao se iniciar a atividade foi pensado que os licenciandos poderiam produzir
Relatórios, e que estes trariam suas percepções da visita com maior
riqueza de detalhes. Ao agendar a visita com o padre, o mesmo autorizou fotografias no local, e a circulação à vontade pelo espaço.
A visita com a turma da História da Química IV (8º semestre)
foi realizada no dia primeiro de dezembro de 2018, sábado às 14h,
onde a Catedral estava aberta para receber todos. Já a visita com a
turma de História da Química I (5º semestre) foi realizada no dia dois
de maio de 2019, quinta-feira às 15h30min, também com um préagendamento junto à secretaria da Catedral e em acordo com o Padre
da Catedral. Algumas orientações para a posterior confecção dos
relatórios pode ser encontrada na Figura 17.
Figura 17: Orientação para os Relatórios de Visita.

Importante conter: capa, objetivos, introdução, procedimentos, resultados e/ou
observações, discussões (utilizando-se bibliografias pertinentes, considerações subjetivas/pessoais, conhecimentos e conteúdos pertinentes associados às observações),
conclusões e referências. Pode-se anexar imagens ou trazê-las no corpo do relatório,
as descrições com título e fonte nas imagens.

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Dos 15 (quinze) participantes, 14 (quatorze) fizeram o relatório. De acordo com a subjetividade de cada um compuseram seus
relatos. Mesmo tendo-lhes passado a composição básica para o relato,
cada um fez da sua forma. Os mesmos passaram a ser analisados, e,
neste trabalho, buscou trazer as principais considerações encontradas
nos relatórios. O Quadro 7 apresenta a introdução dos relatórios.
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Licenciando

1

Quadro 7: Introdução dos Relatórios.
Ideia principal apresentada na Introdução (trechos retirados
na íntegra)
―Trata da visita e observações realizadas no prédio icônico da
cidade de Sinop, a catedral Sagrado Coração de Jesus, e discutir
temas relativos à disciplina de História da Química ao realizar o
tópico estudado, com os sete painéis que tratam de assuntos
diversos da cristandade como: Batismo, Pentecostes, Êxodo e
Paixão de Cristo‖.

2

Não entregou.

3

―[...] Nela tem obras realizadas por um Projeto Cores na Catedral e pintadas pela artista Mari Bueno, segundo Catholicus
(2016), ela é uma artista plástica com especializações em Arte
Sacra e Espaço Litúrgico-Celebrativo. Nesse relatório serão
apresentadas as obras presentes na Catedral‖.

4

―[...] As pinturas inclusas no projeto ―cores da catedral‖ são:
Bom pastor da floresta amazônica, painel da pia batismal
(Batismo de Cristo), as três portas, (Anjos guardião) e os quatro
painéis laterais (os quatros elementos da natureza, ar, água,
terra e fogo)‖.

5

―A catedral assim como as grandes obras arquitetônicas tem
seus fundamentos bíblicos obedecendo ao texto bíblico de O
Jesus disse aos discípulos: ―Vão façam com que todos os povos
se tornem meus discípulos batizando-os em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo‖ Mt 28,19. A ideia fundamental é a
SS Trindade, Deus Pai, o criador. Jesus o libertador e o Espírito
Santo que é o Santificador. Por isso o batismo ocorre em nome
da SS Trindade. A integração de todos os elementos e valores
deverá ser a característica do estilo da Catedral Sagrado Coração de Jesus‖.

6

―[...] É constituída por elementos como pia batismal, imagem
de Nossa Senhora, imagem de Jesus Cristo crucificado e nas
paredes laterais e ao fundo do púlpito imagens da artista Mari
Bueno que remetem a cenas de textos bíblicos, sendo que as
imagens nas paredes laterais receberam o nome de quatro
elementos, onde cada elemento representa cenas da vida de
Jesus e da jornada do povo judeu ao longo da história, e a
imagem ao fundo leva o nome de Jesus Cristo na Amazônia‖.
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7

―A integração de todos os elementos e valores deverá ser a
característica do estilo da Catedral Sagrado Coração de Jesus‖.
A Catedral Sagrado Coração de Jesus é um monumento a
Santíssima Trindade e quer ressaltar a importância da solidariedade. Na Catedral existem três torres, três entradas e três
canteiros de jardim.
As quatro colunas internas lembram os quatros evangelistas:
Mateus, Marcos, Lucas e João; e os quatros pontos cardeais.
Lembra que a igreja é universal, também está presente uma
ideia de globalização. ―As quatro colunas indicam também que
a igreja deve ser missionária, acolhedora, aberta para o mundo
e em comunhão com todos‖.

8

―Esta incursão faz parte da coleta de dados que a doutoranda
está fazendo para obtenção do título‖. E a turma do 5º semestre
do curso foi convidada a participar.
A Catedral de Sinop foi planejada desde 1972 quando a colonização da Gleba Celeste que se posteriormente passa a se chamar Sinop; o monumento religioso foi pensado para atender
uma cidade de 250 mil habitantes e assim como em muitas
cidades as igrejas contam parte da história local e guardam um
acervo cultural importante para a comunidade‖.

9

―A Catedral, como todas as grandes obras arquitetônicas da
Igreja sempre tem um motivo bíblico. A Catedral de Sinop
obedeceu ao texto bíblico de Lucas quando Jesus disse aos
discípulos: ―Vão façam com que todos os povos se tornem
meus discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo‖ (Mt 28,19).
A ideia fundamental é a SS Trindade, Deus Pai, que é Criador.
Jesus que é o libertador e o Espírito Santo que é o Santificador.
Por isso toda pessoa é batizada em nome da SS Trindade.
A integração de todos os elementos e valores deverá ser a
característica do estilo da Catedral Sagrado Coração de Jesus‖.

10

―Neste relatório apresentarei as observações que fiz durante o
dia que estive na catedral, no que diz respeito da utilização de
um espaço não formal, para aplicação de uma aula‖.

11

―Este trabalho faz parte de uma pesquisa para a tese de
doutorado da docente Patricia Rosinke, de forma que a mesma
adquira os dados para compor o seu estudo, visando a relação
entre Ciência e religião, na qual não são distintas, mas fazem
parte uma da outra‖.
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12

―O presente relatório traz os relatos e observações da visita a
Catedral Sagrado Coração de Jesus, localizada no Setor Comercial, no município de Sinop – MT, no dia 01 de dezembro
de 2018‖.

13

―A aula de campo ofertada foi uma visita na Catedral Sagrado
Coração de Jesus, no município de Sinop no estado do Mato
Grosso, localizado na Avenida Júlio Campos, setor Comercial‖.

14

―A realização desta atividade foi em conjunto com a disciplina
de História da Química IV no 8º semestre do curso de Licenciatura em Química pela Universidade Federal de Mato Grosso.
Na qual, no dia 1º de dezembro de 2018 foi realizada uma
visita a Catedral Sagrado Coração de Jesus localizada na área
central da cidade de Sinop em complemento as atividades
realizadas em sala de aula‖.

15

―Este relatório traz a experiência de uma visita realizada a
Catedral Sagrado Coração de Jesus no dia 01 de dezembro de
2018. Tal relatório descreve um pouco de como foi feita a
observação e quais os aspectos que mais chamaram a atenção
dos observadores que procuravam no interior da catedral algo
que relacionasse religião e ciência‖.
Fonte: Relatórios da visita.

Nas introduções, os relatórios trazem informações a respeito
da Catedral, dados que eles obtiveram com facilidade pela busca na
rede mundial de computadores, na internet, bem como dos 14 (quatorze) participantes, 03 (três) citam os painéis dos quatro elementos na
abertura ou introdução do relatório.
No item denominado ―desenvolvimento‖, os visitantes fizeram o que se chama em um relatório, de descrição da atividade realizada. No desenvolvimento estariam livres para trazer aspectos e considerações teóricas relacionadas às observações da visita a Catedral.
Em seguida foi feita uma descrição da forma como viram e descreveram a visita. Para melhor organização da apresentação desses dados
optou-se em trazer as descrições no Quadro 8, em ordem numérica de
identificação.
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Licenciando
1

Quadro 8: Desenvolvimento dos Relatórios.
Síntese do DESENVOLVIMENTO
Destacou os estudos anteriores a visita in loco, destacou a
visita feita em duplas; descreveu as pinturas da porta
frontal e os quatro painéis.

2
3

Não entregou.
Descreveu todas as pinturas da catedral, incluindo a do
central – do Cristo – descrevendo com detalhes. Fez
busca sobre a história da Ciência e destacou que houve
um período em que todo conhecimento científico ficava
na igreja e por ela era controlado.

4

Pesquisou o significado das três torres na fachada e
apresentou os quatro painéis dos elementos; descreveu
um a um de acordo com os textos dos banners.

5

Apresentou o histórico da catedral de Sinop, descreveu
todos itens que compõem seu espaço, porém, não fez
menção às pinturas dos painéis. Nem os citou. Em
seguida descreveu cristianismo, catolicismo, religião
ortodoxa, protestantismo, judaísmo e islamismo.

6

No desenvolvimento descreveu apenas os painéis dos
quatro elementos com base nos textos obtidos dos banners de cada um deles.

7

Descreveu as pinturas: anjos na porta frontal, painéis dos
quatro elementos, e fez um parágrafo sobre a autora
Mari Bueno.

8

Apresentou a Capela que fica no interior da catedral,
seus vitrais coloridos e descreveu os painéis dos quatro
elementos de maneira sucinta.

9

Relatou a simbologia dos elementos que compõem o
interior da catedral, mencionou todos os sete painéis da
artista Mari Bueno que estão na Catedral e citou Albert
Einstein para afirmar que ciência e religião são ―dependentes‖.

10

Percebeu a visita como uma aluna de campo, em espaço
não-formal, inclusive trouxe um item denominado justificativa, onde traz referencial sobre educação para a
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cidadania.
Fez pesquisa sobre a história da Catedral. Na descrição
deu ênfase aos vitrais e sua produção.
Descreveu os painéis dos quatro elementos como: quatro
altares de Jesus.
11

Destacou a grandeza do espaço geográfico da Catedral,
na entrada fez destaque ao tipo do piso, aos formatos
geométricos desse, a geometria do teto.
Quando repara o elemento fogo, ela diz perceber a
Ciência, a partir disso fez pesquisa sobre Aristóteles.
Relatou o nome da artista das obras (Mari Bueno).
Pesquisou Tales de Mileto e então trouxe a relação aos
quatro elementos no relatório.

12

Inicia o relato falando diretamente dos quatro elementos.
De forma breve traz basicamente o que se lê em cada um
dos banners existentes ao lado de cada painel.

13

Traz o relato dos painéis diretamente dizendo que neles
ela percebe aonde tudo começou (origem da vida?).
Relaciona quatro a outras tantas coisas da vida: fases da
Lua, estações do ano, entre outras coisas.
Fez pesquisa sobre a catedral. Chama atenção ao jardim
em frente e em torno da Catedral. Internamente destaca
o painel de Cristo (central). Menciona as tantas imagens
dentro da Catedral, traz o nome da artista (Mari Bueno),
então destaca os quatro elementos e os relaciona com a
Ciência antiga. Passa então a descrevê-los.

14

15

Destaca o teto da igreja, a artista das obras (Mari Bueno), relata a presença dos banners ao lado das obras, com
explicações. Iniciando pela discussão a respeito do fogo,
trouxe os quatro elementos, explicando um pouco sobre
cada um.
Fonte: Síntese dos Relatórios.

Conforme esperado, os painéis dos quatro elementos foram
perceptíveis aos licenciandos justamente porque a Teoria dos quatro
elementos é parte dos estudos das Ciências da Natureza, e da área da
Química, especificamente porque ao estudar os primeiros eventos
científicos que deram origem a química chega-se ao estudo da alquimia e dos alquimistas, e, então, se estuda a teoria dos quatro elemen-
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tos como a primeira explicação que o homem criou para a composição de toda a matéria, que superou a visão única da aceitação de todas as coisas como criação divina e sem necessidades de maiores
compreensões ou estudos.
Chama atenção o fato de que os licenciandos não mostraram
surpresos ou impressionados pela união dos elementos aos painéis
sacros. Isso mostra, em primeiro momento, que a relação que foi feita
pela artista, de cada um dos elementos associados às passagens bíblicas que estão, de certa maneira, vinculadas a cada elemento, cria uma
afinidade entre ambos e gera uma harmonia dentro do contexto em
que o elemento é apresentado ou trazido. Também pode-se inferir
que, ao serem contemplados isoladamente, um a um, os elementos
(terra, água, ar e fogo) não trazem em primeiro momento, associação
à Teoria dos quatro elementos.
Em seguida, olhando para o item das considerações finais ou
conclusão dos relatórios será possível perceber se mais algum aspecto
foi destacado, ou ainda, o que ficou como aprendizagem para os licenciandos. O Quadro 9 apresenta as considerações finais ou conclusão dos relatórios.
Quadro 9: Sobre as considerações finais ou conclusão dos relatórios.
Licenciando
Conclusão
―A autora associou os quatro elementos como forma de
1
representar a vida, pessoa e obra de Jesus. Interpretar os
painéis foi um desafio, em ver outra perspectiva da ciência
no ambiente religioso e que, por falta de conhecimento
não conseguiu entender a intenção da artista nos painéis,
como exemplo o painel em que aparece o tetramorfo anjo
e relacionando Jesus ao anjo, como indagação‖.
2

Não entregou.

3

―Foi possível analisar as imagens com diversas visões:
religião, ciência e até regionalismo em alguns traços e
refletir mais sobre a relação ciência e religião, relembrar
que os maiores acervos de química (ciência) no começo
eram nos mosteiros e o acesso controlado, e os estudos
para chegar ao que conhecemos teve diversas contribuições, além dos elementos essenciais num período histórico
com 4 elementos também retratados na Bíblia inclusive no
último livro de Apocalipse‖.
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4

―Depois de analisar as pinturas sacras com um olhar
filósofo, compreendi que a religião deixa perguntas sem
respostas, o papel da ciência é compreender como que a
natureza comporta, o ―Por que das coisas‖, como a mesma funciona‖.

5

―As pinturas feitas pela artista Mary Bueno trás os traços
distintos de cores e o que cada cor significa em cada tela, a
dimensão de padrões em que ela desenvolve o demonstrar
do sentido de que elas nos traz, as características e sentimentos transmitidos envolvendo não somente padrões de
feições dos seus personagens como pode-se notar que
todos eles buscam as características dos fundadores da
cidade em si a região mato-grossense‖.

6

―As obras observadas na Catedral possibilitaram perceber
que a ciência está presente em todos os aspectos, mesmo
que algumas vezes não percebamos. O título que as obras
apresentavam – ar, terra, agua e fogo – são um marco para
a indagação da origem da vida, pois estes quatro elementos foram situados por filósofos, como Aristóteles, para
explicar como a vida se forma a partir deles. Contemplar
isto num templo religioso, mesmo que no primeiro olhar
não se note, mostra a relação que a religião pode ter com a
ciência, pois mesmo que cada uma destas vertentes tenta
explicar a vida de maneiras diferentes, em determinado
sentido uma pode complementar a outra‖.

7

―Relacionar Ciência e Religião há uns tempos parecia algo
impossível. Hoje em dia, percebemos que as duas coisas
estão relacionadas de muitas formas e as obras da Mari
Bueno retratam bem isso. Poder observar os quatro
elementos pintados dentro de uma igreja e representados
através de passagens bíblicas foi um privilégio para mim.
Ciência e Religião são duas coisas essenciais e poder ver as
duas de um mesmo lado, sem estar em lados opostos
como acostumávamos ver foi uma ótima experiência.
Concluo esse relatório com a seguinte frase dita pelo
geneticista Francis Collins: ―Uma das grandes tragédias de
nosso tempo é a impressão criada de que a ciência e
religião precisam estar em guerra‖.

8

―Ao observar as pinturas dos painéis da Catedral considero que a religião e a ciência sempre precisam uma da
outra. As pinturas estão apoiadas em um ponto que as
ligam: a fé com maior volume e ciência retratada como a
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9

10

11

12

13

14

base que apoia a fé. Elas são independentes, mas a religião
não se mantém equilibradas sem uma base que a sustente‖.
―Claramente com esta visita conseguimos observar a
união da ciência e da religião, podemos ver bem nítido nas
pinturas que vimos no interior da Catedral Sagrado Coração de Jesus situada na cidade de Sinop MT a artista que
fez as pinturas buscou um pouco história da ciência no seu
traço, utilizou ajuda das cores para identificar os elementos da natureza, usou muita simbologia no seu quadro,
utilizou vários traços da colonização da cidade, tudo isso
com a religião como matriz principal‖.
―A escolha em particular sobre a técnica utilizada para a
produção do vitral me chamou atenção pelo uso
significativo de aplicações químicas no processo. A
primeira vista e uma imagem muito bonita e peculiar, tem
uma textura áspera e uma translação do Sol sobre o vitral
e uma bela visão‖.
―Pude ver que as pinturas da artista Mari Bueno retratam
passagens bíblicas sobre Jesus Cristo e que elas estão
engajadas com a Ciência por utilizarem os quatro
elementos da Natureza para representarem‖.
―Após observações foi possível perceber o quanto podemos relacionar a ciência e teorias com a religião, as obras
da catedral trazem teorias comuns como o fogo é produzido ou como necessitamos de oxigênio para respirar de
outro ponto de vista, e trabalha ali também o senso comum que pode ser interpretado e traduzido para a linguagem científica. É uma forma de mostrar também que a
arte, a religião e a ciência podem fazer partes uma das
outras e caminhar juntas‖.
―Sou católica e minha visão as imagens sempre foi observado com as passagens da Bíblia, até o momento em
nenhuma das vezes havia relacionado com a Ciência.
Após a visualização e a identificação do que poderia ser
referente aos quatro elementos fiquei deslumbrada. E foi a
partir deste momento que percebi que devemos valorizar
os mínimos detalhes‖.
―O uso de um ambiente diferente como uma Catedral,
pode e deve ser usado mais vezes, pois aproxima as teorias
da realidade das pessoas. É um momento de reflexão e de
compreensão seja da vida ou da própria Ciência. Entender
como cada passagem bíblica está relacionada com a natureza permite compreender os pensamentos dos filósofos
que procuravam compreender a matéria, a vida, as transformações físicas e fenômenos da Natureza‖.
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15

―Sendo assim, algumas coisas relacionadas à religião que
foram observadas durante a visita, a ciência explica de
forma satisfatória. Alguma coisa a Bíblia não explica
como acontece, já a ciência busca compreender fenômenos
e comprová-los‖.
Fonte: Relatórios.

Em geral, as considerações finais/ conclusão mostram que as
obras sacras dos quatro elementos foram percebidas no interior da
Catedral. Mostram que pode ser desafiador compreendê-las no contexto de associação às passagens bíblicas. Também grande parte dos
licenciandos citou Ciência e Religião, buscando compreender a relação nos painéis.
Alguns demonstram opiniões sobre a relação. Essas opiniões
serão trazidas nas análises pela triangulação, na sequência do texto.
Talvez, pode-se dizer que a maioria dos estudantes não quer uma
afirmação que está no relatório do aluno 7, frase atribuída ao
geneticista Francis Collins: ―Uma das grandes tragédias de nosso
tempo é a impressão criada de que a ciência e religião precisam estar
em guerra.‖ Acreditando possibilidade de uma relação harmônica
entre Religião e Ciência. Vale destacar, que nenhum dos relatórios
mencionou algo sobre Maria, ou sobre os dogmas marianos.
6.5. Categorias evidenciadas
A partir da observação e análise dos dados, e das considerações já apresentadas sobre alguns aspectos em comum ou em discrepância será feita a triangulação desses dados, com o aporte teórico
pertinente e com a análise de conjuntura, visando ultrapassar visões
de senso comum, para que a análise permita o ápice da interpretação
desses dados e maiores contribuições para a Tese. Para possíveis análises será preciso resgatar dados da pesquisa, conforme mostrado no
Quadro 10.
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Quadro 10: Síntese da Proposta de Tese.
Descrição conforme a Tese

Item
Título

Problema
pesquisa

de

Objeto
Objetivo geral

Objetivos
específicos

OS QUATRO ELEMENTOS: TERRA, ÁGUA, AR E FOGO Um tetramorfo envolvido em um tênue limite entre o sagrado e o
profano.
Como discussões catalisadas pelos painéis dos quatro elementos:
Terra, Água, Ar e Fogo (obras sacras que compõem parte do
projeto Cores da Catedral de Sinop) entre licenciandos em Ciências Naturais, podem mostrar o tênue limite entre o sagrado e o
profano?
Painéis dos quatro elementos.
- Compreender de que maneira as diferentes ―visões‖ expressas
por licenciandos em Ciências Naturais acerca dos painéis dos
quatro elementos: Terra, água, ar e fogo mostram o tênue limite
entre o Sagrado e o Profano ou entre Religião e Ciência.
- Caracterizar o sagrado e o profano e religião e ciência;
- Conhecer a origem dos quatro elementos no contexto religioso
em que foram trazidos as obras sacras e, no contexto filosófico e
científico na Alquimia como princípio para o nascimento da
Química Moderna;
- Compreender como os estudantes de Licenciatura em Ciências
(Habilitação em Química) da UFMT campus de Sinop veem as
obras dos quatro elementos;

Contexto
Formação de professores, Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT), campus de Sinop/MT, norte de Mato Grosso (MT),
Curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática –
habilitação em Química. Disciplinas de História da Química I
(5º. Semestre) e História IV (8º. Semestre);
Participantes
ou colaboradores
Tese

15 (quinze) licenciandos em Ciências Naturais e Matemática –
Habilitação em Química, identificados por números.
São tênues os limites entre o sagrado e o profano, ou entre religião e ciência.
Fonte: Documento atual.

A partir do problema de pesquisa e do objetivo da Tese voltou-se o olhar para os dados empíricos coletados ou produzidos, e
duas categorias foram criadas. Enquanto futuros professores das Ciências Naturais, os licenciandos colaboradores da pesquisa, dentro
das atividades desenvolvidas, manifestaram suas opiniões pessoais e
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suas formas de ―ver‖ os painéis estudados no contexto da Catedral.
Assim, tem-se um conjunto de opiniões e visões de momento, que,
após os estudos podem ter sido modificadas. Porém, olhar para esses
dados, neste momento, permite enfocar dois principais aspectos: desafiadores e motivadores, como mostrado no Quadro 11.
Quadro 11: Das categorias de análise.
As análises dos dados permitiram dois olhares para o problema de pesquisa
1-

Aspectos desafiadores e aspectos motivadores em desenvolver estudos
envolvendo Ciência e Religião no âmbito escolar: questão 4 (questionário pós-visita).
Aspectos desafiadores:
1º. Temas que envolvem posicionamentos divergentes na ciência e religião;
2º. Há falta de conhecimento de ambos;
Aspectos motivadores:
1º. Relação ciência e religião com temáticas locais;
2º. Ciência e religião se somam para explicar a vida;
3º. A relação pode ser motivadora para o ensino de Ciências;
2

Posicionamentos sobre a relação Ciência e Religião: questão 3 (questionário pós-visita) e conclusão do relatório;
Diálogo ou conflito.
Fonte: Das análises da pesquisadora.

1Aspectos desafiadores e motivadores em desenvolver estudos
envolvendo Ciência e Religião no âmbito escolar: questão 4 (questionário pós-visita);
Nesta categoria o interesse está em fazer menção àquilo que
os licenciandos trouxeram como motivos que seriam desafiadores, e,
portanto, poderiam prejudicar o desenvolvimento de uma proposta de
ensino que relacione Ciência e Religião, na formação de professores,
ou na sala de aula na formação básica, em Ciências. Os argumentos
evidenciados nos dados produzidos sobre os desafios foram de que
existem pontos de vista distintos em algumas temáticas, o que poderia
prejudicar a proposta de estudo, e, também, de que pode haver dificuldade de desenvolver a proposta, causada pela falta de conhecimento (do professor ou dos alunos) quanto a Ciência ou quanto a Religião, pois, conforme foi verificado nos próprios painéis, existe uma
gama de informações ou conhecimentos religiosos, presentes ali. Ve-
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jamos Observam-se os argumentos apresentados pelos licenciandos. Aspectos Desafiadores:
1º. Temas que envolvem posicionamentos divergentes na Ciência e
Religião: licenciandos 1, 11, 14.
O Quadro 12 apresenta as respostas que confirmam a categoria destacada. Percebe-se a preocupação, por parte de três dos colaboradores, em se trabalhar a Religião com a Ciência, ou vice-versa.
Quadro 12: Do quanto pode ser polêmico trabalhar assuntos envolvendo a relação
entre Ciência e Religião.
Licenciando
Resposta
―Muitas questões podem gerar discussões sobre Ciência e Reli1
gião, entretanto o que poderia regular essa relação era o grau de
apelo do tema, por exemplo: discutir ciência e religião junto de
um tema como o aborto, no conteúdo de anatomia ou de cuidados e higiene poderia ser um desafio evitado, já discutir relacionando com uso de medicamentos possivelmente seria mais fácil.
Portanto, o momento iria ditar se essas discussões seriam viáveis
ou não‖.
―Eu com certeza escolheria a temática dos 4 elementos para
11
trabalhar em sala de aula porque achei muito interessante essa
relação, e eu também trabalharia com os alunos a teoria da
evolução, porque é um assunto em que se vê Ciência e Religião
totalmente opostas‖.
―Este é um tema que tem que ser trabalhado com certo cuidado,
14
porém é possível o uso da religião durante as aulas de ciências,
seja no momento que falamos sobre a origem da vida ou até
mesmo quando falarmos sobre temas como transformações
químicas e natureza. Usaria sim os painéis são ótimos exemplos
e estão bem próximos da sociedade, o que é bom, pois o aluno já
possui um certo conhecimento acerca do assunto‖.
Fonte: Questão 4 do questionário pós-visita.

Toda área de estudo apresenta seu conjunto de conhecimentos, assim é tanto para as Ciências da Natureza quanto para a Religião. Segundo Alister McGrath (2005), há escritores especializados
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em antropologia do campo que consideram modelos mais complexos
de religião, como ―E. E. Evans-Pritchard e Clifford E. Geertz‖
(McGrath, 2005, p. 46). Neste sentido, esses referenciais discutem a
religião funcionalmente, no sentido de que ―a religião limita-se a certas funções sociais ou pessoais relacionadas com ideias e rituais‖ ou
substancialmente, pois ―a religião limita-se a certas crenças sobre seres
divinos ou espirituais‖ (McGRATH, 2005, p. 46), com isso, segundo
o autor, definir religião é difícil. Ainda, quando se trata da variedade
no interior das religiões, o cristianismo é o que mais tem aparecido
nos estudos envolvendo a interação com a Ciência, sendo que mesmo
no campo do cristianismo, há formas distintas, como a católica e a
protestante.
Por isso, compreende-se que, ao se pensar na interação entre
os campos das Ciências Naturais e Religião, há que se ter uma pretensão de ampliar os conhecimentos sobre ambos, permitir que diferentes
conhecimentos e posicionamentos sejam trazidos e discutidos, no
sentido de que imersos nas diferenças se possa enriquecer a forma de
compreender as múltiplas visões de mundo. Assim, parece que os
aspectos desafiadores destacados por dois licenciandos tem sentido,
mas deve ser compreendido, no contexto atual das diversidades e da
complexidade.
2º. Há falta de conhecimento de ambos: licenciandos 2, 10
Dois (2) dos colaboradores argumentaram que a falta de conhecimento sobre Ciência ou Religião poderia dificultar a proposta.
Assim, compreende-se que além de ser um aspecto desafiador, esse
argumento também torna mais relevante a proposta, pelo motivo de
que considera-se a escola o local específico para quebra dos fundamentalismos que a sociedade carrega consigo. Os argumentos estão
dispostos no Quadro 13:

172

Quadro 13: Da falta de conhecimento sobre Ciência e Religião.
Licenciando

2

10

Resposta
―Acho que pode ser interessante, mas não consigo imaginar
como fazer isso, por falta de conhecimento tanto de religião
como em Ciências Naturais‖.
―Aplicar a religião na ciência não é fácil, pois nem todos os
alunos tem o prévio conhecimento sobre a religião, teria que
ter uma abordagem mais artificial não podendo aprofundar
na religião, os painéis são uma ótima opção, pois pode se
adotar uma abordagem mais científica do contexto. Como
descrevi no relatório eu abordaria o tema de parte histórica
e científica dos vitrais‖.
Fonte: Questão 4 do questionário pós-visita.

Dentre os aspectos desafiadores em trabalhar com Ciência e
Religião no âmbito escolar, estão dois argumentos: algumas temáticas, como aborto, como origem da vida despertam posicionamentos
divergentes, o que pode gerar confronto de opiniões entre os alunos e,
a falta de conhecimento sobre religião que pode prejudicar uma possível relação com a ciência. Contudo, é importante que o diálogo seja
proporcionado, isso poderia contribuir para a quebra de um conceito
trazido por Chassot, quando trata do ―recrudescimento dos fundamentalismos‖ (CHASSOT, 2016, p. 79). ―O conceito fundamentalismo tem origem na palavra fundamento. Não há casa que possa ser
construída sem fundamento; não há existência humana sem fundamento‖, com base nisso, Chassot diz que somos todos fundamentalistas, porque necessitamos de fundamento, mas ―o trágico nas formulações dos nossos dias, porém, é que ―fundamentalistas‖ são sempre os
outros, ―assim como em debates políticos, os corruptos são sempre os
outros‖ (CHASSOT, 2016, p. 79)‖.
Neste sentido, o fundamentalismo religioso cristão nesse
caso, porque na maioria das escolas é o cristianismo que se tem enquanto ensino religioso – outro fundamentalismo – pode prejudicar o
ensino de Ciências, diante das diferenças conforme aponta a categoria: a questão das células-troncos, a permissão para o aborto, a relação
homoafetiva, o conceito de família, entre outros. Neste sentido é que
a proposta da interação Ciência e Religião pode contribuir para novas
visões de mundo, ou para rupturas de fundamentalismos que algumas
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vezes é carregada por nós que acabam por impedir de visualizar outras abordagens da vida, que sempre existiram e nunca nos foi permitido ver e compreender.
1-

Aspectos Motivadores:
Na visão de 4 (quatro) dos licenciandos é motivador trabalhar
com temáticas envolvendo Ciência e Religião em contextos locais, ou
seja, dentro de contextos da realidade dos estudantes. Estes enxergaram o estudo dos painéis da Catedral como bom exemplo de espaço
local, da realidade dos alunos, sendo que assim, seria motivador trabalhar com assuntos envolvendo Ciência e Religião.
1º. Relação Ciência e Religião com temáticas locais: licenciandos 3,
5, 12, 15
Quadro 14: Da relação entre Ciência e Religião envolvendo temas e exemplos locais.
Licenciando
Resposta

3

5

12

15

―Primeiro ligar a origem da vida como temática regional, sobre
origem das formas para debater as hipóteses do Big-bang e criacionismo. Em constituição da matéria usar 4 elementos traços históricos do começo dos estudos da Química, teve um tempo que eram
aceitos como elementos essenciais a vida (Aristóteles e Platão),
para a evolução da Química e modelos mais aceitos hoje. Transformações penso na tinta e cores utilizadas, abrange uma transformação química. Agora vida e fenômenos naturais não consigo
encaixar‖.
―Em algum momento do fundamental quando o primeiro assunto
em História se encaixa a conceito de Ciência e Religião; porém,
não se espera que no fundamental o aluno tenha argumento para
embasar uma opinião; porém é um tema em que se estende para o
fundamental II e ensino médio onde podemos incrementar na
filosofia. As temáticas dos painéis na catedral como seriam também
de experiência religiosa do aluno para estimular o que ele sabe
sobre a religião e o impacto dela na Ciência‖.
―Como professora de Ciências estaria trazendo esses conhecimentos no ensino fundamental, sempre procurando relacionar e trazer a
realidade local para uma escola de Sinop, sim, seria muito interessante uma visita com os alunos e, se fosse em outra cidade procuraria algum espaço cultural que pudesse relacionar Ciência e Religião‖.
―Como professora de Ciências estaria trazendo esses conhecimen-
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tos no ensino fundamental, sempre procurando relacionar e trazer a
realidade local para uma escola de Sinop, sim seria muito interessante uma visita com os alunos e, se fosse em outra cidade procuraria algum espaço cultural que pudesse relacionar Ciência e Religião‖
Fonte: Questão 4 do questionário pós-visita.

Estas respostas com relação ao trabalho em espaços locais
remetem às questões voltadas para a aprendizagem em espaços não
formais, na linha de currículo, onde se planeja a construção de significados para conceitos científicos, por meio do cotidiano e da contextualização. Assim, compreende-se que a Catedral foi como um espaço
de estudo/aprendizagem, da mesma forma que um outro espaço como um Museu ou um parque Florestal, do município.
Porém, com relação ao comportamento dos licenciandos ao
adentrarem a Catedral, mostrou característica própria de quem adentra um espaço distinto, pode-se dizer, a um espaço sagrado, diminuição do tom de voz, caminhada lenta, diálogo menos frequente, em
demonstração de respeito ou atenção; aliados à atenção dispensada
em uma visita de estudos, como caderno de anotações, celulares e
câmeras para registros das imagens e obras. Assim, de acordo com
Mircea Eliade existe uma não homogeneidade entre os espaços, por
exemplo, a porta de uma igreja separa dois espaços distintos: ―O limiar é ao mesmo tempo o limite, a baliza, a fronteira que distinguem e
opõem dois mundos – e o lugar paradoxal onde esses dois mundos se
comunicam, onde se pode efetuar a passagem do mundo profano para
o mundo sagrado‖ (ELIADE, 1992, p. 29).
Assim, percebe-se o que justifica a mudança de comportamento dos sujeitos ao adentrarem a Catedral. Isso entre os licenciandos e entre os fiéis em geral, segundo Eliade existe a concepção de
distinção e configuração entre os espaços sagrado e o profano.
No que tange às motivações, outro aspecto foi destacado no
sentido de que perceberam a ciência inserida nos painéis, como forma
de agregarem sentidos uma a outra, Ciência e Religião, conforme
destacado no Quadro 15.
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2º. Ciência e Religião se somam para explicar a vida: licenciandos
4, 6, 9, 13.
Quadro 15: Da soma entre conhecimentos de Ciência e Religião.
Licenciando
Resposta
―Nas explicações da vida, nas teorias da matéria. Sim, com isso
4
eu ensinaria os alunos que Ciência pode andar junto com religião, com isso a Ciência explica os fenômenos que deixam
vagos na explicação religiosa‖.
―Poderia trazer essa discussão, apresentando como cada uma
6
explica a vida, pedindo aos alunos para demonstrarem sua
opinião e mostrando como isso foi sempre discutido na história.
Sim, pois instigaria os alunos a pensar se realmente estas duas
vertentes devem andar separadas‖.
―Sim, este é um tema muito dinâmico que pode ser trabalhado
9
em sala de aula mostrando que ciência e religião, por mais
distintas que pareçam tem muita coisa em comum, com evolução, origem, transformações. A Catedral de Sinop é um bom
exemplo que podemos usar, pois os quadros que se encontram
lá retratam as obras tanto religiosa, quanto científica, pois o que
é mostrado nos quadros é algo religioso, mas na sua pintura foi
usado temas científicos dos 4 elementos, assim podemos ver a
junção dos dois temas‖.
―Usaria os painéis da Catedral sim, pois é algo que chama
13
atenção os detalhes, até então não via semelhança entre Ciência
e Religião, com meus alunos poderia dentre outras opções,
selecionar água, terra, ar e fogo, com o clima: úmido e seco,
quente e frio, com as estações: outono, primavera, verão e
inverno‖.
Fonte: Questão 4 do questionário pós-visita.

Dentre as respostas teve 04 (quatro) licenciandos que, referente ao exemplo do estudo dos painéis, destacaram o estudo como uma
soma de conhecimentos da religião e da ciência. Quer dizer que, estudar os painéis, e também outras temáticas, agregando conhecimentos
de religião e ciência, pode ser mais uma forma de integrar as visões e
possibilitar melhores significações.
Ainda nesta categoria houve destaque ao aspecto motivacional em se trabalhar uma proposta relacionando Ciência e Religião,
conforme apresentado no Quadro 16.
3º. A relação pode ser motivadora para o ensino de Ciências: licenciandos 7, 8.
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Quadro 16: Da motivação da relação Ciência e Religião para o ensino de Ciências.
Licenciando
Resposta
―Antes de começar esse curso de Ciências Naturais não via
qualquer semelhança entre ciência e religião. Agora, no quinto
semestre, consigo ter uma visão mais ampla e diferenciada
sobre o assunto. A visita a Catedral foi o momento em que
pude realmente perceber que tanto a ciência como a religião
são importantes. Até então, não tinha pensado em como trazer
o assunto Ciência e Religião para a sala de aula, mas, depois
7
de ver os painéis dos 4 elementos na catedral, comecei a ter
uma curiosidade a mais. Futuramente, espero ter muitas questões sobre Ciência e Religião para discutir com meus alunos,
no intuito de que todos fiquem motivados, assim como eu
fiquei‖.

8

―Como professora de ciências acredito que o tema pode ser
abordado desde turma de 6º. ano quando se trata temas como
água, solo, podendo utilizar o assunto para enfatizar a grande
necessidade que o homem possui de entender a origem e o
funcionamento dos processos da natureza, podendo dar grande
ênfase em destacar que por meio da religião ou da ciência
enquanto em todo o instrumento é importante conhecer,
estudar e manter saudável para as próximas gerações‖.
Fonte: Questão 4 do questionário pós-visita.

Ainda, 02 (dois) dos 15 (quinze) licenciandos destacaram que
a relação da Ciência e Religião pode ser motivadora para os alunos no
ensino de ciências, manifestando-se a favor de trabalhar temáticas
envolvendo Ciência e Religião.
2Posicionamentos sobre a relação Ciência e Religião: questão 3 (questionário pós-visita) e conclusão do Relatório.
A segunda categoria criada a partir dos dados produzidos foi
voltada para compreender o que pensavam os licenciandos quanto à
relação entre Ciência e Religião, especificamente. Entender essa relação entre os licenciandos poderá auxiliar compreender os tênues limites entre Ciência e Religião.
Respostas da questão 3 do questionários pós-visita e da conclusão dos relatórios de visita trazem posicionamentos acerca da relação sobre Ciência e Religião, o que pode ser observado no Quadro 24.
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No.

1

2

3

4

5

6

Quadro 17: Relação entre Ciência e Religião.
Resposta
Categoria
―Comecei a observar e
observei que tudo que
estava inserido na religião
envolvia pessoas, natureza
e matéria, a qual a ação no
Lic. 4
meio dependia dos quatro
Diálogo
Resposta questão elementos. Foi assim que
3
percebi que mesmo eu
estranhando um depende
do outro, tanto para a
explicação daquele fato
histórico quanto científico‖.
―Acredito que ciência e
Lic. 11
religião estão totalmente
Diálogo
Resposta questão ligadas e não há uma
3
separação como algumas
pessoas acreditam‖.
―Acredito que a religião
Lic. 15
busca explicar e justificar Diálogo
Resposta questão
as coisas, assim como faz a
3
Ciência‖.
―Sim, com isso eu ensinaria os alunos que Ciência
pode andar junto com
Lic. 4
Diálogo
religião, com isso a CiênResposta questão
cia explica os fenômenos
4
que deixam vagos na
explicação religiosa‖.
―As temáticas dos painéis
na catedral como seriam
Lic. 5
também de experiência
Resposta questão religiosa do aluno para Diálogo
4
estimular o que ele sabe
sobre a religião e o impacto dela na Ciência‖.
―Sim, este é um tema
muito dinâmico que pode
ser trabalhado em sala de
Lic. 9
aula mostrando que Ciên- Diálogo
Resposta questão
cia e Religião por mais
4
distintas que pareçam tem
muita coisa em comum,
com evolução, origem,
Fonte
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7

8

Lic. 11
Resposta questão
4

Lic. 12
Resposta questão
4

9

Lic. 13
Resposta questão
4

10

Lic. 15
Resposta questão
4

11

Lic. 3 Conclusão
do Relatório

transformações‖.
―Eu com certeza escolheria
a temática dos 4 elementos
para trabalhar em sala de
aula porque achei muito
interessante essa relação, e
eu também trabalharia
com os alunos a teoria da
evolução, porque é um
assunto em que se vê
Ciência e Religião totalmente opostas‖.
―Sim seria muito interessante uma visita com os
alunos e, se fosse a outra
cidade procuraria algum
espaço cultural que pudesse relacionar Ciência e
Religião‖.
―Até então não via semelhança entre Ciência e
Religião, com meus alunos
poderia
dentre
outras
opções, selecionar água,
terra, ar e fogo, com o
clima: úmido e seco,
quente e frio, com as
estações: outono, primavera, verão e inverno‖.
―Nos dias atuais, falar
sobre religião é algo um
tanto delicado, porém é
importante
relacionar
religião à Ciência para que
os alunos possam ter
visões e ângulos diferentes
de um mesmo assunto.
Acho que as obras são
escolhas adequadas, pois
são de acesso fácil‖.
―Foi possível analisar as
imagens com diversas
visões: religião, ciência e
até regionalismo em alguns
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Diálogo

Diálogo

Confronto Diálogo

Diálogo

Diálogo

traços e refletir mais sobre
a relação Ciência e Religião, relembrar que os
maiores acervos de química (ciência) no começo
eram nos mosteiros e o
acesso controlado, e os
estudos para chegar ao que
conhecemos teve diversas
contribuições, além dos
elementos essenciais num
período histórico com 4
elementos também retratados na Bíblia inclusive no
último livro de Apocalipse‖.

Lic. 4
Conclusão
Relatório

do

13

Lic. 6
Conclusão
Relatório

do

14

Lic. 7
Conclusão
Relatório

do

15

Lic. 8
Conclusão
Relatório

do

12

―Compreendi que a religião deixa perguntas sem
respostas, o papel da
ciência é compreender
como que a natureza
comporta, o ―Por que das
coisas‖, como a mesma
funciona‖.
―As obras observadas na
Catedral
possibilitaram
perceber que a ciência está
presente em todos os
aspectos,
mesmo
que
algumas vezes não percebamos‖.
―Relacionar Ciência e
Religião há uns tempos
parecia algo impossível.
Hoje em dia, percebemos
que as duas coisas estão
relacionadas de muitas
formas e as obras da Mari
Bueno retratam bem isso‖
.
―Ao observar as pinturas
dos painéis da Catedral
considero que a Religião e
a Ciência sempre precisam
uma da outra. As pinturas
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Diálogo

Diálogo

Confronto Diálogo

Diálogo

16

17

18

Lic. 9
Conclusão
Relatório

do

Lic. 11
Conclusão
Relatório

do

Lic. 12
Conclusão
Relatório

do

estão apoiadas em um
ponto que as ligam: a fé
com maior volume e
ciência retratada como a
base que apoia a fé. Elas
são independentes, mas a
religião não se mantém
equilibradas sem uma base
que a sustente‖.
―Claramente com esta
visita conseguimos observar a união da Ciência e da
Religião, podemos ver bem
nítido nas pinturas que
vimos no interior da Catedral Sagrado Coração de
Jesus situado na cidade de
Sinop MT‖.
―Pude ver que as pinturas
da artista Mari Bueno
retratam passagens bíblicas
sobre Jesus Cristo e que
elas estão engajadas com a
Ciência por utilizarem os
quatro
elementos
da
natureza
para
representarem‖.
―Após observações foi
possível perceber que o
quanto podemos relacionar
a ciência e teorias com a
religião, as obras da catedral trazem teorias comuns
como o fogo é produzido
ou como necessitamos de
oxigênio para respirar de
outro ponto de vista, e
trabalha ali também o
senso comum que pode ser
interpretado e traduzido
para a linguagem científica. É uma forma de nos
mostrar também que a
arte, a religião e a ciência
podem fazer parte uma das
outras e caminhar juntas‖.
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Diálogo

Diálogo

Diálogo

19

20

21

Lic. 13
Conclusão
Relatório

Lic. 14
Conclusão
Relatório

Lic. 15
Conclusão
Relatório

―Até o momento em
nenhuma das vezes havia
relacionado com a Ciência. Após a visualização e
a identificação do que
do poderia ser referente aos
quatro elementos fiquei
deslumbrada. E foi a partir
deste momento que percebi que devemos valorizar
os mínimos detalhes‖.
―É um momento de reflexão e de compreensão seja
da vida ou da própria
Ciência. Entender como
cada passagem bíblica está
relacionada com a naturedo za permite compreender os
pensamentos dos filósofos
que procuravam compreender a matéria, a vida, as
transformações físicas e
fenômenos da Natureza‖.
―Sendo
assim,
algumas
coisas relacionadas à religião
que
foram
observadas
durante a visita, a ciência
do explica de forma satisfatória.
Algumas coisas a Bíblia não
explica como acontece, já a
ciência busca compreender
fenômenos e comprová-los‖.

Diálogo

Diálogo

Diálogo

Fonte: Dados coletados na pesquisa.

No Quadro anterior foi encontrado 21 (vinte e uma) respostas
– sendo extraídas algumas dos questionários e outras da conclusão
dos relatórios – que manifestam posicionamentos dos licenciandos
sobre o diálogo ou a relação entre Ciência e Religião. Todas essas
traziam opinião direta e por isso foram destacadas para esta categoria.
Alguns casos isolados das respostas que não encaixaram nesta categoria serão discutidos posteriormente.
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De acordo com McGRATH, ao se tratar de estudos acerca
das relações entre Ciência e Religião, ―existem duas maneiras de interação que são evidenciados historicamente: confronto e diálogo‖
(2005, p. 62). Ao longo da história, o modelo mais importante da
relação entre Ciência e Religião foi o de conflito – modelo antagonista
que continua a influenciar debates populares, mas que entre estudiosos tem se amenizado. Modelo que surgiu diante do cenário de estabilidade do cientista profissional e da própria ciência, que acabou por
gerar certa liberdade acadêmica e uma ascendência cultural, na segunda metade do século XIX. Modelo que surgiu juntamente com o
desenvolvimento da ciência e que colocou em ―perigo‖ a igreja católica. O modelo de diálogo, sendo considerado mais recente, contemplando que Ciência e Religião podem dialogar e se relacionar, mesmo
assim, apresenta duas linhas de relação. A primeira é convergente:
admitindo que todo conhecimento é válido e vem de Deus, aceitando
a ciência; e a segunda são distintas: aceitando o caráter distinto de
cada uma, sendo que ciências naturais não exercem influência na
religião.
As respostas elencadas nesta categoria mostraram que os
licenciandos estão abertos para uma compreensão de relação de diálogo entre Ciência e Religião. Apenas em duas das respostas observou-se que o licenciando admitiu que mudou de visão, que, a partir
dos estudos dos painéis conseguiu perceber a relação entre ambas. As
respostas são um indicativo de que mesmo mostrando-se desafiador o
trabalho envolvendo Religião, é uma maneira válida de proporcionar
novas compreensões sobre o mundo natural, na formação de professores de Ciências, motivando futuros trabalhos no ensino de Ciências
Naturais na educação básica.
Diante da compreensão de abertura ao diálogo, assim como
nesta pesquisa entre Ciência e Religião, como poderia ser proposto
entre outras áreas de conhecimento, pode-se enfatizar as considerações de Yuval Harari (2018) quando escreve sua ampla visão a respeito do Século XXI, destacando o capítulo 19 ao tratar das mudanças
na Educação. No capítulo Harari destaca qual seria a forma de preparar as crianças para um mundo repleto de transformações, ―o que
deveríamos ensinar‖, ―para sobreviver e progredir no mundo de 2050
ou no Século XXII?‖ (HARARI, 2018, p. 319). O mundo está imerso
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na informação, também informações falsas, e relatos ―conflitantes‖,
coisas estão a um clique de distância e isso torna mais difícil se concentrar, mesmo quando Ciência e Política parecem complicadas demais, vídeos e fofocas dispersam, ainda segundo as ideias de Harari
(2018).Por isso, informar já não importa mais ao professor, mas, é
preciso desenvolver a habilidade de extrair sentidos das informações,
percebendo o que importa realmente e interpretar as informações no
contexto mundial. Harari destaca que é preciso lidar com as mudanças e reinventarem-se a si várias vezes, sendo que o próprio sentido de
ser humano muda (HARARI, 2018, p. 323).
Neste contexto, a
proposição de reflexão sobre a vida, o sentido da vida, os significados
que cada um carrega consigo, os fundamentalismos, também deve ser
trazida no contexto do ensino de Ciências da Natureza. Assim, é possível relacionar que o trabalho desenvolvido propondo a compreensão
das obras sacras dos elementos é uma proposta que permite essas
reflexões, admite ampliar e relacionar diferentes conhecimentos a
respeito da vida e, que os dados produzidos mostram isso, quando os
licenciandos sentem-se motivados em relacionar Ciência e Religião.
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A pesquisa realizada nesta Tese permite considerar que a temática em estudo é atual, tendo aumentado na última década, pertinente para a formação de professores, embora a maioria dos estudos
envolvendo o tema esteja na área da Biologia (70%), e compõem um
quadro de poucos e recentes trabalhos que tratam da relação entre
Ciência e Religião, ou entre o sagrado e o profano, principalmente na
região centro-oeste brasileira, em que se concentram apenas 5% das
pesquisas de teses e dissertações nesta temática.
Quanto a estrutura desta Tese, incluindo textos escritos pelo
orientador, no formato da assemblage, e também quanto a temática,
envolvendo os quatro elementos: terra, água, ar e fogo, em um estudo
acerca de obras sacras, também o trabalho garante seu ineditismo e
sua originalidade, confirmada pelas buscas bibliográficas apresentadas.
Nesta Tese ficou compreendido que tetramorfo é o conjunto
de quatro formas que se relacionam, sendo tetra: quatro e morfo: formas; assim foi constituído quatro tetramorfos: o dos evangelistas, o
dos animais, o dos elementos e o dos dogmas marianos. Quanto aos
dogmas marianos, pode-se destacar que os mesmos foram evidenciados pelos pesquisadores nas obras sacras, porém, não são citados no
projeto Cores da catedral. Outro destaque quanto a este aspecto é de
que nenhum dos licenciandos mencionou ter evidenciado ou ter conhecimento dos dogmas de Maria, mesmo os que se declararam de fé
cristã católica.
O trabalho junto aos licenciandos foi uma experiência na qual
a relação didático-metodológica estabelecida dentro das disciplinas de
História I e História IV com os 15 (quinze) colaboradores foram essenciais para que o cronograma de 15 horas/aula em cada disciplina
pudesse ser desenvolvido, engajado na ementa de cada uma das componentes curriculares, sem quebrar a dinamicidade, mas gerando
integração e agregando novos conhecimentos. Em ambas as turmas os
estudos relacionados aos quatro elementos no contexto da história da
Ciência e da própria Química, somado a visita a Catedral, em todas as
participações e respostas trazidas pelos licenciandos mostrou-se mais
do que uma aula diferente, mas foi de fato relatada por muitos, como
motivadora, como importante para a relação entre Ciência e Religião
no ensino de Ciências.
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Ainda, as categorias trabalhadas, a partir dos dados coletados
permitiu compreender que existem desafios no que se refere ao trabalho com temáticas envolvendo Ciência e Religião, como por exemplo:
enriquecer os conhecimentos em ambas as áreas e, também, envolver
temas que despertam posicionamentos divergentes na Ciência e na
Religião. Porém, aspectos motivadores deste tipo de trabalho no ensino de Ciências também foram destacados, uma vez que esses podem
envolver situações locais, que geram motivação nos alunos e proporcionam outros pontos de vista e novos aprendizados.
Ainda, dentre as respostas que manifestaram opiniões sobre a
relação entre Ciência e Religião destaca-se que todos os colaboradores, estudantes da Licenciatura em Ciências/Química mostraram-se
favoráveis ao diálogo entre ambas, apenas 02 (dois) licenciandos que
afirmaram pensar não haver relação alguma entre Ciência e Religião,
ao final das atividades, destacaram que perceberam a relação e, ainda,
manifestaram-se pelo diálogo das distintas áreas.
Diante da compreensão da proposta como potencial para a
construção, estimular novas reflexões, acredita-se que foi desenvolvida uma pesquisa em que todos os sujeitos envolvidos puderam ampliar as suas visões de mundo, de Ciência e de Religião, incluindo a
mim, enquanto docente no ensino superior, na linha de formação de
professores. Em presença dos dados e das análises, pode-se inferir que
os licenciandos mostraram que são realmente tênues os limites entre
Ciência e Religião, porque trouxeram posicionamentos favoráveis as
relações e ao diálogo entre ambas.
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