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RESUMO  

WAWAY KIMBANDA, Rufin. Identidade em diálogo: a identidade cultural 
do negro africano a partir de uma análise da convivência em um Instituto 
missionário católico pluricultural. São Paulo, 2007 (Tese de doutorado em 
Ciências da Religião 

 
PUC-SP)   

As grandes mudanças culturais que ocorrem nos tempos atuais dão à 
questão das identidades um novo colorido e lhe conferem agudas 
interrogações em áreas teóricas, além das tensões sócio-relacionais. Nesse 
sentido, o objeto desta pesquisa constitui de modo geral um tema de 
curiosidade científica.  Trazido para o campo das Ciências da Religião, 
pretende integrar-se aos debates sobre diferentes dimensões do pluralismo 
cultural e do fenômeno religioso na sociedade contemporânea. 

O estudo se refere a um grupo religioso católico pluricultural: o 
Instituto dos missionários combonianos. No seu procedimento a tese analisa a 
experiência intercultural paradigmática do negro-africano do grupo Dinka , 
Daniel Sorur Pharim Deng, como uma ilustração antológica  da identidade 
cultural  do negro no contexto dessa  instituição católica pluricultural. Nesse 
contexto, a identidade cultural negro-africana deve ser entendida em sua 
relação intercultural, como lugar coletivo e plural. 

Em um segundo passo, a tese sabatina os conceitos de identidade 
cultural e do intercultural apontando para a sua insuficiência acadêmica e 
ambigüidade em seu uso eclesial e neoliberal, mas indica também sua 
validade vivencial.  

Em fim, depois de refletir sobre as condições fundamentais para o 
diálogo intercultural, a pesquisa propõe o paradigma da interculturação que 
rompe o silêncio entre a aculturação etnocêntrica e a inculturação no contexto 
pluricultural. A interculturação ajuda a entender o tema de uma maneira 
concomitante, articulada e diferenciada, guardando em um todo vivido de 
experiências e expressões o ideal comum do grupo e, ao mesmo tempo, 
resguardando na parcialidade de cada identidade cultural os anseios que são 
de todos.  

Assim, a discussão da tese aponta não apenas para um horizonte 
operacional capaz de enfrentar os grandes desafios da convivência  pacífica 
entre culturas, como também para um setor de pesquisa em Ciências da 
Religião,  onde  muitos aspectos restam ainda a explorar.  

O estudo se move basicamente na interface entre Antropologia, 
Ciências da Religião e Teologia e constitui um apelo a discutir a problemática 
posta por esse fenômeno religioso no horizonte intercultural e 
interdisciplinar.           
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ABSTRACT   

The major cultural changes that are emerging nowadays present a new 
identity and a sharp interrogation of its theories apart from social-relational 
tensions. In this respect, the object of this research presents a scientific 
theme in general for curiosity purposes. Brought to the camp of Religious 
Sciences, it aims at integrating the debate process about different dimensions 
of cultural pluralism and religious phenomenon of the contemporary society.   

The study base itself on a multi-cultural catholic religious group: The 
Comboni Missionary Institute. In its derivation, the thesis analizes the 
paradigm of the inter-cultural experience of Daniel Sorur Pharim Deng, of the 
Dinka African ethnic group, as an anthological il lustration of cultural identity 
of a black man in the context of this multi-cultural catholic institution. In this 
context, the cultural identity of the black African must be understood in its 
inter-cultural relation, as collective and plural.   

Secondly, the thesis not only dares to discuss cultural identity and 
inter-cultural concepts pointing to its academic insufficiency and ambiguity 
in its ecclesial and neo-liberal use, but also aims at its living validity.  

Lastly, after reflecting about the fundamental conditions for this inter-
cultural dialogue, the research proposes the inter-culturation paradigm that 
will get rid of the silence between ethnocentric acculturation and 
inculturation in the multi-cultural context. The inter-culturation helps to 
understand the theme in a concomitant, articulate and various ways, guarding 
all the lived experiences and expressions of the group s common ideal and at 
the same time safeguarding the wishes of all in the partiality of each cultural 
identity.   

In this way, the discussion of this thesis aims not only at operational 
horizon that is capable of facing the major challenges of cultures living 
together peacefully, but also a presentation of research sector in Religious 
Sciences, where many aspects are yet to be explored.  

Basically, this study operates in the interface between Anthropology, 
Religious Sciences and Theology and makes an appeal to discuss the problems 
raised by the religious phenomenon in the inter-cultural and inter-disciplinary 
horizon.                  
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INTRODUÇÃO GERAL    

O tema da identidade é recorrente, surge de tempos em tempos, 

mergulha no silêncio e reaparece sob várias preocupações. No dizer de  

Baumann Zygmunt A identidade é o papo do momento, um assunto de 

extrema importância e em evidência. Esse fascínio pela identidade, e não ela 

mesma, é que atrairia a atenção dos clássicos da sociologia . 1 Nesta tese,  o 

tema da identidade está posto sob forma étnico-cultural e como objeto de 

estudo: identidade cultural do negro a partir da convivência no grupo eclesial 

comboniano pluricultural.   

As grandes mudanças culturais que ocorrem nos tempos atuais dão à 

questão das identidades um novo colorido e lhe conferem agudas 

interrogações em áreas teóricas, além das evidentes tensões sócio-relacionais. 

Nesse sentido, o objeto da presente pesquisa constitui  de modo geral um tema 

de curiosidade científica.  Trazido para o campo das Ciências da Religião, 

esse pretende integrar-se ao processo de debates sobre diferentes dimensões 

do pluralismo cultural e do fenômeno religioso da sociedade contemporânea. 

Percebe-se que é conveniente continuar uma reflexão acadêmica e sistemática 

relativa às questões tão relevantes dos aspectos culturais e religiosos na 

formulação  das identidades e do diálogo intercultural. De acordo com Paulo 

Suess, isso encontra também eco no significado prático da evangelização. Em 

Evangelizar a partir dos projetos históricos dos outros, ele diz:  

A primeira tarefa da comunidade missionária é fazer, junto com os 
Outros pobres, a leitura dos seus projetos históricos no contexto 
macroestrutural. Estes projetos estão codificados em suas culturas. As 
culturas são sistemas imperfeitos de vida, historicamente abertos e 
sujeitos a transformação. Nesta transformação, a comunidade 
missionária se faz companheira dos Outros pobres em sua solidão, 
angustia e exclusão. Ela articula a utopia do Reino com a realidade 
que oprime os pobres e destrói a identidade dos Outros. Com a varinha 

                                                           

 

1 Em Ident idade , Rio de Janeiro: Zahar ,  2005, p . 23 . 
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do Evangelho, a comunidade missionária procura detectar as águas 
profundas de esperança no projeto de cada povo e grupo social.2   

Trata-se de um estudo que apela um eixo conceitual em torno do qual 

giram e se articulam caracteristicamente os mais espinhosos problemas da 

convivência entre culturas: a possibilidade de compreender e respeitar a 

alteridade e a diversidade e de sua articulação na complexidade das relações 

sociais. 

O objeto de estudo traduz o cotidiano, não porque vivemos numa 

sociedade sempre colorida e complexa, mas porque todos temos 

continuamente oportunidade de nos encontrar com outras pessoas que são 

diferentes de nós por cultura, religião, idade, pensamento, comportamento, 

sexo, etc. E com essas pessoas, somos todos chamados a nos confrontar, nos 

desencontrar, mas também a encontrar pontos de convergência e a colaborar. 

A diversidade que nos interpela exige respostas mediante novos saberes.   

A relação entre identidade e diálogo , fechamento e abertura, 

identidade e alteridade marca a passagem do encontro religioso entre 

missionários  combonianos ocidentais e os negro-africanos por quase dois 

séculos, mostrando a sua historicidade, portanto a possibilidade da adaptação 

e transformação, e a permanência de tudo que é normativo. Mas a 

identidade e diálogo são também de grande importância para o nosso 

tempo, aqui e  agora, em sua configuração secular e religiosa, ao mesmo 

tempo, com seus relativismos e pluralismos. Diálogo e identidade  superam o 

relativismo e nos remetem, de certa forma, à cultura oral, de onde viemos, e 

para onde voltaremos, por ser cultura do povo.       

Nesse horizonte,  raros são os negros combonianos que se empenharam 

 

em deixar por escrito 

 

numa reflexão frutuosa sobre as questões do ser 

negro-africano e da relação de abertura (diálogo) no contexto intercultural. 

Nessa raridade, encontra-se a obra  do negro-africano sudanês, o Padre Daniel 

                                                           

 

2 SUESS, Paulo ,  Evangelizar a part i r dos projetos his tór icos dos outros: ensaio de 
missiologia . São Paulo: Paulus , 1995, quarta capa.   
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Sorur Pharim Deng (1866? 

 
1900), principalmente em Che cosa sono i neri?   

(o que é ser negro?), Qual'è il mio paese nativo? (Qual é a minha terra de 

origem?),  Le pene dei neri schiavi in Africa (os sofrimentos dos negros 

escravos na África ) e Memorie scritte dal R.P. Daniele Sorur Pharim Deng

 

(Memórias escritas pelo R.P. Daniel Sorur Pharim Deng)3. Trata-se de textos 

manuscritos do final de 1800, em língua italiana, pelo fato de Sorur ter 

estudado no Colégio da Propaganda Fide (o atual Colégio Urbano) , em Roma, 

entre 1877-1883. Todos os escritos de Sorur são conservados no A .C. R. 

(Arquivo Comboniano de Roma)4.  

A experiência cultural de Sorur é um acontecimento histórico, 

antropológico e religioso, digno de atenção. Suas lembranças de infância e 

experiência da escravidão, seu encontro com Daniel Comboni, sua carreira 

eclesiástica, suas experiências espirituais e de convivência na Europa, 

inspiraram seus escritos e podem representar uma experiência e reflexão 

preciosas sobre o encontro da identidade cultural do negro-africano  com um 

setor do Ocidente. Daniel  Sorur escapa, de certa forma, da mentalidade de 

sua época histórica, antecipando a questão da identidade cultural no contexto 

de relação pluricultural, pondo-se como porta-voz da sua sociedade de 

origem, negro-africana e, particularmente, da do grupo Dinka, diante do 

Ocidente. A experiência intercultural de  Daniel Sorur pode ser vista 

 

de um 

certo modo - como arquétipo do encontro do negro-africano com o mundo 

europeu católico. 

A partir da experiência de Sorur, nos negro-africanos combonianos 

olhamos a nossa, hoje. Vivemos longe do nosso clã, da nossa terra de origem, 

da nossa língua materna, da nossa gente, do centro de emanação das forças de 

                                                           

 

3 Uma sér ie de art igos que se referem à biograf ia do Padre Sorur , com várias observações 
sobre a sociedade dos Dinka, escri ta depois de sua ordenação sacerdotal , em maio de 1887, 
edi tada na revista La Nigrizia ; coleção de Arquivo  A/C/R/B/245/9 tomo 1886-87-88. 
4 É um lugar que guarda diversos e val iosos tesouros para o conhecimento histórico , 
ant ropológico e missiológico. No A. C. R. ,  com cuidado e precisão são recolhidos 
catálogos  e documentos manuscri tos preciosos: relat ivos às obras , diários , epístolas de 
muitos missionários combonianos, mi l i tantes no mundo, de mais de um século . Cf . 
Bibl iograf ia: fontes . 
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nossos ancestrais. Há tempo que vivemos em comunidades combonianas, além 

das possibilidades de encontros que oferecem a vida social cotidiana e o 

ambiente de atividades missionárias. Nesses encontros, as relações humanas 

vividas e percebidas nem sempre se revelam satisfatórias, porque nem sempre 

são recíprocas. Marcello Azevedo não está longe de confirmar o acima dito 

com uma teoria antropológica, dizendo: Na relação entre grupos culturais 

distintos, a aculturação pode implicar uma assimetria entre as culturas, 

revelando-se assim culturas dominantes e dependentes .5 Isso gera um mal-

estar na missão .6 Inúmeras são as perguntas com as quais nos confrontamos 

sobre nossa identidade, referência cultural enquanto negro-africanos, 

enquanto nosso projeto de vida . Estão em jogo a qualidade e o sentido de 

nossa presença  missionária e as expectativas daqueles com quem convivemos 

e, de modo decisivo, do povo a quem somos enviados, sobretudo, os pobres e 

excluídos. 

O ponto de partida desta dissertação é, portanto, um questionamento 

que surge a partir da experiência da convivência no grupo comboniano 

pluricultural. A questão gira em torno da identidade cultural do negro-

africano e apresenta dois níveis: de fé e de convivência entre culturas. Desses 

dois níveis surgem também interrogações de duas ordens diferentes. A 

primeira de índole religiosa  e poderia ser expressa da seguinte maneira: 

Como ser negro-africano 

 

com a própria tradição religiosa 

 

e ser cristão 

comboniano (tradição religiosa diferente da do negro-africano) ao mesmo 

tempo? Como ser um outro e, ao mesmo tempo, ambos? O segundo aspecto da 

interrogação é de ordem de convivência (no sentido sociológico, psicossocial) 

e poder-se-ia ser manifestado assim: É possível o negro conviver com sua 

experiência cultural originária enquanto alguém que chega a um mundo que 

                                                           

 

5 AZEVEDO DE CARVALHO, Marcel lo . Contexto geral do desafio da incul turação. In : 
ANJOS, Márcio Fabri dos (Coor. ) . Teologia da Incul turação e incul turação da teologia ,  
p .14 (nota) .  
6 SUESS, Paulo . O anúncio da perspect iva do diálogo, l ibertação e incul turação. In: 
Perspect iva Teológica , p . 11-36. 
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não é dele e do qual depende, apesar de tudo, para poder realizar seu projeto 

de vida? 

A partir desse questionamento, levantamos a tese de que a relação que 

rege a trajetória histórica do grupo comboniano referente à formação da 

identidade cultural do negro-africano, seria fundamentalmente marcada por 

uma ambivalência: a essa relação subjazem a paixão pela cristianização dos 

negros e, ao mesmo tempo, o sentimento de superioridade criado pela 

experiência histórica do monoculturalismo hegemônico ocidental. O 

sentimento de amor ao proximo e o sentimento do poder sobre ele se abraçam! 

No mesmo campo e na mesma cultura crescem trigo e joio. Faz parte de forças 

construtivas e destrutivas, ou, como Freud diria, não existe eros sem 

tanatos . Ama-se o negro-africano com o sentimento de superioridade sobre 

ele! Lava-se os seus  pés vestido do manto! Essa atitude paradoxal gera 

relações assimétricas de dependência desse negro-africano. Esses tipos de 

relação não deveriam perpetuar-se desse modo. Para transformá-los, é 

necessária uma negociação . 

No procedimento da pesquisa, a dissertação analisa a experiência 

intercultural paradigmática do negro-africano do grupo Dinka , Daniel Sorur 

Pharim Deng, como uma ilustração antológica  da identidade cultural  do 

negro no contexto da instituição comboniana hoje pluricultural. Este  

momento se mostra particularmente feliz, entre outras, pela abundância de 

documentação inédita, pela capacidade de Daniel  Sorur expressar suas 

percepções relacionadas ao tema de modo a permitir a identificação de 

problemas relacionados com a identidade cultural do negro na convivência 

intercultural.  

A identidade cultural do negro-africano articula um movimento de 

personalização ou contextualização: sabendo que todos os países, cada etnia 

tem suas conotações particulares; cada pessoa individual tem seu nome 

original 

 

até uma maneira de pensar. Daniel Sorur Pharim Deng foi uma 

personalidade negra e comboniana que teve a sua maneira pessoal de reagir e 
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que teve a sua cultura Dinka. Não seria necessário que esse homem seja o 

espelho modelo do universo negro comboniano ou do universo cultural Dinka, 

como não é necessário que Descartes ou Lévi-Strauss sejam representantes 

perfeitos dos franceses de seu tempo. 

A questão aqui remete evidentemente à visão de identidade como 

recolhimento do sentido de uma experiência vital do negro-africano, 

transposição de um viver numa linguagem crítica; aqui, a preocupação 

primordial é a objetividade de uma interpretação forçosamente situada. Se o 

dado da identidade negro-africana é fundamentalmente o mesmo em todos os 

lugares, pode-se, portanto, colher os fatos qualquer parte do universo negro-

africano; os fatos mais eloqüentes, os mais circunstanciais. A antropologia 

pratica também o método dos fatos típicos , ou dos tempos fortes de uma 

cultura, ou de fenômenos belvederes 7. Logicamente, a indução não consiste a 

fazer um elenco completo 

 

alias impossível 

 

de casos concretos para 

proceder depois a uma generalização. Trata-se portanto de conceber o 

universal, o global, a partir de um ou muitos casos particulares bem 

escolhidos8. Desse modo, do ponto de vista epistemológico, aproxima-se mais 

da compreensão histórica, que supõe mais a opção de um fato típico, do que 

da explicação científica. De fato, o caso Daniel Sorur Pharim Deng é, no 

presente trabalho, ao mesmo tempo, o fato que se oferece mais facilmente ao 

pesquisador, por ser melhor descrito para a finalidade proposta. Além disso, 

ouvir uma experiência africana do pleno século XIX do próprio negro-

africano é, sem menor dúvida, um fato belveder .  

Em um segundo passo da pesquisa, partindo da experiência intercultural 

de Daniel Sorur, a tese sabatina os conceitos de identidade cultural e do 

intercultural apontando para a sua insuficiência acadêmica e ambigüidade no 

                                                           

 

7 BASTIDE, Roger . Les Amériques noires . Paris: Payot , 1967,  p . 31 . Cf. também (1965:1) 
8 Para aprofundar essa questão da indução recomendamos ler  DURKHEIM, Emile. Les 
formes élémentaires de la vie rel igieuse . Le système totémique en Austral ie . Pari s: P.U.F, 
1960, p . 593. 
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uso eclesial e neoliberal. A pesquisa analisa também o conceito de identidade 

negro-africana apontando  para sua validade vivencial9.  

Quando se fala de negritude , de african personality , de alma negra, 

ou de africanidade, põe-se uma generalização necessária: um tipo de 

realização do ser negro que se diferencia com outros tipos de ser; movimento 

de unificação que consagra a unidade das etnias negras de origem africana. 

No entanto nos perguntamos se temos direito de pôr tal unidade, e em base de 

que? A experiência vital do negro, para lá da diversidade de detalhes, pode 

ser juntada numa unidade? É evidente que não se deve pensar a custo tal nível 

de generalidade onde tudo se uniria forçosamente em um tipo de 

quintessência. Apesar de as opiniões serem divididasi, julgamos estabelecer 

possível certa unidade em torno da identidade negro-africana, como 

identidade negociável , como meio estratégico. Portanto, a sua representação 

pode ser oportunamente modificada, funcionalizada. Só assim a referencia à 

negritude pode agregar mais diferentes exigências e demandas materiais e 

sociais, liberando as energias necessárias para um empenho político que 

outros referenciais ideológicos ou identitários não conseguem mais produzir. 

A negritude é sociologicamente importante porque constitui muitas vezes uma 

grande causa de coesão ou de conflito social. 

E assim, a partir de uma crítica, quer dizer, do discernimento, são 

construídos novos conceitos e epistemologias de identidade cultural e do 

intercultural, a fim de introduzir uma nova hermenêutica, a partir da riqueza 

vivencial e oral. Os novos conceitos são propostos como válidos também para 

a perspectiva prática de convivência entre culturas. Para fundamentar a 

argumentação foi-se resgatar a categoria antropológica de relação10 na qual se 

focalizou a dimensão da intersubjetividade como sítio coletivo   onde se 

                                                           

 

9 Pesquisas não ocorrem num vácuo. Elas fazem parte do contexto de problemas reais da 
sociedade. . . . Esses tornam aquelas possíveis e necessárias . Cf . ALVES,  Rubem Azevedo.  
O suspiro dos oprimidos . São Paulo: Paulus ,  1999,  p . 103 (col . Tempo de Libertação).  
10 A pessoa humana descobre-se como ser de re lação. Tudo o que somos existe em 
relação. Aumenta,  desenvolve-se em re lação . LIBANIO,  João Bat ista . A arte de formar-
se . São Paulo: Loyola,  2001,  p . 88. 
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quer compartilhar um ideal comum de vida e de ação. A explorando 

importantes conceituações filosóficas, antropológicas e sociológicas que se 

entremeiam com dados das tradições judeo-cristã e negro-africana, resulta na 

confirmação de pressupostos que levam para o diálogo inclusivo das 

diferentes culturais, sob o critério da solidariedade e partilha. 

Os ganhos da dissertação, presentes em diferentes partes, transparecem 

conclusivamente na terceira parte apontando para o diálogo como uma 

articulação constante da interculturação. Mas para que essa supere as 

assimetrias relacionais, exige-se que se dêem os espaços necessários para o 

desenvolvimento da identidade cultural do negro-africano. O diálogo 

intercultural é condição indispensável para o processo de inculturação.  

O cristianismo (como sua vivência comboniana) é mais um fato de relações do que 

sua explicação, na vida de quem o vive. Pois o fenômeno religioso cristão está aí: 1. 

envolvendo fé, conversão, práticas religiosas e morais, ritos, convívio comunitário, carisma, 

missão; 2. reconhecendo que a verdade cristã é operativa e transformadora; 3. influenciando e 

deixando suas marcas na formação de identidade das pessoas e dos grupos. É um fenômeno 

que  exige uma interpretação. Trata-se de uma interpretação necessariamente filosófica e, 

portanto, sociocultural e existencial. Aplicando o método explicação interpretativa para a 

compreensão da identidade cristã, essa se torna reconhecida, por um lado, como experiência 

única e íntima (da própria fé), e, por outro, diversificada numa pluralidade de expressões 

culturais e históricas11. Com a compreensão interpretativa chegaremos a  recuperar a 

vitalidade que se encontra nas expressões históricas - acontecimentos vividos 

 

fixadas 

definitivamente nos manuscritos de Daniel Sorur e na literatura comboniana de ontem e hoje 

interessada.Como todo intérprete compreende de modo diverso determinado objeto, 

compreendemos assim o nosso objeto de estudo: junto com o  carisma missionário, a 

identidade nos é dada duplamente: como experiência de interioridade, subjetiva e como 

exterioridade, objetiva, socializada, relacional. Na experiência religiosa, a subjetividade 

                                                           

 

11 MORRA, Giafranco, Wilhelm Dil they (1833-1911): a rel igião , ent re experiência e 
hermenêutica . Em PENZO, Giorgio; GIBELLINI,  Rosino (org .) . Deus na f i losof ia do 

século XX . Trad. Roberto Leal Ferre i ra . 2 o ed . São Paulo: Loyola, 2000, p . 37-49, (aqui p . 
39) . 
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permanece o lugar chave da identidade; só a inteligência de sua relação baseada na 

experiência histórica torna possível um conhecimento objetivo12 da identidade, embora  pode 

haver tensão e diferença entre experiência religiosa e sua formulação externa. Assim, o 

procedimento metódico para a determinação da essência da identidade não deve ater-se a sua 

exterioridade ou socialização, mas pressupõe a sua experiência de Transcendência 

 

que no 

Cristianismo se relaciona principalmente ao dado revelado13. Assim, faz parte da função 

própria das Ciências da Religião a compreensão-interpretação  crítica, metódica e sistemática 

(neste sentido, científica) do dado religioso. Dentro dessa função podemos determinar três 

momentos: retrospectivo, introspectivo e prospectivo. 

O procedimento metodológico da pesquisa neste trabalho exigiu, 

portanto, profundidade da análise tanto da experiência vivencial como de 

referenciais teóricos, mostrando opções metodológicas e epistemológicas 

próprias. A pesquisa pretende oferecer uma real contribuição para a 

construção de fundamentações da Ciências da Religião em geral. Além disso, 

ela retira de fundo de um silêncio uma problemática levantada desde século 

XIX pelo negro-africano Daniel Sorur; problemática de fundamental 

importância na formulação da identidade negro-africana na convivência 

eclesial pluricultural: há necessidade de uma nova configuração do 

cristianismo vivido face a pluralidade de tradições culturais e religiosas, 

marcada pelas relações de aproximação, diálogo qualificado e equidade.            

                                                           

 

12 Cf. Texto de Di l they ci tado por  MORRA, Ibid. , p . 39 . 
13 LIBANIO, João Batista . A rel igião no inicio do milênio . . . Op. ci t . , p .12. 
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1ª PARTE  

A IDENTIDADE CULTURAL  A PARTIR DA 

CONVIVÊNCIA INTERCULTURAL: EXPERIÊNCIA 

PARADIGMÁTICA  DE DANIEL SORUR PHARIM 
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Introdução  

O negro ainda acredita que o Cristianismo 
vem de Deus de modo que se agarra a ele, 
embora sua mente se encontre num estado de 
revolta contra o Cristianismo Ocidental .14    

Os desafios e as perspectivas da identidade cultural do negro-africano 

a partir de uma análise da convivência intercultural, no âmbito religioso do 

Instituto dos missionários combonianos,  é o interesse que rege a presente 

reflexão. A experiência do negro-africano de origem Dinka do Sudão, Padre 

Daniel Sorur Pharim Deng,  concretiza o estudo dessa identidade.  

A identidade é, de agora em diante, um componente essencial da cena 

antropológica (no sentido da psicologia social) e religiosa: a pessoa humana é 

considerada como um ser social, encarnado na sociedade e aberto à 

Transcendência (Rahner). A existência pessoal, de valor inegável e 

irredutível, se constrói na sociedade. As estruturas sociais históricas 

particulares engendram tipos de identidade, que são reconhecíveis em casos 

individuais 15. É justamente nessa perspectiva que se situa a luz da fé cristã: a 

pessoa humana vista como indivíduo em relação com os outros humanos e 

com Deus. 

As identidades que se tornam cristãs e combonianas existem, na 

verdade, em formas variadas. Cada uma delas representa um conjunto 

concreto e particular: a inculturação16, pois tem uma história. Todas essas 

formas históricas podem ser submetidas ao método comparativo, para captar o 

núcleo central da filosofia comboniana, comum a elas. Por isso, importante a 

compreensão de formas expressivas individuais. A compreensão das 

expressões de outros homens nos revela um problema de pluralismo. A 

questão do modo pelo qual podemos compreender as expressões de outros 

                                                           

 

14 SMITH, E. W., The Christ ian Mission in Africa . Londres: Edinburg Press , 1926.  
15BERGER, Peter L. ; LUCKMANN, Thomas,  A Construção Social da Realidade. Trad. 
Floriano de Souza Fernandes 24 ª Ed. Pet rópolis-RJ: Vozes, 2004, p . 229. 
16 Para  aprofundar o assunto da incul turação,   Cf . AZEVEDO, Marcel lo de Carvalho, 
Viver a fé cri stã nas di ferentes cul turas . São Paulo: Loyola , 2001. 
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homens 

 
sobretudo os pobres 

 
torna-se relevante17. A experiência de Daniel 

Sorur Pharim Deng será o caso. 

Assim, a experiência negro-africana de identidade 

 
ilustrada com a 

experiência de Daniel Sorur Pharim Deng 

 
ocupa a primeira parte deste 

trabalho. Este é composto por três capítulos: o contexto no qual se deu a 

experiência de Daniel Sorur, a sua biografia e a sua obra.  Faz-se observar 

 

passando 

  

que os textos dos manuscritos de Daniel Sorur reportados neste 

estudo foram traduzidos pelo pesquisador do mesmo. 

Da descrição do contexto do século XIX  tratará o primeiro capítulo. A 

experiência identitária de Daniel Sorur passa dentro de um contexto histórico, 

cultural e religioso que leva as marcas de encontros e acontecimentos que 

definem um conjunto de relações entre o Ocidente eurocêntrico e a África 

negra18. É neste espaço que se situa a proposta comboniana de método 

missionário salvar o negro com o próprio negro . 

No segundo capítulo, a sondagem da trajetória biográfica de Sorur 

mostra como a construção da identidade cultural do negro é, no contexto 

intercultural, um processo paradoxal durante o qual encontros e desencontros 

permitem separar as relações que provocam degradação e descontinuidade das 

que favorecem transformação e dão continuidade 

 

tão importante na 

constituição da identidade cultural.  

Afim de encontrar maior clareza do capítulo segundo, o terceiro 

capítulo, mais extenso, analisa a obra de Daniel  Sorur e mostra o quanto a 

realidade cultural do negro passa, de modo particular, por um filtro cultural 

eurocêntrico. Por causa desse filtro, dificilmente a concepção ocidental 

coincide com a visão que o negro-africano tem de si mesmo. O campo da 

identidade cultural representa uma opção de vida própria (as origens,  

identificação, endoidentidade, subjetividade) e uma versão sobre a vida alheia 

(diferenciação, exoidentidade, exterioridade). Os desafios (conflitos, 

ambigüidades) situam-se na encruzilhada entre a opção de vida negro-africana 

                                                           

 

17 Refere-se à opção pela al teridade (E. Lévinas)  e à ét ica da l ibertação, na perspect iva 
das ví t imas da história  (E. Dussel )  
18 O continente afr icano tem duas sub-regiões claramente del imitadas: a África Branca, ou 
Setentrional , e a África Negra, ou Subsaariana. O l imite natural ent re ambas é o deserto de 
Saara. A África Subsaariana, bem mais extensa , reúne a maioria da população, 
predominantemente negra .    
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e a sua versão ocidental. Dessa forma, os desafios se traduzem em 

interrogações: qual é o meu lugar de origem? O que é ser negro no contexto 

intercultural? Assim o capítulo delimita quatro campos de confronto: um 

negro face a sua cultura de origem, um negro face  a cultura árabo-islâmica, 

um negro face a tradição cristã e, enfim, um negro face a cultura ocidental.                           
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Capítulo I.  o contexto no qual se deu a Experiência                     

de Daniel Sorur Pharim Deng     

Toda biografia individual é um episódio 
dentro da história da sociedade,  que a 
precede e lhe sobrevive .(Peter L. Berger)19.    

A segunda metade do século XIX nos apresenta uma experiência inédita 

de um negro sudanês da tribo Dinka (na África saheliana),  sacerdote,  

missionário comboniano,  Daniel Sorur Pharim Deng. Dentro da dinâmica de 

eventos que constróem o contexto histórico-cultural e religioso do Ocidente 

europeu,  no século XIX,  melhor se compreenderá a preciosidade dos escritos 

do Padre Daniel Sorur. A sua vida representa um especial e raro exemplo de 

uma reviravolta nos papéis que compõem os binômios identidade-alteridade; 

etnólogo-sujeito etnográfico ; evangelizador-pagão . É um negro que conta a 

própria história e convida o ocidental a ouvi-la.  

O Cristianismo católico, em geral,  e o carisma comboniano,  em 

particular,  têm desempenhado um papel notável na formação da identidade 

cultural de Daniel Sorur. As perguntas acerca de sua origem e identidade 

negro-africana,  desde a vivência no Ocidente cristão e eurocêntrico,  podem 

levar à metáfora que abarca toda negritude africana e a de diáspora que pena 

nas terras americanas20 e européias, diferenciada,  porém,  irmanada em e por 

tradições e interrogações comuns,  como: "o que é ser negro numa sociedade 

ou,  de modo específico,  numa instituição religiosa que se quer 

intercultural?"      

                                                           

 

19 O dossel sagrado. Elementos para uma teoria sociológica da religião . São Paulo: 
Paulus ,  1985, p .15.  
20 Cf . BASTIDE,  Roger . Les amériques noires . Les civi l isat ions a fricaines dans le 
nouveau monde. Paris : Payot ,  1967. 
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1.1 Cenário geral  

Em qual cenário se desenrola a história de identidade cultural de Daniel 

Sorur? Quais papeis desempenham  o contexto cultural ocidental e o carisma 

comboniano na formação da identidade cultural de Daniel  Sorur? Para 

responder a essas questões,  passa-se primeiro a examinar o que o negro 

representa no imaginário do ocidental,  analisando a ideologia racista. O 

contexto histórico-cultural do século XIX pode revelar a concepção de missão 

que marca a sua experiência. A figura de Daniel Comboni,  ao propor novos 

horizontes para pensar a evangelização do negro,  traz novo componente na 

orientação da experiência de Sorur e,  por meio disso,  sua identidade 

cultural.  

1.1.1 O negro no imaginário do ocidental   

A visão de identidade cultural que perpassa o presente trabalho é 

relacional,  isto é, além da percepção subjetiva individual (coletiva),  ela 

implica um reconhecimento da parte dos outros. Portanto,  importa saber o 

que o negro-africano representa no imaginário do branco ocidental,  em geral,  

e,  comboniano ocidental,  em particular; pois a imaginação não é uma 

realidade inferior à realidade física,  nem uma realidade alienada . Ela é 

um outro nível de realidade. A imaginação é a realidade necessária que 

precede as transformações sociais. 

Falar da identidade cultural do negro é,  sem dúvida,  evocar de 

antemão a África que o gerou étnica e culturalmente,  que lhe confere a 

gênese dessa identidade. Importa também,  nesse caso, saber se o negro-

africano encontra prazer em falar sinceramente de si ou da África ao mundo 

a fora (ao ocidental),  sem constrangimento e vergonha. Afinal,  o negro-

africano,  do qual falam as mídias combonianas e outras,  diariamente,  com 

suas misérias,  guerras e epidemias,  tem identidade cultural digna de 

respeito? Da África pode chegar algo de bom?21 Enfim,  a África terá 

                                                           

 

21 A ident idade está vinculada também a condições sociais e materiais . WOODWARD,  
Kathryn. Ident idade e diferença: uma int rodução teórica e concei tual . In : SILVA,  Tomaz 
Tadeu da (org .) . Ident idade e di ferença: a perspect iva dos estudos cul turais . Pet rópolis : 
Vozes ,  2000,  p . 14 . A África é simbolicamente marcada como pobre,  miserável . Isso terá 
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libertação-salvação? É uma situação complicada,  paradoxal e ambígua: entre 

amor (solidariedade,  proposições emancipatórias) e degradação dos africanos 

pelo mesmo sujeito ocidental (por meio do complexo de superioridade e 

práticas hegemônicas). Há séculos que o negro,  a África,  continua sendo 

apresentada pelos órgãos de divulgação mais pelo que ela tem de catastrófico,  

de desastre22 do que pelo que ela tem como tradições ricas e esforços 

esperançosos e de dignidade. Concomitantemente, há algumas pessoas  que 

percebem que é urgente passar além dessa primeira imagem e tentar ir mais 

longe do que isso; as pessoas que fazem da relação interhumana uma opção de 

sua moral de vida. 

Em geral, de acordo com uma forma de contar a história  e de 

apresentar os fatos,  com pretensa objetividade e neutralidade,  tudo indica 

que a libertação do universo negro-africano é duvidosa. E assim se alimentam 

e se reforçam,  os preconceitos racistas sobre a divina maldição que pesaria 

sobre os filhos de Cam (Gn 9, 24-26)23 : não haveria mesmo salvação para 

estas gentes ignorantes e selvagens que se perdem em intermináveis e 

mortíferas contradições. Não se trata de versão nova para uma antiga história. 

Desde os primeiros contatos,  tenderam os europeus,  de modo geral,  a 

cultivar, em relação aos negros,  sentimentos de superioridade,  que 

justificariam,  um pouco mais tarde,  e sempre,  a brutalidade moral,  

discriminação, inferiorização e exclusão.  

                                                                                                                                                                                         

 

efeitos reais porque os negro-africanos serão socialmente excluídos e terão desvantagens 
materiais . 
22 Teun A. Van Dijk ,  professor da Universidade de Amsterdã,  mostra que as mídias ,  no 
Ocidente , tendem a representar as minorias em termos negat ivos . Até os intelectuais têm a 
sua responsabil idade nisso . Estereót ipos e preconcei tos encont ram-se no discurso que 
pretende ser c ient íf ico. As mídias convergem em elaborar as formulações de uma 
contraposição total izante entre nós ,  apresentados de modo posi t ivo e sem incerteza ,  e 

eles ,  de modo negat ivo e problemático . Disso deriva um quadro interpretat ivo,  
sut i lmente persuasivo que se auto confi rma e se reforça progressivamente ,  no qual é 
representada a si tuação racial nos países ocidentais e diante do qual desenvolver formas 
de contra tes temunho parece muito di f íci l . Cf . I l discorsorazzis ta . La ripduzione del 
pregiudizio nei discorsi quotidiani ,  Catanzaro- I tál ia: Rubbeet ino,  1999. 
23 Afr ica no sólo fue un continente cerrado y host i l debido a su configuración geográf ica; 
lo fue también debido a su drama interior . El europeo interpreta a su modo estos 
condicionamientos . Tal interpretación se refleja claramente en la idea que el europeo 
i lust rado t iene del negro. . . Otro ejemplo de tal mental idad la encontramos enel t ipo de 
lectura del pasaje bíbl ico relat ivo a la maledición de Noé sobre su hi jo Cam y que enesta 
época (século XIX) se arraja superf icialmente sobre la razza negra . GONZALEZ 
FERNANDEZ,  Fidel . La mision de Afr ica Central y el Inst i tuto de misiones africanas de 
Verona (Misioneros Combonianos . Roma,  1990,  p . 159. (Tese de doutorado em Faculdade 
de Histór ia da Igreja ,  Pontif ícia Universidade Gregoriana).  
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1. 1. 2 A ideologia racista  

De acordo com  Antonio Nanni e Sergio Abbruciati24,  a elaboração de 

uma ideologia racista verdadeira e própria surge na Europa,  no século XVIII,  

quando o termo raça é usado para classificar os seres humanos na ordem 

biológica e psicológica. Detrás da diferença dos tratos somáticos e da cor da 

pele,  busca-se   

afirmar uma diferença substancial,  de caráter biológico hereditário,  
para concluir que os povos submetidos pertenciam à raça 
intrinsecamente inferior no que se refere às suas faculdades mentais e 
às suas qualidades morais sociais .   

Em particular,  tal ideologia tinha a convicção de poder alcançar a 

justificativa de seus preconceitos. 

Um dos principais teóricos e cientistas dessa doutrina racista foi o 

francês Joseph Arthur Gobineau (1816-1882),  com o seu tratado sobre a 

desigualdade das raças humanas, Essai sur l inegalité des races humaines ,   

(1855). Apoiando-se na autoridade de Darwin,  o conde Gobineau,  com base 

da anatomia comparativa,  defendia que o cérebro de um índio(urom) não 

podia conter,  nem sequer em forma germinal,  um espírito semelhante ao do 

europeu. Paradoxalmente,  grandes personagens  do século de luz,  como o 

naturalista Buffon (1707-1788),  mostraram-se mais próximos a essas 

posições racistas que,  em oitocentos,  se tornaram patrimônio comum da 

Europa. Isso encontrará eco nos escritos de Daniel Sorur, principalmente em 

Que cosa sono i neri, como veremos no segundo capítulo da primeira parte 

desse trabalho. No fim do século XIX,  entre as classes cultas européias,  

enraizou-se a convicção de que o gênero humano divide-se em raça superior 

 

a ariana ,  branca 

 

e em raça inferior; a primeira era destinada a dominar 

todas as outras. O preconceito torna-se racial,  servindo assim da cobertura 

para o colonialismo europeu,  a dominação e a exploração selvagem dos povos 

conquistados. 

                                                           

 

24  Per capire l intercul tural i tà . Parole-Chiave : Quaderni del l intercul tural i tà , n o 12 . 
Bolonha: EMI, 1999,  p . 90   
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No início do século XX,  H.S. Chamberlain,  um inglês germanizado,  

difundiu na Alemanha o mito do arianismo,  identificando a raça superior com 

a nórdica e especialmente a alemã . Foi o mesmo mito que provocou a 

imensa tragédia do holocausto do povo judeu,  aproveitando-se do anti-

semitismo sedimentado por muito tempo na terra alemã. A. Rosenberg,  no 

seu Mito do século XX (1930),  ofereceu ao nacional socialismo de Hitler o 

manual teórico e prático para legitimar o seu cruel programa que visava à 

eliminação física de todos aqueles que considerava pertencer à raça 

inferior . Esse partido foi responsável por um dos maiores genocídios 

praticados na história: o caso dos judeus na Alemanha. 

Antonio Nanni e Sergio Abbruciati,  referindo-se à superioridade dos 

brancos,  como exemplo,  enumeram dez artigos do Manifesto dalla razza 

(1938)25,  que mostram a política de arianização e de anti-semitismo 

conhecida então na Itália: 

1. As raças humanas existem. 

2. Existem grandes raças e pequenas raças. 

3. O conceito de raça é conceito puramente biológico. 

4. A população atual da Itália é de origem ariana e a sua civilização é ariana. 

5. É uma lenda a contribuição de massas educadas de homens em tempos 

históricos.  

6. Existe desde já uma pura raça italiana .  

7. É tempo que os italianos proclamem-se francamente racistas (Isso quer 

dizer elevar o italiano a um ideal de superior consciência de si mesmo e de 

maior responsabilidade). 

8. É necessário fazer uma clara distinção entre os mediterrâneos da Europa 

(ocidentais),  de uma parte,  os orientais e os africanos,  de outra parte. 

9. Os hebreus não pertencem à raça italiana. 

10. Os caracteres físicos e psicológicos puramente europeus dos italianos não 

devem ser alterados  em lugar nenhum.  

                                                           

 

25 Ibid . , p . 93. 
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Sobre a superioridade das raças,  a Folha de S.Paulo traz um trecho de 

um dos documentos inéditos do médico alemão,  Josef Mengele26 que 

defendeu tese da superioridade dos arianos.   

A qualidade de uma raça ou de um povo,  do ponto de vista biológico,  
pode ser explicada como a sua adaptação ao ambiente em que vive. 
Quando se toma um nível cultural como medida,  se perceberá que,  na 
comparação entre povos diferentes com características raciais 
diferentes,  o resultado pode ser comportamentos muito distintos. Nem 
todas as raças conseguiram a mesma posição cultural,  o que nos força 
a concluir que nem todos os povos têm o mesmo Dom criativo. Na raça 
nórdica isso pode ser constatado de forma clara.27  

Segundo esse médico,  a raça teria papel preponderante na definição da 

capacidade intelectual dos indivíduos. Ou seja,  a capacidade intelectual não é 

igual em todos os homens,  mas varia de acordo com a sua raça. As raças 

nórdicas européias teriam superioridade sobre as outras. Bela teoria estúpida! 

Em todo o caso,  o vício do racismo está em transferir para o plano 

biológico e genético as diferenças que são heranças culturais. O racismo,  de 

fato,  consistiria em afirmar que tais diferenças e desigualdades são absolutas 

e incondicionadas e que sejam intrínsecas a uma determinada raça: por isso, 

algumas raças seriam superiores ou inferiores a outras,  independentemente 

das condições físicas e do ambiente nos quais se desenvolveram e dos fatores 

pelos quais vivem atualmente. Aqui se torna evidente a conexão entre 

motivações hegemônicas e pseudoteorias científicas e filosóficas voltadas a 

legitimar a escravidão 

 

hoje a exclusão 

 

dos negros ou a submissão de 

populações inteiras em nome de uma presunta superioridade branca e 

ocidental. 

Com o fim da primeira Guerra Mundial,  aparentemente,  o racismo se 

torna um problema da missão e da Igreja Católica porque constitui,  

sobretudo,  uma ferida grave à fraternidade humana,  porque se opõe à 

natureza mesma da catolicidade. A diferença entre as raças é reconhecida 

                                                           

 

26 Josef Mengele ,  zoólogo alemão  cujo in teresse pela evolução das espécies faz dele um 
dos pais da moderna e tologia ,  c iência que se dedica ao es tudo comparat ivo do 
comportamento humano e animal e da qual Darwin foi um dos precursores . 
27 Trecho de um dos documentos inédi tos do médico alemão,  Josef Mengele . O texto 
original é t razido em alemã e t raduzido em português. In: Folha de S . Paulo ,  Domingo,  
21 de Nov. de 2004,  (mais! ,  p .5) .  
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como um dado,  de fato,  ligado à criação,  por isso,  a Igreja vem condenado 

o racismo. A maneira concreta para superar o racismo é a formação da Igreja 

indígena,  clero indígena e a teologia indígena.28  

1. 1. 3 O contexto histórico-cultural do século XIX   

No século XIX,  o Positivismo propôs-se não apenas como paradigma 

cientifico,  mas como concepção filosófica do mundo. As teorias 

evolucionistas distorceram a concepção da humanidade,  portanto da história 

também. É,  essa a época que desenha os grandes movimentos comerciais,  

coroa os macro projetos imperialistas e,  simultaneamente,  cumpre os 

primeiros passos para institucionalização das ciências,  como a geografia e a 

antropologia.  

É nesse contexto histórico-cultural que os escritos etnológicos 

enriquecem com minuciosos relatórios etnográficos,  fascinantes diários de 

aventureiros,  reportagens fotográficas,  relatórios dos missionários,  

fantasiosas quanto extravagantes descrições,  que alimentam os antigos e 

novos mitos das sociedades ocidentais ( como o mito do bom selvagem). 

Escritos influenciados,  sobretudo,  pela fantasia e realidade,  pelo rigor 

científico ou pelo instrumentalização política,  pelo dever de crônica 

(narração,  noticiário)ou por um pouquinho de romantismo. A esse propósito 

Erich Schmid 

  

então comboniano 

 

comenta que a literatura missionária 

pode ser chamada um fruto típico do Romantismo. Mais de 300 revistas 

missionárias com milhões de leitores surgiram como um produto romântico, 

no meado do século XIX e reavivaram o interesse para as missões 

estrangeiras29. Paginas de classificações,  interpretações,  estudos em 

detalhes.  

Essas características marcaram de modo acentuado ou discreto a 

literatura missionária até em nossos dias. É justamente o caso,  por exemplo,  

das revistas missionárias produzidas pelos combonianos: entre outras, a 

revista Nigrizia, em língua italiana;  as revista Mundo negro , Iglesia sin 

                                                           

 

28 Cf.RZEPKOWSKI,  Horst . Lessico di missiologia . Storia,  teologia ,  e tnologia . . .p . 523 
e t seq . 
29 Cf . SCHMID,  Erich . Alle origini del la missione del l Africa centrale (1846-1862) . 
Verona-I tál ia : Novastampa,  1987,  p . 38 .  
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Fronteras , Misión sin Fronteras , Esquila Misional ,  em espanhol;  a revista 

Além mar ,  em português;  a defunta Sem Fronteiras30, em português 

Brasileiro; as revistas Comboni mission, World Mission, New People, 

Comboni mission Newsletter, Leadership, em inglês; a revista Kontinente , em 

língua alemã;  a revista  Afriquespoir, em francês. Todas essas revistas 

voltadas preferencialmente para o universo negro ou para o mundo dos 

infelizes 31.  

A literatura etnológica carrega inumeráveis histórias cujos 

protagonistas parecem traduzir a mesma dinâmica da identidade e da 

alteridade .32 Trata-se de uma lógica que reduz a multiplicidade e a 

diversidade do mundo observável a imagens de oposições, diferentemente 

simuladas em relação aos valores,  de vez em quando, atribuídos a um ou a 

outro pólo do binômio: Ocidente - resto do mundo ,  sociedades modernas - 

sociedades arcaicas,  sociedades complexas - sociedades simples,  povos de 

cultura - povos de natureza,  cultura - barbaria,  ciência - superstição,  

cristãos - pagãos,  etc.  

No amanhecer do colonialismo no continente negro,  rumo aos novos 

territórios,  nos mesmos navios,  viajaram missionários e antropólogos à 

procura da diversidade ,  do sujeito a redimir ,  do objeto etnográfico a 

classificar .33 É sempre o mesmo percurso,  Ocidente - resto do mundo (quer 

                                                           

 

30 A produção da revista Sem Fronteiras foi of icialmente interrompida em Dezembro de 
2003.  
31 A correspondência dos missionários e toda a l i t eratura de propaganda inspirada pelas 
cenas da vida af ricana leva ao mito da África toda a sua credibi l idade. Por i sso ,  o papel 
da imprensa missionária foi de susci tar na cristandade uma generosidade at iva e incessante 
dos f iéi s . A idéia que se faz da missão acentua esse papel . A missão aparece como uma 
obra de compaixão para os pobres negros submissos à doença,  à escravidão e à 
ignorância . Cf . ELA,  Jean-Marc. Le cri de l homme africain . Quest ions aux chrét iens et 
aux égl ises d Africa . Paris: L Harmattan , 1980,  p .28.  

32 A discipl ina ant ropológica mesma pode ser considerada em seu conjunto como uma 
dinâmica da const rução da ident idade na época do contato general izado e s is tematizado 
entre o Ocidente e o resto do mundo. Dentro tal horizonte,  e la (a ant ropologia) se deixa 
entender como o resul tado de uma dif íci l s íntese entre função mitológica e ambição 
c ient if ica. 
33 Segundo o ant ropólogo i tal iano,  Valerio Petraca ,  sobretudo a part i r dos anos do 
colonial i smo 

 

anos que vi ram florescer as sociedades missionárias e a formalização da 
c iência antropológica 

 

,  os etnólogos encontraram-se f is icamente ao lado dos 
missionários ,  percorreram as mesmas veredas ,  permaneceram junto das mesmas 
populações .  
Cf . I l cri s t ianesmo al lo specchio . Per un antropologia del cat tol icesimo af ricano. Em 
Terra d Africa ,  Milano: Unicapol i ,  1996,  p . 109-164. Os interesses coloniais em si se 
tornaram úteis à obra missionária e as potências coloniais a favoreceram também 
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África,  América,  Ásia); é sempre o mesmo ponto de vista,  o do Ocidente 

etnocêntrico que,  com suas observações preconceituosas, interpreta,  

condena,  manipula. Em termos de psicanálise freudiana,  dir-se-ia que,  como 

a criança em situação de impotência,  o Ocidente tem necessidade de outrem 

para satisfazer suas necessidades: deseja ,  então,  o retorno de uma 

presença benéfica.34 Em psicogênese,  Piaget chamaria esse comportamento de 

egocentrismo infantil ,  uma estrutura de pensamento típica da criança cuja 

característica principal consiste no fato de ela ainda não distinguir seu ponto 

de vista de pontos de vista alheios,  projetando seus próprios desejos no meio 

que a cerca. Em termos de legitimação da dominação, Franz Hinkelammert 

não hesita em dizer que    

Toda a história do Ocidente pode-se resumir num lema: a vítima tem a 
culpa,  o vitimador é inocente. O Ocidente é o vitimador do mundo 
inteiro,  um mundo inteiro é sua vítima. Mas,  para o Ocidente,  o 
mundo inteiro tem a culpa,  ele é um vitimador heróico e inocente35.  

Tais representações não deixaram de estimular a grande aventura do 

expansionismo europeu em terras africanas. Até ao século XIX,  a África 

permaneceu 

 

sobretudo no seu interior 

 

para a Europa,  um enigma. Esse 

século marcou decisivamente a sorte da África,  mudando o rumo do seu 

futuro. Motivos político-econômicos,  científicos e religiosos tinham um 

papel significativo. Erich Schmid fala de interesse especial da Europa para 

a África,  particularmente no seu interno e sublinha particularmente dois 

fatores como causas de nova floração da atividade missionária no continente 

negro: a campanha contra a escravidão motivada pelas idéias políticas liberais 

e pelo pensamento humanitário que proclamaram os direitos humanos 

universais e as explorações geográficas que chamaram atenção de toda a 

                                                                                                                                                                                         

 

diretamente,  quando reconheceram a sua importância para as colônias mesmas . SCHMID,  
op. ci t . ,  p . 38 . 
34 JAPIASSÚ,  Hil ton; MARCONDES,  Dani lo . Dicionário básico de f i losof ia . 3 ª ed . 
revista e ampliada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ,  1996,  p . 139 (verbete: imaginário).  
35 HINKELAMMERT,  Franz J . Sacri f ícios humanos e sociedade ocidental : Lúci fer e a 
Besta . Trad. João Rezende Costa . São Paulo: Paulus ,  1995, p .109.  
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Europa,  o espírito de curiosidade geográfica que fará da África um 

verdadeiro laboratório geográfico 36.  

Esse é o motivo pelo qual a missão da época articulava a antropologia 

(etnologia) com a geografia. É uma velha história bem conhecida: o princípio 

universalista do Cristianismo realizou-se por meio da prática do proselitismo. 

A missio sacra ,  isto é,  a pregação da fé aos pagãos (não cristãos),  coincidia 

com o grande processo de aculturação colonial européia nos territórios 

africanos. Esse consistia em oferta de um grupo 

 

constituído pela Igreja,  os 

missionários,  ou de modo mais amplo,  a cultura ocidental e em recepção de 

outro,  isto é,  as populações extraocidentais,  pagãos a converter37.  

A universalidade confunde-se com a uniformidade. Partindo do binômio 

oferta-recepção ,  a ação missionária concretizou-se principalmente por meio 

deste procedimento: da prática originária da tabula rasa 38 ( limpeza cultural) 

 

quer dizer, deculturação,  prática geradora de descontinuidade e de 

desenraizamento,  de ocidentalização dos povos negros africanos 

 

à prática 

da plantatio Ecclesiae da era contemporânea. Essa prática consiste em 

implantar 

 

no território extraocidental 

 

a estrutura eclesial romana 

(estruturas física, financeira, educativa e métodos de evangelização,  

catequese,  leis canônicas,  Regras de Vida,  pessoal de comando,  liturgia,  

etc). A verdade já está dada à Igreja,  e com o erro não se dialoga.  

A teologia centro-européia se erige,  assim,  como a teologia ,  universal 

e única legítima.  

Assim, num  grande projeto missiológico baseado sobre um pressuposto 

eurocêntrico,  o Reino de Deus é identificado com a Igreja estrutural39. Isso 

marcará de modo bem visível os escritos de Daniel Comboni e os manuscritos 

de Daniel Sorur. Resulta que muitas sociedades negro-africanas,  sobretudo 

entre jovens,  têm perdido a sua capacidade crítica,  a sua criatividade; o 

                                                           

 

36 O pensamento humanitário 

 

e as idéias pol í t icas l iberais que ci rculavam na Europa 
que proclamou os di rei tos humanos,  na real idade não era em si r igorosamente fundado na 
rel igião ,  mas faci l i tou a convicção de fazer valer o di rei to de todos os homens ao 
Evangelho . Cf . SCHMID,  op. ci t . ,  p . 38-44. 
37 Cf . LANTERNARI,  Vit torio . Occidente e Terzo Mondo . Bari -I tal ia: Dedalo Libri ,  
1967, p . 261. 
38 Faz re lembrar a ação missionária no século XVI,  junto aos indígenas da América.  
39 Sobre a evangel ização da Áfr ica,  cf . ELA,  J .M. Le cri de l homme afr icain . Par is : 
L Harmattan ,  1990.  
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indivíduo não consegue mais pensar a partir do seu universo simbólico e seu 

aparato semântico.  

Depois de séculos de contatos epidérmicos,  promovidos pelo comércio 

de escravos e de outras mercadorias,  passar-se-ia,  desde fins do século XIX,  

ao assalto de terra,  à partilha de todo o continente negro.40  

Acompanhando o comércio,  a política econômica e a espada, a Cruz 

veio, sempre desde início, representando a figura dos missionários europeus.  

Enquanto o dinheiro circulava com sua sede insaciável de rendimento. 

Protegida pela Espada,  com sua vontade imperial de subjugar,  a Cruz 

missionária tinha ambição mais alta e profunda: salvar o negro das trevas,  

oferecer a Luz da Redenção. Vieram juntos e tinham uma comum e pálida cor,  

por isso não poucos os confundiram,  como se fossem o mesmo,  mas eram 

diferentes. Trata-se de missão colonial .41 É evidente que essa fórmula se 

baseava na relação de superioridade-inferioridade da qual derivou uma 

desvalorização das culturas e sociedades indígenas.  

Entretanto,  entre aqueles que levavam a Cruz,  eram largamente 

difundidos os preconceitos e o complexo de superioridade.  

Caberia aos brancos,  aos padres brancos,  às madres brancas,  levar a 

Boa Nova e o consolo . Aos negros,  formados pelos europeus,  bem e 

retamente orientados ,  caberiam apenas as tarefas menores,  auxiliares. 

Nesse sentido,  o teólogo africano,  Jean-Marc Ela,  observa que o século XIX 

tem acreditado que cabia aos europeus ser os guias e tutores das raças 

inferiores . As escolas da missão não escapam ao dogmatismo que liga a 

universalidade ao designo geral do imperialismo da cultura ocidental.42  

                                                           

 

40 De fato ,  os t ratados demarcaram as f rontei ras das possessões européias a essas 
f rontei ras ,  com todas as conseqüências ,  são as dos estados afr icanos até hoje. Num certo 
sent ido,  pode-se dizer que esses t ratados foram a mais permanente característ ica do 
imperial ismo europeu na África . . . As conseqüências da par t i lha ,  no entanto ,  perduram 
. . . A Áfr ica atual ,  num sent ido pol í t ico ,  foi criada pelos europeu daquela época 

.WESSELING,  H.L. Dividir para dominar: a part i lha da África 1880-1914 . . .p .13.  
41 Há convergência de interesse entre missão e movimento colonial que favorecia na Igreja 
catól ica a tendência de colocar no mesmo plano civi l ização e at ividade missionária . 
Para aprofundar melhor o assunto cf .  RZEPKOWSKI,  Horst . Lessico di missiologia . 
Storia ,  teologia ,  e tnologia . . . p . 420s;  
42 Cf . Le cri de l homme africain . . . . ,  p .32.  



 
30

Assim,  esses negros tornavam-se portadores de cultura ocidental e 

ramificadores estruturais da organização eclesial européia43 

 
quiçá até hoje 

, prosseguindo a dialética antitética44 cultura superior - cultura inferior 45,  

Igreja Romana - igrejas pobres ,  Províncias do Norte - províncias do 

sul ,  Nós - os africanos ; dando continuidade ao método de aculturação 

colonial. As estruturas das missões são um efeito da empresa do poder 

colonial na África. E é indubitável que a expansão das Igrejas no século XIX 

constitui um aspecto da expansão do Ocidente no mundo.46 Talvez hoje em 

grau menor,  mas não deixa de ser colonização . 

Logo na introdução de Alle origini della missione dell Africa centrale ,  

Erich Schmid lembra que a pré-história do Instituto missionário comboniano 

coincide com a fundação e o desenvolvimento da Missão da África Central na 

metade do século XIX47. Não é difícil perceber e compreender a existência das 

heranças dessas atitudes e práticas na convivência multiétnica entre os 

combonianos. É muito valida a aplicação,  nesse contexto,  do provérbio 

Bantu bakongo48 que diz : a ferida pode desaparecer,  mas a marca de 

cicatriz permanece; e ainda,  em certos casos algumas feridas menos 

cicatrizadas reanimam a dor . Isso se refere à dimensão coletiva do mal e ao 

                                                           

 

43 Cf. TRINCHESE,  S. ,  Svi luppi missionari e or ientamenti social i . Chiesa en el magistero 
di Leone XIII . In : ROSA G. De; GREGORY,  T.; VAUCHEZ,  A. (d i r) . Storia del l I tal ia 
Rel igiosa 3 . L Età Contemporanea . Milão: Laterza ,  1995 . 
44 Segundo Kathryn Woodward,  A concei tual ização da ident idade envolve o exame dos 
si stemas classi f icatórios que most ram como as relações sociais são organizadas e 
divididas; por exemplo,  e la é dividida em ao menos dois grupos em oposição 

 

nós e 
e les ( . . . ) . Ident idade e d iferença: uma int rodução teórica e concei tual ,  In: SILVA,  
Tomaz Tadeu da (org .) . Ident idade e di ferença: a perspect iva dos estudos cul turais . 
Pet rópolis: Vozes ,  2000. p . 14 . 
45 Geralmente ,  hoje,  is to não é proclamado verbalmente ,  mas expresso at ravés das 
a t i tudes . Não é dif íci l perceber ,  basta observar. 
46 Cf . ELA,  Jean-Marc,  op .ci t ,  p . 33 .  
47 Cf . SCHMID,  op. ci t . ,  p . 9 . Lembra-se de que a primeira presença cr is tã remonta ao 
período entre séculos I I e IV,  nas regiões setentrionais do continente ,  onde se implantou 
um Cris t ianismo lat ino-africano. É época bri lhante dos grandes Doutores e escr i tores como 
Origenes ,  Atanásio ,  Ci rí l io ,  Tertul iano,  Cipriano,  Agost inho.Esse Crist ianismo, não 
apenas parou na di fusão,  mas,  logo,  desapareceu em coincidência com o avanço do Islã ,  
a part i r de século VII. Uma segunda onda cr istã coincidiu com a época de grandes 
viagens at lânt icas do século XV que levaram à descoberta geográf ica da África t ropical ,  
tomando posse só nas regiões l i torâneas . Apenas na época colonial ,  no século XIX que 
começa a exploração,  com a conseqüente colonização das regiões internas da Áfr ica 
negra; i sso coincidiu com um novo surgimento missionário . cf . RZEPKOWSKI,  Horst . 
Lessico di missiologia . Storia ,  teologia ,  e tnologia . . . ,  p . 24-27; JOÃO PAULO II ,  
Exortação apostól ica pós-sinodal Ecclesia in Africa [14 .09.1995] em AAS88 (1996) ,  p . 5-
82.  
48 Um grupo étnico da República Democrát ica do Congo.   
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aspecto da recepção por herança : determinadas faltas podem,  pelo que 

parece,  estar vinculadas a grupos humanos como tais e assim marcam 

gerações e podem-se inscrever numa cultura e em estruturas sociais49.  

Nesse sentido, as ati tudes e os comportamentos racistas e 

preconceituosos não são conjunturais e isolados: sedimentam-se em raízes 

mais profundas, que vão se construindo e socializando nos processos 

educativos,  até impregnar por completo a forma de viver e de pensar dos 

indivíduos.  

Assim, na difusão de cultura eurocêntrica  as projeções cartográficas 

convertem o Ocidente no centro do mundo. A cronologia oficial se 

circunscreve aos acontecimentos do Ocidente e da sua órbita  ou as  chaves 

interpretativas aparecem dominadas pelo crescimento econômico como 

excelência de civil ização. O arquétipo viril apresentado é modelo de pessoa,  

do cristão. Todo isso  consolida alguns profundos estereótipos sobre os quais 

se constróem os esquemas racistas de interpretação da realidade.   

Não é,  portanto,  uma acusação,  um julgamento,  nem calúnia ou 

difamação afirmar que,  desde sua origem,  o Instituto missionário 

comboniano entra,  como muitos outros institutos missionários de origem 

ocidental da mesma época,  no século XXI carregando em seus ombros os 

resíduos de um século e meio: a marca de uma ambigüidade intrínseca 

 

vivida no conflito e numa cegueira ou inconsciência coletiva 

 

entre amor 

pela Nigrícia(a dedicação missionária pelo o mundo negro) e o sabor e 

sentimento de uma etnia branca hegemônica e superior aos outros,  diferentes,  

negros,  infelizes . É uma afirmação infeliz,  mas real. Só a má fé pode 

negá-la.         

                                                           

 

49 Cf . DUBARLE,  A-M. Le péché original . Perspect ives théologique. Paris: Tournai ,  
1983. 
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1. 2  Filosofia comboniana da Evangelização:          

Salvar os negros   pelos mesmos negros

  
Contra o peso do imaginário do século XIX sobre o negro,  de portas 

fechadas,  entre outras,  emergirá a figura de Daniel Comboni (1831-1881)50,  

mais aberta e  criativa,  a propor novos horizontes para pensar a 

evangelização do negro-africano. Isso deveria constituir uma das fontes que 

inspiraria a metodologia missionária comboniana. Antecipa-se a exigência do 

humanismo do outro homem 

 

como pensará Lévinas (1972) mais tarde -, para 

pensar em responsabilidade total para o outrem e assim estabelecer com o ele 

novos laços! Os negros,  no intuito de Daniel Comboni,  haverão de ser salvos 

pelos mesmos negros,  que deveriam ser formados no próprio contexto51. A 

                                                           

 

50 Daniel Comboni ,  Vigário Apostól ico da África Central ,  nasceu em Limone Sul Garda,  
c idade i tal iana ocupada pela Áustria ,  em 1831. Durante a sua formação sacerdotal ,  
Comboni t ravou contato com os re latos de diversos inst i tutos missionários que tentaram 
instalar missões na África Central e que não obt iveram sucesso. As missões se 
caracterizavam pelo anúncio do Evangelho e pela ação de se levar crianças af ricanas para 
a I tál ia ,  a f im de serem evangel izadas ,  preparadas e reinseridas ,  quando adultas ,  na 
real idade afr icana. Vale ressal tar ,  que o próprio Comboni conviveu na sua adolescência,  
em Verona,  com africanos no inst i tuto missionário que estudou. Os jovens af ricanos que 
eram levados para a Europa,  foram afastados de suas famíl ias ,  pois o ambiente de origem 
era considerado nocivo,  por não ser civi l izado e evangelizado . No entanto ,  D. Comboni 
logo percebeu que os resgatados ,  ao re tornarem a África como missionários ,  não 
conseguiam se adaptar à real idade,  na medida em que era muito d if íci l reencontrar todos 
os membros da famíl ia ,  por causa das fugas constantes ocasionadas pelo t ráf ico interno de 
escravos promovido pelo i s lã no Sudão. Além disso ,  havia também o problema da rejeição 
dos missionários pelas comunidades das quais os mesmos não faziam parte . A part i r d isso ,  
Comboni aprofundou seus es tudos teológicos e missionários sobre a evangel ização da 
África e do negro,  t endo viajado para vários países europeus,  a f im de conseguir recursos 
para desenvolver uma evangel ização permanente. O prelado i tal iano acredi tava que a 
evangel ização dos negros só poderia ser possível pela cr iação de uma Igreja Catól ica 
nat iva e para isso ,  era preciso permanecer na região. O Sudão foi o espaço primeiro para 
essa proposta,  dado não ter s ido até 1864 ocupado di retamente por nenhuma potência 
européia. Comboni recebeu apoio aust r íaco e de associações e i rmandades catól icas da 
França,  Inglaterra ,  Rússia e Estados Unidos. Com os recursos que obteve,  adqui riu 
propriedades em áreas não muçulmanas onde inst i tuiu centros de estudos catequét icos para 
a África . 
51 Hoje poder-se-ia completar o pensamento de Daniel Comboni com seguintes palavras: 

com referências suas ,  at ravés dos próprios costumes,  das próprias danças e músicas ,  
lendas e maneiras de ser e de viver ,  aos quais se combinaria a boa nova que t raz o 
Evangelho ,  como se tem costume de ler esse princípio metodológico entre muitos 
combonianos. É evidente que o próprio Daniel não chegou a pensar expl ici tamente ass im,  
pois antes do Vaticano II A obra missionária consist ia em reproduzir em todos os 
terri tórios do mundo a est rutura do catol icismo europeu. A idéia era salvar as almas . Ao 
lado dessa f inal idade principal havia também a f inal idade de civi l izar . Nisso as missões se 
integravam na empresa colonial ,  que se just i f icava pela tarefa de civi l izar os povos não 
europeu . COMBLIN,  J . As sete palavras-chave do Concíl io Vat icano II . In: Vida 
pastoral ,  XLVI, n o 243, p . 17-22,  Ju l -Ago 2005. (aqui p . 22) .  
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idéia de Salvar os negros pelos mesmos negros 52 poderá contribuir no 

processo da inculturação53 e da identificação uma das dimensões da 

identidade que promove e valoriza a negritude. Eis o grande segredo e a 

finalidade da evangelização junto ao negro: dignidade do negro como imago 

Dei . De fato,  o bispo italiano procurou expor ao mundo negro-africano aquilo 

que é o centro do cristianismo e as razões que lhe permitiram acreditar que 

Jesus Cristo devia ser proposto como boa-nova aos negros.   

1. 2. 1 O negro no entendimento de Daniel Comboni  

A África,  o negro,  não se apresenta como mera matéria de estudo e da 

curiosidade científica,  mas,  sobretudo,  como lugar de cristofania no pobre; 

lugar da humildade do Deus vivo; lugar da revelação divina. Nesse sentido,  o 

acesso ao encontro com o negro é,  antes de tudo,  uma questão ética de 

justiça. Nesse acesso encontra-se certamente também um caminho a Deus. O 

negro está na condição de negação,  isto é,  no rumor anônimo e 

insignificativo do ser. Está na condição indigna,  de não-sentido. É necessária 

uma reflexão sobre o procedimento para sair dessa condição do João 

ninguém - como se diria na linguagem popular brasileira. Reflexão essa que 

Daniel Comboni quer fazer a partir de um lugar considerado rebelde e 

criticizador 54. Contudo,  não é uma situação aporética. Isso exige o ser-

para-o-outro ,  o que vem a significar a responsabilidade ética pelo negro que 

lhe permite superar o haver impessoal . Em Daniel Comboni,  a 

responsabilidade funda-se no plano antropológico,  na necessidade do negro 

 

codificada na sua cultura como projeto de vida,  como diria Paulo Suess55 

 

e 

                                                           

 

52 Essa formula poderia ter s ido usada para outra f inal idade que não seja a da 
evangel ização, mas nos l imitamos sobre as aspirações  de Daniel Comboni .   
53 Este projeto se const i tuiu de uma série de postulados teológicos e prát icas a respei to da 
a tuação missionária na África e f r isa a necessidade de eleger o negro africano como 
agente da própria evangel ização. 
54 Em Graça e experiência humana. A graça l ibertadora no mundo (Petrópolis : Vozes ,  
2003) ,  de BOFF. L,  encontra-se o convite a perceber a importância do lugar a part i r 
donde se e labora uma ref lexão teológica; sobretudo quando se t rata de si tuações 
e t icamente gri tante . Cf . p . 107-110.  
55 Cf . Evangel izar a part ir dos projetos his tóricos dos outros. Ensaios de miss iologia. São 
Paulo: Paulus ,  1995. 
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na exigência do princípio teológico do amor para com o próximo 56,  como 

socialização e credibilidade da fé ( Mc 12, 31; Mt 22,  38s). 

Para ter logo uma idéia sobre o que estava acontecendo no 

entendimento de Daniel Comboni,  basta observar com bastante atenção o seu 

brasão episcopal. Este mostra que o bispo italiano foi movido não apenas por 

um conhecimento profundo das situações e condições do continente negro57 

 

chamado no seu tempo de Nigritia ,  em latim,  Nigriland ,  em inglês (terra 

dos negros)

 

e de seus filhos,  mas,  sobretudo,  por um espírito religioso. Em 

Daniel Comboni ,  de A. Capovilla,  encontra-se esta leitura:   

O brasão que o novo bispo escolheu denotava o objeto das suas 
fatigas e os motivos da sua esperança. No plano inferior estava 
representada a península africana,  com a palavra Nigritia escrita e,  
de cada lado,  quais símbolos dos inimigos naturais e dos invisíveis da 
raça negra,  um leão e um crocodilo em posição de assalto. No plano 
superior,  sob a legenda in hoc signo vinces ,  refulgem os Corações de 
Jesus e de Maria 58.  

O missionário torna-se pioneiro e explorador: procurar penetrar cada 

vez mais no coração do Continente misterioso com objetivo de redimi-lo. Na 

época de Daniel Comboni,  a África foi conhecida como um território hostil ,  

de difícil penetração,  de grandes sacrifícios de missionários,  com seu clima 

agressivo e diferente do europeu,  provocando diversas formas de febres e 

epidemias que provocavam a morte desses; terra a redimir com fatigas de 

árduos trabalhos apostólicos.  

Até metade do século XIX,  no olhar do europeu,  a África não é apenas 

um grande enigma,  território misterioso,  desconhecido no seu interior,  mas 

também um espetáculo sublime,  portanto,  campo cobiçado; campo a estudar,  

a descobrir e a conhecer nos planos histórico,  físico e social; campo de 

competições de interesses científicos,  coloniais e religiosos. 

Percebe-se nas idéias de Daniel Comboni uma imagem de classe ,  uma 

forma de estratificação social. No que se refere à sua população,  a África é 

                                                           

 

56 Para o Evangel ista João,  o amor para com o próximo consiste em passar adiante o amor 
de Jesus (Jo 13,  34s) e é a forma visível tomada pelo amor para com Deus escondido (1Jo 
4 ,  7-16) .  
57 Cf . o quadro his tórico dos descobrimentos na África . COMOBONI,  Daniel . Escri tos . 
Lisboa: Além-mar,  2003,  p . 1863-1900.  
58 CAPOVILLO,  A. Daniel Comboni . Verona: Nova Stampa: 1941, p . 275 et seq . 
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um continente de miséria,  pobreza,  atormentado pela carestia59, pátria mais 

infeliz e abandonada do mundo60. A África é explorada e humilhada em seus 

filhos desde os traficantes de escravos aos comerciantes árabes muçulmanos 

de marfim e de armas. Há muito sofrimento provocado pelo Islã 61 que 

mantém os africanos na ignorância 62. As potências coloniais européias 

afirmavam o seu domínio nas zonas interiores do continente,  até então 

inexploradas. Nada melhor do que ouvir as próprias palavras de Daniel 

Comboni no relatório que enviou à Sociedade de Colônia na data de 6,  de 

Junho de 1871:  

(.. .) a situação dos negros é bem lastimosa e triste. Muitos anos de 
experiência convenceram-me de que não só o muçulmano e o infiel,  mas 
também o cristão de boa índole e irrepreensível,  com raras exceções,  
consideram os infelizes negros não como homens,  como seres dotados 
de razão,  mas como objetos donde pretendem obter lucros. Em geral,  
um cavalo,  um camelo,  um burro,  um cão,  uma gazela são,  de longe,  
mais apreciados que um negro ou uma negra. O valor destes últimos está 
apenas em proporção com o preço que custaram o com o dinheiro que 
eles podem proporcionar com os seus serviços e fadigas e até com as 
suas baixas paixões. Aqui,  o negro,  como ser racional,  não tem valor 
algum.( .. .). Estes pobrezinhos,  arrebatada violentamente a seus pais,  
têm que fazer duras e perigosas viagens para depois caírem as mãos de 
amos bárbaros que os vendem uns aos outros oito ou dez vezes. E depois 
acabam por se tornar objeto de desprezo e vítima de crueldade. A 
caridade alemã,  que mantém os nossos institutos,  é a mais nobre obra 
de civil ização e favor de uma parte da família humana mais sofredora e 
abandonada da Terra e assim os negros são elevados não só a fé cristã 
mas também à civil ização européia.(.. .) A existência de um instituto no 
qual os negros são educados na fé e em todos os ramos da cultura,  como 
os institutos da Europa já fez milagres no Egito. De fato,  a muitos 
egípcios perecia absolutamente impossível que os negros pudessem se 
educados na civilização e que tivessem as aptidões dos brancos. Hoje 
estão convencidos de que isso se converteu numa esplêndida realidade 63 

.  

No entanto,  Daniel Comboni observa que os negros constituem as tribos 

primitivas64; é uma raça marcada por uma especial condição de inconstância e 

                                                           

 

59 Cf. COMOBONI,  Daniel . Escri tos . Lisboa: Além-mar,  2003,  n o 2320,  p . 757. 
60 Cf . Ibid . ,  n o 1105,  p . 333. 
61 Cf . Ibid . , n o 1721,  p . 545. 
62 Ibid . ,  n o 4958,  p . 1523. 
63 Ibid . ,  n o 2524s, p . 827-828.  
64 Ibid . ,  n o 4131, p .1304. 
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indolência65 . Escrevendo a seus pais,  Daniel Comboni conta que é verdade 

que estes homens (negros) matam e massacram,  são cruéis com os brancos,  

mas só quando provocados . Acerca da vida espiritual,    

pelas informações que temos,  não há nenhuma religião: apenas 
reconhecem e crêem num espírito invisível que tudo criou,  o qual,  às 
vezes,  desce a visitá-los sob a aparência duma lagartixa,  dum rato ou 
de uma ave66.  

Sobre os Dinka,  a tribo de Sorur. Segundo Daniel Comboni,  é a maior 

tribo da África Central. É a razão pela qual desde muito tempo pensou 

escolhê-la como ponto central de suas fadigas e como campo de seus suores. 

Os Dinka andam nus,  como todas as tribos que tem conhecido até então,  

cobrem de cinza todo o corpo,  inclusive a cabeça e os olhos;  isso para se 

protegerem dos mosquitos,  que em números infinitos,  de diversas espécies,  

atormentam quem vive na África Central . Comboni acha que os Dinka têm 

traços físicos distintos das outras raças de negros: fronte espaçosa e 

protuberante,  o crânio achatado e inclinado até as fontes,  o corpo comprido 

e delgado. Comboni tem impressão de que os Dinka são preguiçosos com uma 

vida ociosa e indolente. Porém ,  a luz do Evangelho brilhará aos seus olhos 

e,  penetrando em suas mentes e o seu coração,  com a graça divina mudarão 

os seus pensamentos,  índoles e costumes . Os povoados Dinka são bastante 

miseráveis .67   

1. 2. 2 Reconhecimento do negro-africano   

Daniel Comboni reconhece os negros como filhos de Adão68 cujo grito é 

da misericórdia. São também filhos de Cam que há mais de quarenta séculos 

gemem curvados sob o jugo de Satanás69. Apesar dessa situação,  os negros 

têm dignidade e são irmãos de Daniel Comboni70. Daniel Comboni mostrou 

tanto amor para os negros e lhes dedicou toda a vida,  pois a miséria dos 

                                                           

 

65 Ibid . ,  n o 2776,  p . 899. 
66 Ibid . ,  n o 267,  p . 78 . 
67Cf . Ibid . ,  no 277-279,  p . 80-81. 
68 Cf . Ibid . ,  n o 2756,  p . 895. 
69 Cf . Ibid . ,  n o 2890,  p . 934. 
70 Cf . Ibid . ,  n o 2742,  p . 891. 
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pobres africanos pesou no seu coração. A África e os pobres negros tomaram 

conta do seu coração71. Ele se sentiu servus afrorum : servo humilde e inútil 

dos africanos72. Realmente os africanos estiveram no centro de suas 

preocupações: e África se tornou a sua amante,  única paixão de sua vida73. 

Não,  nunca alimentei no coração outra paixão senão a da África . Desistir 

de pensar na África,  nunca,  nunca fixem bem em mente que Daniel Comboni 

não pode viver a não ser para a África e por tudo o que diz respeito a ela. Que 

prazer sofrer pela África! Nunca vivi senão pela África,  não morrerei a não 

ser pela África 74. De fato,  Daniel Comboni morreu na África e com a África 

na mente e nos lábios: Eu morro,  mas a mia obra não morrerá .  

Para Daniel Comboni,  Deus tem um amor especial pela África e quer a 

sua Participação. Contudo,  ele fica desolado com o pouco que se tem feito 

pela África: Gostaria ter à minha disposição cem língua se cem corações 

para falar em favor da pobre África,  que é a parte do mundo menos conhecida 

e mais abandonada e,  em conseqüência disso,  a mais difícil de 

evangelizar .75 Aquilo que unicamente lhe interessa é a única paixão da sua 

vida inteira e sê-lo-á até à morte,  ou seja,  que a Nigrícia se converta. Há 

vários anos Daniel Comboni vive apenas pela África e não respira senão pelo 

bem dela. Daniel Comboni entregou-se totalmente à África,  por isso,  é 

particularmente sensível ao que acontece no mundo que possa ter relação com 

ela e trazer vantagem à atividade missionária .76     

1. 2. 3 Civilizar o negro-africano    

Na breve informação sobre a ação apostólica do Vicariado da África 

Central de 1877 dirigido à Pia Obra da Santa Infância de Paris (AOSIP),  

Daniel Comboni denuncia o falso conceito de civilização em África,  que 

                                                           

 

71 Cf. Ibid . ,  n o 941,  p . 285. 
72 Cf . Ibid . ,  n o 6809,  p . 2057. 
73 Cf . Ibid . ,  n o 1722,  p . 545. 
74Cf . Ibid . ,  no 1438,  p . 443. 
75Cf . Ibid . ,  no 1215,  p . 368. 
76Cf . Ibid . ,  no 1226,  p . 371. 
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defende a escravidão77; pretende-se introduzir as luzes da civilização e 

deixam-se morrer de fome os africanos; tudo o mundo,  a Europa,  cada 

Estado europeu são chamados em levar a civilização à África. Daniel 

Comboni se mostra também empenhado na civil ização do continente negro. 

Para ele,  a obra do missionário é considerada como obra de civilização; a 

mulher católica é vista também como civilizadora do povo. As aspirações 

cientificas e civilizadoras da Europa serão em vantagem da Igreja e do 

apostolado. Por isso,  os exploradores tem de ter uma boa moralidade para 

poder levar a civilização à África . Na África,  a civilização e a cultura são 

ainda criança. Cristo,  A Igreja Católica e a Missão constituem a única 

autêntica fonte da salvação e fundamento de civilização dos povos infiéis. 

Daniel Comboni estabelece assim uma estrita relação entre o Cristianismo e a 

civilização; parece identificara civilização cristã com a civilização européia e 

afirma que o Islamismo constitui um obstáculo à civilização na África. No 

relatório histórico sobre o estado do Vicariado da África Central enviado à 

Sociedade de Colônia,  de 24 de Janeiro de 1877,  pode-se ler:   

Ainda que a civilização cristã abra agora o caminho de tantas 
maneiras e o Islã entre em contato com os costumes europeus,  que 
conquistas e que progressos pode realizar com respeito aos 
muçulmanos? Conseguirá sacudir o muçulmano da sua indolência e 
fazer-lhe abandonar as suas inclinações animalêsticas e anti-sociais? 
(. . .) A civilização européia terá conseguido muito quando se puder dizer 
a si mesma que fez nascer nos muçulmanos a idéia de caminhar no 
sentido de uma reforma dos princípios que se baseiam no Alcorão; por 
que o Alcorão proíbe toda a novidade,  toda a instrução de maior 
profundidade . . . 78   

                                                           

 

77 A teoria ant i -escravidão não está ausente nos f i lósofos ingleses desde Locke; os 
protestos contra a escravidão se espalham na França com a inf luência de Montesquieu,  
Voltai re ,  Diderot e o Padre Raynal que deu a esse movimento uma ampla consideração. 
Fi lant ropos,  viajantes ,  escri tores interessam-se pela África. A convenção aboli rá a 
escravidão em 1794,  que será estabelecida pelo Consulado. A campanha para humanidade 
não será mais ,  no século XIX,  apenas compromisso dos escri tores e f i lósofos . Para a 
Europa missionária ,  o continente negro não é apenas um terri tório a explorar e ocupar; é 
uma terra de escravidão a l iber tar . O movimento missionário e a luta ant i -escravidão 
caminham,  portanto ,  juntos . Nesse contexto ,  Leão XIII dá a Lavigerie a missão de 
compromisso na luta contra escravidão. Assim,  uma verdadeira luta in ternacional 
organiza-se . Cf . ELA,  Jean-Marc. Le cri de l homme afr icain . Quest ions . . . ,  p. 29.  
78 Ibid . , n o4940-4941,  p . 1517 .  
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De acordo com a opinião segunda a qual apenas a Igreja poderá levar a 

civilização à África,  Daniel Comboni acredita que só as missões católicas 

possuem o segredo capaz de lhes permitir ,  com tempo,  introduzir 

estavelmente a civilização cristã nas povoadíssimas regiões da África Central 

e que as missões dos protestantes e as expedições científicas não podem 

conseguir,  por si,  os mesmos resultados. Por isso,  há necessidade de 

elaborar um Plano 

 

hoje dir-se-ia um projeto que prevê estratégias para 

implantar estavelmente a fé,  Igreja e civilização em África. Alias,  tal plano 

teria,  além de objetivo de redimir a África,  de encontrar um método 

alternativo à obra de evangelização, já que as tentativas anteriores resultaram 

sem sucesso79.   

1. 2. 4 Novos horizontes para pensar a evangelização do negro   

Um projeto para a evangelização e a emancipação do continente negro é 

urgente. Daniel Comboni conceberá esse projeto e o denominará de Plano 

para a regeneração da África. Sua finalidade é a evangelização da África: um 

processo,  segundo ele,  simples,  justo e prático,  adaptado às necessidades 

das imensas tribos da Nigrícia central 80,  ou como ele disse:  

O meu plano é preparar na Europa missionários capazes,  boas 
mulheres missionárias e artesãos de valor que se estabelecem nas 
regiões limítrofes da África,  onde o clima é suportável para os europeus 
e para indígenas. Formaremos missionários,  boas donas de família e 
hábeis artesãos negros destinados a transferir-se,  concluída a sua 
instrução,  para as suas terras de origens para estabelecer aí a 
civilização segundo o processo traçado no meu plano .81 

                                                           

 

79 Pioneiros e exploradores ,  os miss ionários penetravam sempre no profundo do coração 
do Continente misterioso: com o intento de desvelar o mistério ,  converter os negros e 
levá-los à civi l ização . Cf . GAFFURI,  L. ,  (di r .) . África o morte. Viaggi di missionari 
i tal iani verso le sorgenti del Nilo,  1851-1873 . Milão: Unicopli ,  1996,  p . 23 . Antes 
disso ,  precisamente em 1846,  o Papa Gregório XVI t inha decretado of icialmente ,  at ravés 
dessa aventura missionária ,  a fundação das missões da África Centra l e a inst i tuição de 
um Vicariado apostól ico. Na primeira fase,  em relação a primeira metade de 1800,  a obra 
missionária foi uma verdadeira via crucis . O drama se explica no di lema: sacri f icar 
inut i lmente as vidas dos missionários? Ou,  abandonar a evangel ização da Áfr ica? Por i sso 
a necessidade de pensar um método al ternat ivo. 
80 COMOBONI,  Daniel ,  op . ci t . ,  no 1346;p . 410.  
81 Ibid . ,  n o 1428,  p . 440. 
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O plano para a regeneração da África de Daniel Comboni82visa 

implantar estavelmente a fé e a civil ização na África; é o meio radical e 

adequado para converter os negros; é um projeto de conquista,  de 

implantação da fé e é útil para despertar a maior atenção de Roma para toda a 

África. Assim se assegura a estabilidade e continuidade das missões da 

Nigrícia. Trata-se de uma reforma metodológica em relação à missão.  

Segundo o historiador italiano S. Trinchese,  chega-se a precoce 

consideração positiva da necessidade,  vindo da missão,  de favorecer a 

formação de um clero indígena 83. Verifica-se,  no projeto de Daniel 

Comboni,  o papel fundamental da formação do clero,  das religiosas,  dos 

catequistas negros para o nascimento de uma sociedade cristã na África84. A 

novidade da reforma consiste fundamentalmente em preparar os negros para 

missão. Nesse sentido,  é como responder a questão colocada por Karl Marx,  

em uma de suas teses sobre Feuerbach: "Quem educará os educadores?" Será 

uma minoria de educadores,  animados pela fé na necessidade de reformar o 

pensamento e de regenerar (a missão). São os educadores que já têm,  no 

íntimo,  o sentido de sua missão 85.   

Daniel Comboni traz,  portanto,  uma visão bem inovadora,  porém,  

dentro da lógica missionária segunda a qual há sempre quem é culturalmente 

superior,  que oferece e quem é cristalizado no seu papel de receptor e 

destinatário da Evangelho e da civilização ocidental. Em todo o caso,  o fato 

de pensar a preparação do negro para missão na própria terra pode ser 

interpretado como um indicador que anuncia um início do processo da 

inculturação no qual os indígenas se assumem como sujeitos que desenham o 

perfil da própria história e da própria evangelização 

 

no sentido de que se 

processa a reinterpretação dos dados de fé para novas situações e contexto. 

Ao interpretar,  o negro manifesta sua identidade. Assim,  o princípio 

                                                           

 

82 Ibid . ,  n o 1864,  p . 599. 
83 Para TRINCHESE  S. ,  além das motivações re l igiosas ,  essa necessidade é para dar 
continuidade ao projeto 

 

na escala mundial 

 

de redimensionar a humanidade nos 
parâmetros da civi l ização ocidental ,  ou seja ,  os negros formados seriam mul t ipl icadores 
da cul tura européia no continente negro. Svi luppi missionari e orientamenti social i . Chiesa 
en el magistero di Leone XIII . In: ROSA G. De; GREGORY,  T.; VAUCHEZ,  A. (d i r) . , 
Storia del l I tal ia Rel igiosa 3 . L Età Contemporanea . Laterza ,  1995. 
84 Cf . O Plano 

 

1871. COMOBONI,  op . ci t . , n o 2772 

 

2783,  p . 898-890. 
85 MORIN,  Edgar. A cabeça bem-fei ta . Repesar a reforma,  reformar o pensamento . Trad. 
Eloá Jacobina. 9 ed . , Rio de Janei ro: Bert rand Brasi l ,  2004, p .101. 
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metodológico comboniano Salvar o negro com negro 86 torna-se fundamental 

para que o negro se confronte com o que lhe é próprio,  íntimo,  a consciência 

negra,  a sua interioridade 

 
o seu eu coletivo ou individual.  

De fato,  os anos que seguiram o Concílio Vaticano II viram os negros 

acordarem de um longo pesadelo dentro de uma Igreja onde não tinham 

nenhuma expressão original. Os negros reivindicam a liberdade de escolher,  

propondo-se ao mundo com uma atitude crítica,  construtiva,  repartindo a 

própria cultura,  querendo oferecer perspectivas negras aos problemas dos 

negros. Um campo de observação privilegiado pelo antropólogo é o relativo à 

esfera religiosa. O campo religioso é um dos pontos de partida onde os negro-

africanos estão reconstruindo o seu próprio tecido cultural, do interno. 

Hoje um grupo significativo de teólogos negro-africanos enfrentam o 

tema da evangelização,  fundamentando a discussão no princípio da 

inculturação87. Esse termo significa,  antes de tudo,  o processo por meio do 

qual o indivíduo entra na cultura na qual nasceu,  isto é,  se in-cultura . A 

inculturação é um termo apropriado pela teologia 

 

falando do Evangelho ou 

da fé cristã ,  emprestado da antropologia cultural,  justamente por causa 

desse importante processo que se realiza na rede das relações dinâmicas em 

que cada indivíduo constrói o próprio ambiente social e físico e por meio do 

qual estrutura o próprio patrimônio cultural 88. A inculturação garantia os 

mecanismos dinâmicos da continuidade cultural,  entendendo por 

continuidade a transmissão de geração em geração,  em uma palavra,  a 

tradição . Nesse sentido,  o comboniano negro terá de trabalhar por um 

carisma comboniano africanizado que será baseado em dois princípios: a 

universalidade do Carisma comboniano e a historicidade 89 do Instituto 

                                                           

 

86 O plano está baseado neste princípio: regenerar a Áfr ica por meio da própria Áfr ica . 
COMOBONI ,  op . c i t . , n o 1425,  p . 439. 
87 Cf . KALAMBA NSAPO,  Sylvain . Tendências atuais da teologia af ricana. In 
GIBELLINI,  Rosino (Ed.) . Perspect ivas teológicas para o século XXI . Trad. Carlos 
Fel ício e Roque Frangiot t i . Aparecida-SP: Santuário ,  2005, p . 101-132.  
88 NANNI,  Antonio; ABBRUCIATI ,  Sergio . Per capire l in tercul tural i tà . Parole-Chiave,  
p.53. 
89 A consciência da historicidade e a compreensão do processo do conhecimento ,  no 
correr da história da humanidade,  fazem ver que a verdade não é intei ramente pré-
existente e objet iva . Já não se considera o cr ist ianismo como um depósi to ou s istema 
objet ivo de verdades prévias à real idade histórica . A verdade é busca,  dependente de sua 
his tor icidade concreta ,  fundamentalmente processual e contextual izada,  sem deixar de ter 
valor universal ; do contrário só existe como abst ração concei tual . LIBANIO J .B.; 
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comboniano. Uma vez que esse princípio é entendido,  o problema reside em 

descobrir da parte do negro,  isto é,  apreender a usar do seu aparato cultural 

para viver como comboniano a vida cotidiana. Não se trata apenas de,  no 

momento da liturgia,  bater as mãos,  tocar os tambores,  dançar,  vestir 

roupas coloridas ou cantar em línguas africanas. É preciso articular o sagrado 

com todas as estruturas históricas do viver comboniano.  

1. 3  Discernimento   

A concepção e atuação de Daniel Comboni têm de ser entendidas no 

âmbito da renovação missiológica do século XIX. Ele é filho dessa obra 

missionária que carregava a convicção de que a evangelização constitua a 

civilização. Nesse sentido,  a plantatio ecclesiae era a metodologia da 

civilização européia na África. É certo que se deve levar em consideração a 

distância de mais de um século até os nosso dias,  período durante o qual 

muitas coisas mudaram quer no dentro,  quer fora da Igreja.  

No entanto,  quer-se lembrar que as feridas podem desaparecer,  mas 

suas cicatrizes permanecem. A memória histórica dificilmente morre de uma 

vez só: certos fatos,  idéias e práticas do passado deixaram marcas com as 

quais se convive na vida cotidiana. As obras humanas são muitas vezes 

marcadas pelas imperfeições ou ambigüidades.  

Quer-se também evitar equívocos em vista de uma compreensão 

sustentável em nossa época: sobre o binômio evangelização-civilização do 

qual Daniel Comboni fala tanto nos seus escritos. A civilização é promoção 

humana ou ocidentalização ? A noção de civilização e de cultura tem sido 

objeto de interpretações diferentes por parte de filósofos,  historiadores e 

antropólogos. Os dois termos evoluíram separadamente. Ao relacionar um ao 

outro,  é para opor-se,  ou para confundir-se,  enfim quase para fundir-se. É 

confortante abrir um dicionário de antropologia cultural e ler o verbete 

civilização . Atualmente os antropólogos não fazem mais uso da palavra 

civilização,  que tradicionalmente definia as formas culturais superiores e,  
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portanto,  implicava avaliações subjetivas e axiológicas .90 Quase se pode-se 

dizer que está acontecendo ao conceito de civil ização a mesma interdição 

que se tem verificado com o conceito de raça . Em lugar de raças fala-se de 

etnia e,  em vez de civilização fala-se de culturas. O que é eliminado junto 

com o plural é o caráter de hierarquização das diferenças. Parece significativo 

também que,  no Dicionário de sociologia91,  o verbete civilização não é 

desenvolvido em si,  mas contenha mais referência à cultura. No passado,  a 

noção de civilização era investida de um caráter universal e sobre étnico,  

enquanto a noção de cultura tinha um caráter mais particular quando ligada ao 

espírito e ao gênio de um determinado povo ou grupo. Não há dúvida de que 

hoje se faça ainda uma mais clara distinção entre cultura e civil ização,  

entendendo com esse segundo termo apenas uma cultura que tem já atingindo 

um notável grau de desenvolvimento.  

Outro questionamento surge em torno de duas metodologias 

missionárias: como se dá plantatio ecclesiae com salvar o negro por meio 

do negro ? Há dificuldade de fixar,  previamente,  um sentido para a 

atividade missionária. Falta-lhe  conquistar um sentido. Na verdade,  esses 

questionamentos não são novos,  mas parecem que não foram trabalhadas com 

seriedade e clareza entre as gerações combonianas. Com efeito,  na 

atualidade,  as heranças de tais ambigüidades na ordem de convivência 

intercultural se fazem vivas e parecem trazer uma cena de magia que 

esconde fantasmas por trás das cortinas .  

Em todo o caso,  a intuição de Daniel Comboni foi além de suas 

intenções: repara-se nele um forte sentido de fé que resulta no compromisso,  

na solidariedade,  na defesa da dignidade dos negros,  enfim,  na 

responsabilidade pelo outro.     

                                                           

 

90 at tualmente gl i ant ropologi non fanno più uso del la parola civi l tà ,  che 
t radizionalmente definiva forme cul tural i supriori e dunque implicava valutazioni 
sogget t ive e assiologiche. FABIETTI,  U.; REMOTTI,  F. (dir .) ,  Dizioario d i 
antropologia . Bolonha,  1997, p . 168.  
91 GALLINO,  Luciano (di r . ) .Dicionário de sociologia . Trad. José Maria de Almeida. São 
Paulo: Paulus ,  2005.  
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Capítulo II.  Daniel Sorûr Pharim Deng e a identidade       

negro-Dinka  

Narrar a biografia de Daniel Sorur Pharim Deng é contar a história de 

sua identidade cultural. Essa adquire sentido por meio da linguagem e dos 

sistemas simbólicos pelos quais ela é representada. Assim,  a construção da 

identidade de Sorur é tanto simbólica quanto social.92  

Dentro do novo horizonte da evangelização dos negros pensado por 

Daniel Comboni,  aparece uma figura do negro desconhecido(???),  com um 

olhar de interioridade e exterioridade (Levinas),  com questionamentos 

sobre a identidade cultural do negro: o Padre Daniel Sorur Pharim Deng. É 

um impacto e uma surpresa,  como sempre acontece quando são formuladas 

perguntas originais. Quem foi então esse Sorur? Que imagem que Sorur tem 

de si,  do seu povo africano,  especialmente os Dinka? Como ele dialoga com 

a própria cultura? Que imagem que ele tem dos ocidentais? Como ele concebe 

o Cristianismo? Como ele entende a missão?. Sua experiência intercultural 

e seus questionamentos interpelam fortemente o negro comboniano acerca da 

sua responsabilidade como verdadeiro sujeito da própria história,  a sua 

capacidade de relacionar seus valores éticos com os europeus,  a qualidade de 

sua identidade cultural. Tal é a expectativa. Pretendemos oferecer um amplo 

painel para responder esse questionário e abrir as portas para o debate 

relativo ao diálogo intercultural entre os combonianos hoje.     

                                                           

 

92 Segundo Kathryn Woodward,  A ident idade é,  na verdade,  relacional ,  e a diferença é 
estabelecida por uma marcação s imbólica re lat ivamente a outras ident idades . ( . . . )O social 
e o simbólico referem-se a dois processos di ferentes ,  mas cada um deles é necessár io para 
a const rução e a manutenção das ident idades . A marcação simbólica é o meio pelo qual 
damos sent ido a prát icas e a relações sociais ,  def inindo,  por exemplo,  quem é excluído e 
quem é incluído. É por meio da diferenciação social que essas classi f icações são vividas 
nas relações sociais . Ident idade e di ferença: uma int rodução teórica e concei tual , In : 
SILVA,  Tomaz Tadeu da (org .) . Ident idade e di ferença: a perspect iva dos estudos 
cul turais . Pet rópolis: Vozes ,  2000,  p . 14 .  
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2.1 Fonte da autobiografia  

Qualquer esforço no sentido de traçar um retrato de Daniel Sorur deve 

referir-se principalmente às seguintes fontes:  

Memorie scritte dal R. P. Daniele Sorur Pharim Deng ,  con osservazioni 

varie sui Dinka (Memórias escritas pelo Reverendo Padre Daniel Sorur 

Pharim Deng,  com várias observações sobre os Dinka); Un nero della nostra 

Missione fatto sacerdote (Um negro da nossa missão se tornou sacerdote),  

são esses escritos de Daniel Sorur publicados pela revista Nigrizia93 entre 

1887 

 

188894. 

Essa série de artigos constitui basicamente a autobiografia de Sorur,  

escrita depois de sua ordenação sacerdotal em maio de 1887,  em Cairo 

(Egito),  na igreja dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. A publicação da 

autobiografia de Sorur foi feita,  provavelmente,  devido ao desejo da 

instituição comboniana de apresentar o caso Sorur como exemplar no âmbito 

missionário; apresentar un nero fatto sacerdote e missionario! (um negro se 

tornou padre e missionário!),  a sua conversão e a orientação de sua atividade 

missionária junto aos negro-africanos,  como verificação efetiva das idéias 

preconizadas no Plano para regeneração da África de 1864,  de Daniel 

Comboni. O escrito encontra-se conservado no Arquivo Comboniano de Roma 

(A. C. R.),  a ordem de colocação A/C/R/ B 245/9,  tomo 1887-1888.  

Nesses escritos,  Sorur traz uma descrição da sua família de origem; 

dos anos de sua infância; do drama de morte vivido pela família; da 

experiência sofrida na escravidão; do seu encontro com Daniel Comboni; da 

lembrança do seu período estudantil junto ao Colégio Urbano da Propaganda 

Fide de Roma; da experiência da fraqueza humana no sofrimento com sua 

doença e com o retorno à África; do prosseguimento de seus estudos até a 

consagração sacerdotal. Enfim,  Sorur conta as suas viagens de mendicância 

pela Europa,  com a extraordinária veste de missionário negro .  

                                                           

 

93 Revista mensal ,  produção dos missionários combonianos,  fundada em 1883, subst i tuiu 
os Annali del l Associazione del Buon Pastore (1872-1882). 
94 Nigrizia .Verona,  ano V,  n o 4 ,  121-123,  jul . 1887; Nigrizia . Verona,  ano V,  n o 5 ,  
146-151,  se t . 1887; Nigrizia . Verona,  ano V,  n o 6 ,  170-177,  nov. 1887; Nigrizia . 
Verona,  ano VI,  n o 2 ,  52-59,  mar. 1888;Nigrizia . Verona,  ano VI,  no 3 ,  77-85,  maio 
1888; Nigriz ia . Verona,  ano VI,  n o 4 ,  111-119,  jul . 1888. 
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A sua capacidade de memória permite reconstruir o seu passado. O seu 

conhecimento e a sua cultura são transmitidos e conhecidos 

 
evidentemente 

traduzidos com referências etnológico-geográficas do vocabulário europeu. 

Está-se diante de uma nova formulação na encruzilhada entre tradição da 

oralidade afro-Dinka,  codificada,  nesse caso,  na memória do próprio  

Daniel Sorur,  e na cultura de escrituras.  

Nesse sentido,  a literatura oral negro-africana foi sempre uma grande 

riqueza cultural. Os povos ágrafos são povos de extraordinária memória. Essa 

não é apenas uma faculdade psicológica de um indivíduo,  mas remete à 

tradição oral que,  além de ser uma fonte principal de comunicação cultural,  

é uma cultura própria e autêntica. A memória abarca todos os aspectos da vida 

e fixa no tempo as respostas e interrogações das pessoas: ela relata,  descreve,  

ensina e discorre sobre a vida95.  

Assim,  em sua memória, Daniel Sorur refaz não apenas os aspectos 

fundamentais da própria identidade pessoal e familiar,  mas traz uma ampla 

reflexão acerca das dimensões coletivas da identidade: identidade Dinka; 

identidade africana; identidade negra.   

2. 2 A identidade a partir das próprias origens   

Membro da tribo Dinka,  Pharim Deng teria nascido em torno de 1859 

ou 1860,  entre os Giur,  uma das tribos do grupo Dinka,  na berra esquerda 

do rio Nilo Branco. Essa data lhe é atribuída pelo cálculo feito a partir da 

lógica que apresenta a sua própria autobiografia,  pois em nenhum lugar 

Daniel Sorur faz referência à data de seu nascimento. É comum entre muitos 

negro-africanos,  até próximo da primeira metade do século XX,  não saber a 

data exata do seu nascimento. Em muitas regiões da África negra,  nas 

tradições marcadas pela oralidade ,  não havia a prática ocidental de registro 

de nascimento. As idades são atribuídas às pessoas de maneira aproximativa 

ou simbolicamente referindo-se aos acontecimentos históricos ou fatos 

naturais que acompanharam o nascimento. Mas,  nem a essa última 

possibilidade Daniel Sorur faz menção. Em suas dúvidas,  ele tenta localizar o 

                                                           

 

95 Cf . HAMPATEBÂ,  A . Aspet t i del la civi l tà af ricana. In Nigriz ia . Verona,  ano XCIII ,  
n o 3 ,  p .88,  mar. 1975.  
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lugar de seu nascimento por meio de uma grande interrogação: Qual è il mio 

paese nativo? (Qual é a minha terra nativa? Ou Eu sou natural de onde? )96 ou 

ainda Dov é il mio paese nativo? (onde está localizada a minha terra 

nativa?)97. Ele apenas estipula os dados a partir de seus últimos 

conhecimentos de geografia na Europa,  confrontando com a reminiscência de 

viagens que teria feito e dos lugares onde visitou. Só pode ser na tribo dos 

Giur que eu nasci,  ou seja,  na região de Bhar-el-Ghazal,  como escrevi na 

minha biografia 98,  disse Sorur. Se se perguntar a Daniel  Sorur sobre suas 

dúvidas em determinar o lugar de seu nascimento,  ele dirá:   

Escolas,  nem de longe existem entre os Dinka,  como entre todas as 
populações negras,  e toda a educação que dão a seus filhos e filhas se 
limita a cuidar dos animais e das propriedades,  para os meninos,  e aos 
afazeres domésticos para as meninas. Com uma tal educação não podia 
conhecer o nome e a posição exata das tribos e da minha aldeia nativa. 
Como é triste contudo não poder dizer com precisão: Aqui nasci. Assim 
quis então juntaras minhas memórias para poder ao menos fazer 
conhecer melhor o lugar de meu nascimento .99 

E quem são os Dinka? O autor de Qual è il mio paese nativo? responderá:   

Dinka é um nome estrangeiro ao nosso idioma,  e caso que fosse  
vocábulo Dinka não poderia ser que uma corruptela do nome Gien-
Gienghe em Dgin-Dginghe substituído em seguido por eufonia em Dinke-
Dinka,  seja pelo povo mesmo,  seja pelos árabes mesmos. (. . .) O nome 
Dinka é comum a todas as tribos situadas entre o 5o e o 12o Latitude 
Norte,  e entre o 21o e 36o Longitude Oeste,  isto é,  da tribo dos Bari 
até ao Bahr-el Dinka, nas vizinhanças de Dar Fazogl no Sennar,  e do 
rio Tschol-Sobat até Dar-Fertit . 100 

                                                           

 

96 Para a descr ição deste manuscri to inédi to ,  reenvia-se o lei tor ao capí tulo 3 desta parte ,  
no i tem um negro face à sua cul tura de origem.  
97 Sorur subst i tui Qual é com Dov é no t í tulo do 1o capí tulo de Qual é i l mio paese nat ivo ,  
para dar ênfase ao lugar geográf ico . 
98 Non puó esser dunque che nel la t r ibù dei Giur che io nacqui ,  ossia sul Bhar-el -Ghazal ,  
come scriss i nel la mia biograf ia . Cf . SORUR,  Qual è i l mio paese nat ivo? ,  p .13 
99 Scuole neppure lontanamente esistono fra i Dinka,  come f ra tut te le popolazioni negre,  
e tut te l educazione che danno ai loro f igl i e f igl ie s i l imita al la cura del best iame e del le 
proprietà per l i uni ed ai lavori domest ici per le al t re . Con una tale educazione non potevo 
conoscere i l nome e la posizione pecisa del le t ribù e del mio paese nat ivo. Com e cosa 
desolante per a l t ro i l non poter di re com precisione: Qui sono nato ,  cosí ho voluto ora 
r iunire le mie memorie per poter almenos far conoscere megl io i l luogo di mia nasci ta . 
Cf . SORUR,  op. ci t . ,   p . 2 . 
100 Dinka è un nome straniero al nost ro idioma,  e caso che fosse vocabolo Dinka non 
potrebbe essere che una corruzione del nome Gien-Gienghe in Dgin-Dginghe cambiato poi 
per eufonia in Dinke-Dinka,  s ia dal popolo medesimo,  s ia dagl i arabi s tessi . ( . . . ) I l nome 
Dinka è comune a tut te le t r ibù compresse fra i l 5 o ed i l 12 o L.N. ,  e f ra i l 21o e 36 o L. 
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A etnia Dinka é constituída por um conjunto de tribos101 entre as quais se 

encontra os Giur,  a de Daniel  Sorur. Assim,  a vizinhança tribal parece ser 

caracterizada por tentativa de recuperar e rescrever a história. A afirmação 

original da identidade exige alguma forma de autenticação. Essa é feita por 

meio da recuperação da história do grupo cultural Dinka102.   

Sorur Pharim é filho de Deng103 

 

morto numa emboscada escravista 

árabe,  quando o garoto tinha cerca de sete a oito anos104 

 

e de uma mãe 

escravizada. Foi seqüestrado e escravizado também pelo mesmo seqüestrador 

e patrão de sua mãe. Conta Sorur mais tarde:    

Passaram já vinte anos,  quando fui raptado junto com minha 
mãe e minha irmã num ataque que fizeram os Jialaba vindos do 
Cordofão com os Bagàra. Naquela época tinha entre onze a doze anos. 
No prazo de quatro anos tinha perdido meu pai,  e meu irmão mais 
velho a três,  e de toda a família ficou apenas a mãe,  quatro irmãs,  
entre as quais três germanos e uma adotiva,  e eu único filho e 
herdeiro. Meu pai possuía três campos e um número de vacas,  ovelhas 
e cabras. Meu irmão e a minha irmã eram encarregados de cuidar dos 
animais,  enquanto que os nossos pais se davam ao trabalho de 
campos.105   

Sobre o pai de Daniel Sorur tem a informação que chega diretamente de 

Daniel Comboni. Em sua correspondência escrita em Roma,  no dia 15 de 

Julho de 1877,  dirigida ao Cardeal Alexandre Franchi,  ele diz:  

                                                                                                                                                                                         

 

Ovest cioè dal la t r ibù dei Bari f ino al Bahr-el Dinka nel le vicinanze di Dar Fazogl nel 
Sennar ,  e dal f iume Tschol-Sobat f ino a Dar-Fert i t . Ibid . ,  p . 14 . 
101 Ibid . , p . 8 . 
102 A ident idade cul tural é uma questão tanto de tornar-se quanto de ser . Isso não 
signif ica negar que a ident idade tenha um passado,  mas reconhecer que,  ao reivindicá-la ,  
nós a reconst ruímos e que,  além disso ,  o passado sofre uma constante t ransformação. 
Sobre essa ident idade baseada no reconhecimento ,  convidamos o lei tor a ler HALL,  
Stuart ,  Cultural ident i ty and diaspora ,  In: RUTHERFORTD,  J . (org .) .  Ident i ty: 
community ,  cul ture ,  di f ference. Londres: Lawrence and Wishart ,  1990. 
103 SORUR.,  Memorie scr i t te dal R. P. Daniel Sorur Pharim Deng. In Nigrizia . Verona,  
ano VI,  n o 2 ,  p .52-59,  mar . 1888. Aqui: p . 52 . 
104 Cf .  SORUR, Qual è i l mio paese nat ivo? ,  p .8 
105 Venti anni or sono,  quando venni rapi to insieme al la mia madre e mia sorel le i una in 
una razzia che vi fecero i Gial laba venuti dal Kordofan coi Baggàra . A quel l epoca potevo 
aver avuto dagl i undici ai dodicianni . Da quat tro anni incirca avevo perduto mio padre,  e 
mio f ratel lo magiore da t re ,  e di tu t ta la famigl ianon rimaneva che la madre ,  quatro 
sorel le ,  t re del le qual i germane ed una adott iva,  ed io unico f igl io ed erede.Mio padre 
possedeva t re campi ,  ed un numero di vacche,  pecore e capre . Mio f ratel lo e la sorel la 
erano incar icat i del la cura del best iame,  met re che i nostr i geni tor i s i davano al la cul tura 
dei campi . Ibid . ,  p . 1  
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O pai do jovem Daniel Sorur morreu às mãos dos jilabas106quando 
tentava impedir  que estes lhe levassem como escravos a sua mulher e 
filhos. E quando a mãe,  já escrava,  apresentou-se na Missão 
suplicando o seu filho para que se tornasse muçulmano,  Daniel 
respondeu que não,  porque devia pensar em salvar a sua alma e 
tornar-se cristão tinha então nove anos107.      

O período de escravização de Daniel Sorur a El-Obeid tem lugar 

definido: junto ao árabe Abdullahi. Esse período é marcado por um estigma,  

uma identidade deteriorada108,  um rito de passagem: do momento de certeza,  

de liberdade ao um momento de servidão,  de incerteza. Um novo nome,  sem 

valor representativo e significativo, foi imposto ao adolescente Giur. Daniel 

Sorur lembra:   

Chegando a sua tenda me interrogou sobre o meu nome. Pharim,  lhe 
disse,  f i lho de Deng;  mas não gostando desse nome,  quis chamar-me 
Sorur ou Serur,  ou ainda Surur; que significa  júbilo,  alegria,  
consolação etc.109   

Mas,  que alegria é essa? Consolação de escravização? 

A El-Obeid Daniel Sorur trabalhou como porteiro,  lojista,  alfaiate e,  

sucessivamente,  foi enviado junto o chefe dos escravizados. Aconteceu-lhe,  

nesse período,  um episódio de espancamento. Daniel Sorur mesmo relata:   

Atordoado por tais pancadas,  era fora de me: eu chorava,  estava 
muito ruim,  fui empurrado embaixo de um árvore; encontrava-me totalmente 
nu; o meu corpo era todo inchado e pesado,  cheio de grandes feridas que 
sangravam. Fiquei por muito tempo nesse estado.110  

                                                           

 

106 Os j i labas ou gialaba é o termo com o qual se indica os pequenos comerciantes 
muçulmanos provenientes do norte da África .  
107 O texto original da car ta encontra-se no Arquivo Propaganda Fide-Roma,  ent re os 
Escri tos refer idos nos congressos para a África Cent ral e Egi to ,  no Colégio Urbaniano,  
volume 21 ,  folhas 1097-1098; confere também COMOBONI,  op . c i t . ,  n o 4682-4685,  p . 
1454-1455. 
108 Ler ,  sobre assunto ,  GOFFMAN,  Erving. Est igma. Notas sobre a Manipulação da 
ident idade deteriorada . 4 R io de Janei ro: LTC,  1988. 
109 Arr ivato nel la sua tenda mi interrogò del mio nome. Pharim,  gl i dissi ,  f igl io di Deng ; 
ma non piacendogli cotal nome,  vol le chiamarmi Sorur o Serur ,  o Surur; che signif ica,  
le t izia ,  gaudio ,  consolazione ecc . SORUR. Memorie scri t te dal R. P. Daniel Sorur 
Pharim Deng. In Nigrizia . Verona,  ano VI,  n o 2 ,  p .52-59,  mar . 1888. Aqui : p .52. 
110 Stordi to da tal i colpi ,  e ra fuori di me: niuna lagrima mi cadeva dagli occhi e semivivo 
mi t rascinò sot to un albero tut to ignudo como mi t rovava: i l mio corpo era enormemente 
gonfio e pesante,  i l corpo pieno di larghe feri te ,  che mandavano sangue,  in tale s tato 
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2. 3 A identidade e liberdade  

A fuga do domínio da servidão foi um verdadeiro êxodo,  uma 

emigração em busca da liberdade,  do verdadeiro sentido da vida. Por vezes,  

o problema da emigração leva à condição de refugiado,  remetendo a uma 

outra questão: o lugar seguro onde se refugiar  da fúria do seu patrão, no caso 

de Daniel Sorur. A única possibilidade que o jovem devia prospectar-se era 

pedir hospitalidade à casa dos missionários,  mas essa não foi uma decisão tão 

simples:    

É preciso saber que em todos os lugares onde estão os cristãos e 
especialmente os Missionários,  a primeira coisa que os árabes têm 
preocupação em dizer a seus escravos é que os cristãos comem os 
homens. Eu era realmente persuadido desses boatos,  e daí a minha 
suspensão,  (. . .). Passei uma boa meia hora nessa alternativa. 
Finalmente decidi: vamos à casa dos brancos cristãos (. . .). 111   

Atemorizado e levado ao desespero, Daniel Sorur fugiu no dia 10 de 

Agosto de 1873 e pediu exílio junto à missão católica. A chegada de Daniel  

Sorur à casa dos missionários é marcado por um encontro112 que desperta a 

esperança e a liberdade: o encontro com Daniel Comboni por quem foi 

acolhido. Daniel Sorur lembra,  mais tarde,  em seu escrito autobiográfico:    

o velho porteiro se distancia,  depois um pouco volta,  e me conduz ao 
sofá,  onde estão Monsenhor Comboni e o Pe. Franceschini Camiliano. 
Era depois da janta e todos eram recolhidos em seus quartos. De quem 

                                                                                                                                                                                         

 

rimasi per lungo tempo. SORUR,  Memorie scr i t t e dal R. P. Daniel Sorur Pharim Deng. 
In: Nigrizia . Verona,  ano VI,  n o 3 ,  p . 77-85,  maio 1888. (aqui p . 81) 
111 È da sapere ,  che in tut t i i luoghi ove sono dei cris t iani e specialmente Missionari i ,  la 
prima cosa che gl i Arabi hanno cura di d i re ai loro schiavi ,  è che i cr is t iani mangiano gl i 
uomini . Io erorealmente persuaso di queste dicerie ,  e di qui la mia sospensione,  ( . . . ) . 
Stet t i una buona mezz ora in cotesta al ternat iva. Finalmente mi decisi ,  e ,  andiamo,  a l la 
casa dei bianchi cris t iani ( . . . ) . Ib id . ,  p . 84 . 
112 Encontro é uma categoria do pensamento f i losófico ,  e laborada,  sobretudo,  pela 
corrente personal ista ,  que desenvolveu intuições contidas na t radição rel igiosa do 
judaísmo e do crist ianismo. Primeiramente se u t i l i za para descrever a forma peculiar de 
relação que tem lugar na relação interpessoal ,  mas supõe determinada compreensão da 
existência humana,  e o seu desenvolvimento conduz à t ransformação radical da teoria do 
conhecimento ,  da f i losofia primeira e da antropologia,  e desemboca numa visão ét ica 
peculiar . Cf . LEVINAS,  Emmanuel . Ethique et Inf ini . Dialogues avec Phi l ippe Nemo . 
Par is: Fayard ,  1982; Id . ,  Total idade et inf ini . Essai sur l extériori té . Paris: Mart ius 
Nijhoff ,  1971; Id .  De Deus que vem à idéia . Trad. Pergent ino Stefano Pivat to . 
Pet rópolis: Vozes ,  2002.  
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és tu? Perguntou-me Monsenhor. Comboni. 

 
Sou escravo de um 

camareiro,  lhe respondi. 

 
Quem te envia aqui? 

 
Deus,  repliquei. - 

Esta minha resposta não premeditada,  mas inspirada no momento do 
coração e por isso mesmo proferida de modo espontâneo e franco,  
excitou em Monsenhor e o missionário um riso de complacência,  e 
trocaram entre eles algumas palavras,  me conduziram ao dormitório de 
meninos 113  

A Estação ou Missão de El-Obeid 

 

capital da Região de Cordofão 

(Sudão) 

 

era considerada por Daniel Comboni como principal missão, porta 

da Nigrícia 114,  isto é,  Centro de comunicação com o interior da África 

central115; fazia parte do seu plano para regeneração da África . Lá havia 

estabelecimentos: igreja,  orfanato,  dois institutos ideais (seminário para 

meninos e convento para meninas) para a formação de negros e de negras,  

escolas e outras obras.116 E quando Daniel Sorur foi acolhido como 

refugiado ,  havia já lá outros adolescentes negros na mesma situação.117  

                                                           

 

113 i l vecchio port inajo s i al lontana,  dopo un poco ri torna,  e mi conduce in divano,  
ovestanno Mons. Comboni e i l P . Franceschini Camil iano. Era dopo cena e tut t i s i erano 
r i t i rat i nel le loro stanze. Di chi sei tu? Mi chiese Mons . Comboni . 

 

Sono schiavo di un 
camel l iere ,  gl i r isposi . 

 

Chi t i manda qui? 

 

Iddio,  repl icai . - questa mia r isposta non 
pensata prima,  ma suggeri tami al momento dal cuore e perciò stesso profferi ta in modo 
spontaneo e f ranco,  ecci tò in Mons. e nel missionarioun riso di compiacenza,  e 
scombiat is i t ra loro alcune parole,  mi condussero nel dormitorio dei ragazzi SORUR,  Un 
Nero del la nost ra missione fat to Sacerdote . In Nigrizia ,  Verona,  ano V,  n o 4 ,  121-123,  
jul . 1887 . Aqui: p .121.  
114 COMOBONI,  op . ci t . ,  n o 3208, p . 1027.  
115 Ibid . , n o 3214-3215,  p . 1029-1030.  
116 Ibid . , n o 3291, p . 1051.  
117 Nesse sent ido, o teólogo camaronês,  Jean-Marc Ela,  em seu famoso l ivro Le cri de 
l homme afr icain .Quest ions aux chrét iens et aux égl ises d Africa . ( Par is: L Harmattan , 
1980) ,  observa que o resgate de escravos na África tem sido uma das grandes 
preocupações da Igreja no século XIX. Nas regiões r ibei r inhas ,  os primeiros convert idos 
são muitas vezes os ex-escravizados . Em muitas ci rcunstâncias ,  não fal tou aos jovens 
resgatados a possibi l idade de entrar no seminário ou no convento ,  no caso das meninas . A 
missão se di r igia também aos jovens. E graças à escola que o crist ianismo se estendeu à 
África . Não há na África a missão sem escola. p . 30 . De Verona,  Inst i tuto Africano,  25 
de Agosto de 1877,  Daniel Comboni escreve ao Rei tor do Colégio Urbano de Roma: 

Declaro em consciência e como a pura verdade que quando acolhi em Adem,  na Arábia,  
o jovem António Dobale ,  agora aluno do Pont if ício Colégio Urbano da Propagada Fide (o 
que foi em Janeiro de 1861) ,  o di to jovem t inha já uma idade superior aos dez anos. Esta 
era a minha opinião ,  a do prefei to apostól ico de Adem aquela época e a de todos os seus 
companheiros de escravidão e de resgate,  que na sua total idade eram rapazes intel igentes 
e espertos . Manifesto isso e digo-o como pura verdade. Rogando-lhe que saúde da minha 
parte os meus quat ro negros ,  declaro-me com todo o respei to e consideração seu af .mo e 
dev.mo no Senhor O texto original da carta encontra-se no Arquivo Propaganda Fide-
Roma,  entre os Escri tos referidos nos congressos para a África Central e Egito ,  no 
Colégio Urbano,  volume 21,  folha 1121; confere também COMOBONI,  op . c i t . ,  n o 4722,  
p . 1464.  
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2. 4 O drama da separação: identidade ferida    

Parecia que tudo estava resolvido para Daniel Sorur. No entanto,  

ocorre-lhe mais uma experiência dolorosa: o drama de separação da mãe. O 

que isso poderia representar para a identidade pessoal e cultural de Daniel 

Sorur? Abdullahi,  o seu ex-patrão que é também o patrão da mãe,  pede a esta 

para exortar o filho a fim de voltar ao cativeiro. Mas o fato já era consumado:  

Daniel Sorur optou pela liberdade dos filhos de Deus. Daniel Sorur lembra a 

triste cena:  

(. . .) voltamos ,   disse a mãe,   à casa do patrão. Não posso,   
respondi. (. . .) Indignada pela minha firmeza,  (minha mãe) se molhou o 
indicador da mão direita com a saliva,  fez um pouco de lama,  e 
passou-o na minha testa: jurou,  com tom de mãe irritada juro por 
este mundo de não te ver nunca mais e saiu imediatamente. Parece-me 
supérfluo descrever o estado no qual me deixou,  sobretudo para ser a 
primeira vez que me falava daquele jeito. Eu tinha sempre amado os 
meus pais,  não me lembro de ter dado-lhes oportunidade de 
entristecer-se gravemente comigo para abandonar-me de tal maneira. 
Aquele juramento foi como um flecha que me trespassou o coração 
(. . .). 118    

Para Sorur,  o momento era paradoxal entre a servidão e a liberdade,  

entre a separação e o encontro: ao lado do duro juramento da mãe há o 

momento solene da divina providência,  momento da graça divina,  o 

momento de se livrar das noites de escravidão e adquirir a liberdade dos 

filhos de Deus. Sorur não podia recusar o convite do Senhor para permanecer 

para sempre escravo do domínio. 

                                                           

 

118 ( . . . ) r i torniamo ,  d isse la madre ,  in casa del padrone. Non posso,  r i sposi . ( . . . ) 
Sdegnata per la mia fermezza,  (mia madre) s i bagnò l´ indice del la mano dest ra col la 
sal iva ,  ne fece un poco di fango,  e portatolo a l la f ronte: giurò ,  disse com accento d´una 
madre adi rata giuro per questa terra di non vedert i mai più e uscì bruscamente . Mi 
sembra superf luo i l descrevere lo stato in cui mi lasciò ,  molto più per esser quel la la 
prima volta che mi parlava in quel modo. Io avevo sempre amato i miei geni tori ,  né mi 
sovvengo d´aver loro dato occasione di rat t r i s tarsi gravemente con me e d´abbandonarmi 
in tal maneira .Quel giuramento fu come una freccia che mi t raf ice i l cuore; ma era i l 
momento solenne at teso dal la divina provvidenza e dovevo cooperare al l ´azione del la 
grazia per tolhermi dal la f ronte la note di schiavtù ed acquistarmila l ibertà dei f igl i d i 
Dio ,  o ,  mancando al l ´ invi to del Signore,  r imanere per sempre schiavo del dominio . 
SORUR,  Memorie . . . ano VI,  nº 4 ,  p . . . ,  jul 1888. p . 113.  



 
53

 
2. 5 Identificação cristão   

Junto dos missionários, o jovem Dinka começa um novo processo de 

identificação por meio da assimilação119 das línguas árabe e italiana  e 

doutrina cristã,  na escola de catecismo. Nesse período de sua educação 

cristã, o jovem vai elaborar formas culturais diferentes da própria originária; 

formas dinâmicas e propositadas na perspectiva da criação de uma nova 

mentalidade que proporciona um homem novo 

 

no sentido cristão da 

palavra , uma identidade cristã120. No dia 12 junho de 1874,  festa de 

Sagrado Coração de Jesus, Sorur recebe os sacramentos do Batismo e da 

Crisma, nas mão de seu amadíssimo Padre espiritual,  Monsenhor Daniel 

Comboni,  que quis deixar uma pequena lembrança da sua missão na querida 

África,  impondo-lhe o seu nome (Daniel). Esse acontecimento marcou a vida 

de Daniel Sorur. Foi um momento único e feliz para o garoto. E dias depois, 

seguiu a sua primeira Eucaristia.121  

A vocação missionária e sacerdotal de Daniel Sorur deve ser entendida 

sobretudo no contexto do plano para regeneração da África de Daniel 

Comboni e da sua filosofia missionária: Salvar o negro por meio do mesmo 

negro . Ele mesmo Daniel Sorur teve dúvidas sobre suas motivações para 

seguir a vida missionária sacerdotal.  Num primeiro momento,  o jovem não 

mostra disponibilidade para tal vocação. Sair da África para o país dos 

brancos? Não, Daniel Sorur não quer mesmo. Muito menos assumir uma 

                                                           

 

119 Sobre o assunto ,  l er PIERI,  Paolo Francesco (di r . ) . Dicionário junguiano . Pet rópolis : 
Vozes/ São Paulo: Paulus ,  2002,  p . 55 et seq . 
120 No que se refere à const i tuição da vida cristã ,  o Vaticano II procurou descrevê-la em 
sua dimensão ent i tat iva e operat iva. A vida cristã é a par t icipação na vida do Pai ,  por 
Cristo e em Cristo mediante a ação do Espí ri to Santo (cf . LG 39-40) . O divino Mestre 
pregou a todos a sant idade de que e le é iniciador e consumidor: Sede perfei tos como vosso 
Pai celeste é perfei to (Mt 5 , 48) . E enviou a todos o Espí ri to Santo ,  a f im de que os mova 
interiormente a amar a Deus com todo o coração,  com toda alma,  com toda a mente e com 
todas as forças (Mt 12, 3 3 a se amarem mutuamente como Cristo amou (cf . 13, 34; 15, 
12) .Em conseqüência ,  os seguidores de Cristo conservem e aperfeiçoem em sua vida a 
sant i f icação que receberam (LG 40,  1 ) . Sobre a ident idade cristã como seguimento de 
Jesus ,  ao lei tor sugerimos ler SOBRINO,   Jon. In : FLORISTÁN SAMANES,  Cassiano; 
TAMAYO-ACOSTA,  Jua-José . Dicionário de concei tos fundamentais do crist ianismo . São 
Paulo: Paulus ,  1999, p . 342-354; FERRARO,  G. I sacramenti e l ident i tà cris t iana . 
Casale Monteferrato-I tal ia ,  1986. 
121 Cf . SORUR,  Memorie . . . ano VI,  nº 4 ,  p . . . ,  jul 1888. p . 113.  
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vocação identificada com o chamado a abraçar um modo de vida celibatária,  

referente ao sacramento da ordem. Conta ele:   

Monsignor Comboni deveria voltar para Europa para negócios 
importantes da Missão. Sua Exc. tinha previsto de levar consigo dois 
jovens para colocá-los no Colégio da Propaganda a Roma,  onde 
depois,  teriam que cooperar como missionários para conversão de 
seus confrades . O Reverendo Padre Giovanni Losi,  então Superior 
dos institutos de El-Obeid e diretor espiritual dos rapazes lhe 
propunha dois,  Pancrazio Marangian de Carà e Arturo Morzal de 
Bigna,  todos da tribo de Darfur. Sendo o primo recusado para tal 
destinação,  Monsignor quis que fosse eu,  ainda que o superior lhe 
falasse não ser eu apto e não ter suficientes forças a sustentar tanto 
trabalho para ser de constituição delicada. Então o Pe. Losi me 
comunicou a vontade de Monsignor. Suas palavras me deram muita 
dor,  e lhe respondi que não queria ir para o país dos brancos,  e 
muito menos tornar-me padre. O negro Arturo esforçou-se com razões 
e orações por que eu aceitasse,  mas tudo foi em vão. Passaram alguns 
meses sem que ninguém me falasse do sacerdócio,  e já achava que 
estava tudo bem. 122   

A vontade,  o desejo e a decisão de acolher essa proposta e partir foi 

iluminada por palavra e relações de filiação espiritual e afetiva que Daniel  

Sorur manteve com Daniel Comboni123. De fato,  a figura de Daniel Comboni 

tem marcado tanto de modo a influenciar as decisões de Daniel Sorur diante 

das dificuldades.124 Daniel Sorur aprendeu a discernir cultivando uma atitude 

fundamental de liberdade diante dos fatos decisivos. Ou seja,  ele aprendeu a 

discernir investindo 

 

como diria João Batista Libánio - nas energias críticas 

                                                           

 

122 Monsignor Comboni doveva far r i torno in Europa per af far i important i del la Missione. 
Sua Ecc. Aveva divisato di condurre seco due giovanett iper metterl i nel Collegio di 
Propaganda a Roma,  dove poi avessero a cooperare come Missionari a l lá conversione dei 
loro confratel l i . I l R .P. Giovanni Losi ,  a l lora Superiore degl i Is t i tut i d i El-Obeid e 
di ret tore spir i tuale dei ragazzi gl i proponeva due,  Pancrazio Marangian di Carà ed Arturo 
Morzal d i Bigna,  tu t te t r ibù del Darfur. Essendosi i l pr imo ri f iutato a tale dest inazione,  
Monsignorvolle prender me,  quantunque i l Superiore gl i d icesse non essere io at to e non 
aver suff icient i forze a sostenere tanta fat ica per essere di cost i tuzione del icata . Al lora i l 
P . Losi mi comunicò i l disegno di Monsignore. Le sue parolemi recarono molto dolore ,  e 
gl i resposi che non volevo andarenel paese dei bianchi ,  e mol to meno farmi prete. I l nero 
Arturo s ´adoperò con ragioni e preghiere perché asccetassi ,  ma tut to fu indarno. 
Passarono alcuni mesi senza che persona mi par lasse del Sacerdozio ,  e gia credevo ogni 
cosa accomodata. Ibid. ,  p . 114-115.  
123 Sobre Daniel Sorur ,  f i lho espiri tual de Daniel Comboni ,  l er GIORGI,  Fulvio De,  Tra 
Africa e Europa: Daniele Sorur Pharim Den In Archivio Comboniano . Roma,  XLII ,  n o 1 ,  
(82) p . 67-131,  2004 .  
124 Cf . SORUR,  Memorie . . . ano VI,  nº 4 ,  p . . . ,  jul 1888. p .115. 
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no conhecimento dos nossos condicionamentos,  para libertar-nos o máximo 

possível deles 125.  

Em novembro de 1875,  Daniel Comboni levou consigo os dois jovens 

negro-africanos,  Daniel Sorur e Arturo Morzal,  via Cartum 

 
Suakim 

 
Cairo- Trieste e chegaram a Verona no dia 25 de março de 1876.  Daniel 

Sorur estava na viagem como em processo de iniciação à condição adulta: 

pensa-se em Chapeuzinho vermelho no bosque; como em transformação ou 

peregrinação de um herói adulto: pensa-se em Ulisses; como vocação de um 

herói ou fundador: pensa-se em Abraão ou em Êneas.126  

A permanência de Daniel  Sorur em Verona será dedicada ao estudo da 

língua italiana e do latim,  até agosto de 1877,  sob cuidado de Padre Antônio 

Squaranti,  o então reitor do Instituto africano para as missões da África 

Central,  fundado por Comboni. Nessa época,  a comunidade comboniana de 

Verona viu-se obrigada a oferecer resposta atenta e de qualidade a novas 

necessidades lingüísticas. O italiano,  até então considerado língua materna 

dos italianos na qual refletir e por meio da qual transmitir conhecimentos e 

disciplinas,  tornou-se agora 

 

graças à presença dos imigrantes 

 

uma língua 

segunda. Não língua estrangeira,  mas l íngua de uso quotidiano e de 

escolaridade,  por meio da qual se expressavam necessidades,  sentimentos,  

conhecimentos 

 

a língua de estudo. Para Daniel Sorur,  o aprendizado da 

língua de comunicação ocorreu num tempo significativo de mais de um ano. 

Em contrapartida,  o aprendizado lingüístico abstrato e dos conceitos exigiu 

longos anos.  

Em sua correspondência escrita em Roma,  no dia 15 de Julho de 1877,  

dirigida ao Cardeal Alexandre Franchi,  na qual solicita vagas para dois 

negros no famoso e importante Pontifício Colégio da Propaganda Fide, Daniel 

Comboni relata:    

                                                           

 

125 A arte de formar-se . São Paulo: Loyola,  2001,  p . 110. 
126 Cf . MOSCATO, Maria Teresa ,  I l v iaggio come metafora pedagogica. Introduzione al la 
pedagogia intercul turale . Brescia-Ital ia: La scuola,  1994. Poder-se-ia desenvolver uma 
série de reflexões interessantes e sugest ivas sobre a est rutura arquét ipica da viagem,  na 
convicção de que o tema de viagem permita uma lei tura intercul tural (o t rans-cul tural ) 
do processo formativo e missionário. Reflet i remos ,  no primeiro capí tulo da tercei ra parte ,  
só sobre a viagem dos magos como ícone da intercul tural idade.  
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Quando voltei do Cordofão (uma das regiões do atual Sudão cuja 
capital é a cidade de El Obeid) para Roma,  trouxe comigo dois jovens 
negros do interior da África Central,  com vontade de colocá-los no 
Pontifício Colégio Urbano para que se impregnassem do espírito 
apostólico na sua verdadeira fonte e se convertessem depois em 
apóstolos das gentes da sua terra. Daniel Sorur e Artur Morsal,  a 
quem eu resgatei e batizei e a quem os meus missionários instruíram,  
são dois com 13 anos de idade,  de memória e inteligência distintas,  
de bons costumes,  e com desejo de ser apóstolos de seus irmãos. Tive-
os um ano no meu instituto,  para que na Propaganda possam ingressar 
nos estudos do latim e,  segundo a opinião do reitor e professores de 
Verona,  reúnem condições para obterem resultados excelentes e sair 
apóstolos para sua desditosa pátria.Imploro da exímia bondade de V. 
Em. ª se digne admitir estas duas flores do jardim africano e isto no 
próximo anos escolar127.   

Resposta positiva. Uma vez conseguidas as vagas para os dois,  de 

Roma,  no dia 17 de Julho de 1877,  Daniel Comboni envia uma carta de 

animação vocacional e espiritual a Daniel Sorur e Artur Morsal,  nestes 

termos:   

Meus queridos filhos Artur e Daniel,  Depois da graça da fé que Deus 
vos concedeu na África,  a maior que Ele vos deu é,  sem dúvida,  a de 
agora,  ou seja,  o Santo Padre Pio IX ter-vos acolhido no mais 
sublime instituto do mundo,  o Pontifício Colégio Urbano da 
Propaganda Fide,  onde sereis educados para a apostolado da África 
Central. Aqui em Roma,  sob a inspiração da Santa Sé Apostólica,  
bebereis o espírito que vos formará como verdadeiros apóstolos de 
vossos irmãos,  que,  aos milhões,  se encontram nas trevas e sombras 
da morte. Daí que vos convido com toda a alma a corresponder à graça 
tão assinalável,  levando uma vida de santos,  estudando com 
aplicação aquilo que se vos recomendar e obedecendo às santas regras 
do ínclito colégio,  as quais são fruto da experiência de mais de dois 
séculos e têm como autores muitos sumos pontífices.Assim pois,  vireis 
para Roma na próxima semana,  de acordo com as ordens do vosso 
reitor,  Pe. Antônio; assistireis à minha sagração episcopal e entrareis 
no santo instituto da Propaganda cheios de desejo de vos fazerdes 
santos,  para depois santificar e salvar da morte os vossos irmãos da 
África Central. Entretanto vos abençoa de coração.128  

                                                           

 

127 O texto original da car ta encontra-se no Arquivo Propaganda Fide-Roma,  ent re os 
Escri tos refer idos nos congressos para a África Cent ral e Egi to ,  no Colégio Urbaniano,  
volume 21,  folhas 1097-1098; conferi r também COMOBONI,  Daniel , op . ci t . ,  n o  4682-
4685,  p . 1454-1455. 
128 O texto or ig inal da carta encontra-se no Arquivo Comboniano de Roma (A.C.R),  
colocação A, c . 16/19,  p .39; confer i r também COMOBONI,  Daniel ,  op . ci t . , n o  4695-
4697,  p . 1457 . 



 
57

Como acontece em muitas ocasiões,  a animação vocacional é feita de 

maneira exuberante para cativar o coração da juventude. Pode-se pensar no 

edifício que se constrói no imaginário de um jovem negro-africano o fato de 

ser missionário e sacerdote. Daniel Comboni parece exaltar o Pontifício 

Colégio Urbano da Propaganda Fide e a formação oferecida por esse. O apelo 

é o de se conformar e assimilar a doutrina já pré-estabelecida. Praticamente o 

que se propõe é deixar-se assimilar pelos esquemas socioculturais de uma 

outra cultura que é aquela dominante. Aqui a assimilação é mais ou menos 

forçada , os imigrantes negro-africanos assumem os comportamentos do 

grupo dominante. 

Não se pode falar em Roma católica sem evocar seu principal e famoso 

edifício sagrado: a basílica de São Pedro; a importante personalidade do 

Sumo Pontífice. Para muitos de nós que vivemos na África moderna e 

urbanizada, que vemos por meio da T.V. os grandes edifícios e 

estabelecimentos plantados pelo mundo, torna-se cada vez mais difícil 

imaginar como poderia ter sido a admiração de Daniel  Sorur diante do 

grande Templo da cidade eterna . Até então, Daniel Sorur apenas havia 

ouvido dizer. Ora, estava diante dos fatos concretos, era na ocasião da 

consagração episcopal de Daniel Comboni:  

Chegando a São Pedro,  impressionado pela grandiosidade e esplendor 
daquele templo,  do qual tanto ouvi falar,  confirmei-me mais na idéia 
concebida,  que o Papa não fosse um ser humano como os outros. Se 
tudo isso é para o Papa,  dizia em mim mesmo,  é possível que um ser 
humano possa ser tratado desta maneira? Não,  não é possível; o Papa 
deve ser um anjo. Entramos em Vaticano (. . .). Quanto não foi o meu 
estupor,  quando pude constatar que ele (o Papa Pio IX) era próprio 
um ser humano como todo o mundo,  mas revestido de uma autoridade 
que vem de Deus mesmo! A consagração episcopal de Mons. Comboni 
tinha tido lugar no dia 12 de Agosto de 1877.129 

                                                           

 

129 Giunt i in S. Piet ro ,  percosso dal la grandiosi tà e splendore di quel tempio,  di cui 
avevo tanto udi to parlare ,  mi confermai di più nel la concepita Idea,  Che i l Papa non 
avesse ad esser un uomo come gl i a l t r i . Se tut to questo è per i l Papa,  dicevo t ra me,  è 
egl i possibi le Che un uomo possa esser t rat tato in questa maneira? No,  non è possibi le; i l 
Papa deve essere un angelo . Entriamo in Vat icano ( . . . ) . Quanto non fu i l mio stupore,  
quando potei constatare che egl i (o Papa Pio IX) era proprio un uomo come tut t i g l i a l t r i ,  
ma rivest i to d´um autori tà proveniente da Dio medesimo! La consacrazione episcopale d i 
Mons . Comboni aveva avuto luogo i l 12 Agosto 1877: i l giorno seguente,  dopo essere 
stat i paternamente accol t i e benedet t i dal Santo Padre fummo condot t i nel Col legio di 
Propaganda,  in cui verano gia da tempo dei giovani Neri per esservi educat i a l l ´apostolato 
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Daniel Sorur continua dizendo que no dia seguinte,  depois de terem 

sido paternalmente acolhidos e abençoados pelo Santo Padre (o Papa) foram 

conduzidos ao Colégio da Propaganda fide ,  onde encontram outros jovens 

negro-africanos que lá estavam há tempo para ser formados e depois ser 

enviados em missão na África Central. Lá se dedicavam aos estudos de lat im 

e de filosofia.    

2. 6 A identidade e a experiência do sofrimento   

Durante a sua permanência em Roma,  Daniel Sorur adoeceu,  

experimentando a dor,  sendo o sofrimento o pão que nunca falta à mesa 

humana. Onde estiver o ser humano,  ali estará,  como uma sombra,  o 

sofrimento 130. Daniel Sorur enfrentou a crueza do sofrimento com difícil 

superação. Da carta do Reitor do Colégio da Propaganda Fide,  Padre 

Conrado,  de 1 de Junho de 1883,  ao Pe. Guiseppe Sembianti,  em Verona,  

referente a Daniel  Sorur,  pode-se ler:   

Do resto,  terei de escrever-lhe sobre o querido Sorur cuja saúde,  há 
algum tempo,  nos preocupa. (. . .) Eu em falar das condições de Sorur 
achei mais conveniente enviá-lo ao  Cairo em vez de a Verona; ficaria 
bom nestes meses de calor; não agüentaria o inverno. 131   

Realmente a situação de Daniel Sorur torna-se um assunto recorrente no 

epistolário comboniano. Pode-se ler ainda na Carta de Pe. Giuseppe 

Sembianti,  de Verona,  do dia 5 de junho de 1883, ao Pe. Rolleri,  no Cairo:    

                                                                                                                                                                                         

 

dell´Africa Centrale . Là at tesi agl i s tudi di la t ino e di f i losofia ( . . . ) . SORUR,  Memorie . . . 
ano VI,  nº 4 ,  p . . . ,  jul 1888. p . 117-118. 
130 BUCH CAMÍ,  E. Sofrimento . In: MORENO VILLLA,  Mariano (di r .) . op . ci t . ,  p . 
703. Apud. ,  LARRAÑAGA I. ,  Del sufr imento a la paz . Madrid: San Pablo ,  1996.  
131 . Del resto dovrò scrverLe sul buon Surur che da qualche tempo c´impensiersce per la 
salute . ( . . . ) Io nel l ´esporre lê condizioni di Surur aveva dato come proget to più confacente 
lo spedir lo a l Cairo chè a Verona s sarebbe s tato bene in quest i mesi di caldo non avrebbe 
poi potuto resis tervi nel l ´Inverno ( . . . ) . A carta está conservada junto à  A. C. R, 
colocação A.\30\10\5 . 
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Soube há algumas semanas que Daniel Sorur tinha feito vômito de 
sangue; (.. .) que os Superiores tinham tomado já a decisão de enviá-lo 
ao Cairo como lugar mais adapto para recuperar-se e continuar,  
podendo,  os estudos.132  

Do Cairo,  no dia 29 de Junho de 1883,  Mons. Sogaro 133 escreve ao Pe. 

Giuseppe Sembianti,  em Verona: Chegou Daniel Sorur com estado 

discretamente bom,  tomara que não piore (. . .).

 

134  

Depois de sua recuperação no Cairo,  Daniel Sorur é destinado a 

continuar seus estudos de Teologia em Beirute,  no Líbano,  no Médio Oriente 

(1883). Testemunha isso a Carta de Mons. Sogaro,  do Cairo,  no dia 31 de 

Julho de 1883 ao Pe.Giuseppe Sembianti ,  em Verona:   

No dia 12 corrente partiu para o Colégio Teológico de Beirute135o 
nosso ótimo confrade Daniel Sorur. Inicialmente,  os Padres da 
Companhia de Jesus de Cairo pareciam dispostos a dar-lhe algumas 
aulas,  mas depois me disseram que não podiam continuar,  isso lhes 
atrapalhava,  seria bem melhor orientá-lo à sua escola a Beirute 136    

Daniel Sorur permaneceu em Líbano até concluir a sua formação em  

teologia.  

2. 7  Um negro feito Sacerdote : uma identidade sacerdotal   

Entre os eventos que deixaram fortes marcos na transformação da 

identidade pessoal de Daniel Sorur é, sem dúvida,  a sua ordenação sacerdotal 

que teve lugar no Cairo, no dia 8 de Maio de 1887. Foi um evento histórico e 

monumental. Nesse dia, como na liturgia para a festa das tendas ,  o salmista 

                                                           

 

132  Avrei sent i to da qualche set t imana che Daniele Sorur aveva fat to gl i sbocchi di 
sangue; ( . . . ) ,  che i Superiori avevano preso gia i l part i to di mandare Daniele al Cairo 
come luogo più adat to per r imetersi e proseguire ,  potendo,  gl i s tudi . A carta è 
conservada junto A. C. R, colocação A.\28\27\20. 
133 Sucessor de Mons. Daniel Comboni como Bispo e Vigário Apostól ico da Áfr ica Central .  
134E´ arr ivato Daniele Sorur in discreto buono sta to ,  se non peggira; ( . . . ) A carta está 
conservada junto ao A. C. R, colocação A.\39\33\20. 
135 Trata-se da Universidade Catól ica São José fundada e di r igida pelos jesuí tas . Aí que 
Sorur continuou com os estudos de teologia .  
136 I l giorno 12 corrente part ìper i l Col lgio Teologico di Beyruth136i l nost ro o t t imo 
confratel lo Daniele Sorur . Sul le prime i RR.PP. del la Compagnia d i Gesù di Cairo 
parevano dispost ia fargl i un po´ di scuola; ma poi mi fecero dire che non potendo 
continuare senza t roppo loro disturbo,  sarebbe s tato assai migl ior mandar al le loro scuole 
a Beyruth ( . . . ) .A carta es tá conservada junto ao A. C. R, colocação A. \39\37\41 .  
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juntou- se com Daniel Sorur para cantar: Este é o dia que o Senhor fez,  

exultemos e alegremo-nos nele (Sl 118,  24). O evento tornou-se 

intercultural,  à medida que se reuniram em torno da mesma alegria e negros e 

árabes e europeus. Nada melhor do que ouvir a expressão do próprio Daniel 

Sorur:   

Em Julho de 1886 terminava os meus estudo e fui enviado a Ghazir,  no 
monte Líbano,  para aperfeiçoar a língua árabe. Em Dezembro do 
mesmo ano foi chamado de volta ao Cairo,  onde me preparei às 
sagrada Ordens,  que recebi pouco depois com a imposição das mãos 
do venerabilíssimo nosso Mons. Vigário Apostólico que no dia 8 de 
Maio de 1887 me conferiu o sacerdócio.137 

Ainda:  

A alegria para o acontecimento foi próspero em casa e fora e isso (. . .) 
pelo fato tudo novo em Cairo. Porque,  é a saber que nunca foi 
ordenado sacerdote em Cairo um negro,  eu era o primeiro. Portanto, 
muitos católicos dessa grande cidade tomaram conhecimento do evento 
ficaram felizes e alegres. E assim se explica a presença de muitos 
leigos e senhores naquela sagrada cerimônia. Os negros,  ao ver um 
deles feito Sacerdote,  enlouqueceram de alegria.138  

É bom dizer que essa alegria carrega um sentido particular e inédito 

para os negros ao verem um deles se tornar sacerdote católico,  mas isso deixa 

ainda uma reflexão a aprofundar: o que significa para o negro ser sacerdote 

católico no seu contexto tradicional e no contexto intercultural? Essa questão 

da identidade é recorrente. Aparece e reaparece sob várias preocupações como 

a de  inculturação e a  do diálogo.  

Com seus novos paramentos como Padre missionário, Daniel Sorur 

inicia uma primeira viagem na Europa,  no outono de 1887. Em breve tempo,  

                                                           

 

137 Nel Luglio 1886 terminava i miei s tudie venivotosto mandoto a Ghazir ,  sul monte 
Líbano,  per affrancarmi nel la l íngua araba. Nel Dicembre Del medesimofui r ichiamato in 
Cairo ,  dove mi preparai al le sacre Ordinazioni ,  che ricevet t i a brevi interst izi dal le mani 
delvenerat issimo nost ro Mons. Vicario Apostol ico f inché l ´8 Maggio 1887 mi conferiva i l 
sacerdozio . SORUR,  Memorie. . . ano VI,  nº 4 ,  p . . . ,  jul 1888. p . 119. 
138 La gioia per s ì fausto avvenimento fu in casa e fuori e ciò ( . . . ) pel fat to tut to nuovo al 
Cairo . Poichè è da sapere Che mai fu ordinato sacerdote al Cai ro um Nero,  io erro i l 
primo. Quindi è Che quanti cat tol ici di questa grande ci t tà ebbero sentore del la cosa ne 
provarono um sent imento di compiacenza e di le t izia . Ed è così Che si spiega l ´essere 
accorsi a l la sacra cerimônia molt i del di fuori re l ig iosi e s ignori . I Negri poi al veder uno 
dei loro fatto Sacerdote,  ne andavano mezo pazzi dal la gioia . SORUR,  Un nero del la 
nost ra Missione fat to Sacerdote. In: Nigrizia ,  ano V,  nº 4 , p . 116-124,  jul . . 1887 , (aqui 
p . 123) .   
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nos ambientes missionários,  correu a speedy uma notícia excepcional: Un 

nero divenuto missionario e sacerdote (Um negro se torna missionário e 

sacerdote). Esse foi o título de destaque da revista missionária Nigrizia,  

sucessivamente entre 1887 e 1888 . Junto com essa notícia de ordenação 

sacerdotal de Daniel Sorur foi publicada uma sua breve autobiografia, 

Memorie Del R.P.Daniele Sorur Pharim Deng. à qual recorre-se até agora.  

A finalidade dessa viagem foi,  principalmente,  arrecadar fundos para a 

Missão da África Central. Com a mesma finalidade,  registra-se uma outra 

viagem de Daniel Sorur à Europa entre 1889 e 1891. As etapas principais 

dessa última viagem  foram: Salisburgo-Karlsruhe-Francoforte-Troppau-

Cracovia-Brambsberg-Laibach. Sobre esse assunto vale a pena ouvir o 

comentário de Jean-Marc Ela:   

Desde o XIXo século,  a Europa,  os Estados Unidos e o Canadá são a 
fonte de proveniência dos recursos da Propagação da Fé: lugares de 
culto,  escolas,  dispensários,  seminários,  escolas de catequistas,  
orfanatos,  leprosários ,  etc. . . . serão cuidados por fundos vindos fora 
dos países de missão. Assim,  cada seminarista terá de ter um 
benfeitor ; ele não aprenderá uma profissão para se sustentar,  ele 

terá de viver como subdesenvolvido,  segundo as regras de uma 
economia hetero-centrada. Em todas suas atividades,  a missão deverá 
encontrar patrocinadores de fundos no estrangeiro.139   

As heranças de tais concepção e práticas sempre acompanharam e 

acompanham ainda hoje o cotidiano comboniano. Aliás,  é preciso dizer que 

as missões (comunidades) combonianas vivem praticamente de coletas,  

ofertas particulares e intenções de missas vindas das Igrejas do Ocidente. 

Para garantir a continuidade da obra ,  o papel da imprensa missionária 

comboniana foi sempre relevante. Em certos contextos,  os meios de 

propaganda em favor das missões tomam formas diferentes: projetos ,  

festas ,  palestras ,  exposições missionárias ,  dias ou semanas 

missionárias ,  etc . . . 

                                                           

 

139 Dès le XIXe s iècle ,  l Europe,  les Etats Unis et l e Canada sont la ssource de 
provenance des ressources de la Propagat ion de la Foi : l ieux de cul te ,  écoles ,  
dispensai res,  seminaires ,  écoles de catéchis tes ,  orphel ia ts ,  léproserie ,  etc . . . seront 
ent retenus par des fonds extérieurs aux pays de mission. Ainsi ,  chaque séminariste devra 
avoir un bienfai teur ; i l n apprendra pas un métier pour survivre ,  i l devra vivre en sous-
développé,  selon les exigences d une économie hétéro-cent rée . Pour toutes ses act ivi tés ,  
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Volte-se à experiência de Daniel Sorur. O que facilitou à animação em 

favor da África foi justamente a sua habilidade lingüística: Daniel  Sorur 

tinha conhecimento das línguas italiana,  alemã,  inglesa,  francesa e árabe. 

Suas viagens interesseiras constituíram uma importante oportunidade para 

conhecer um pouco mais da cultura européia à qual se contrapôs pelas 

atitudes etnocêntrica e preconceituosa dos brancos contra o negro-africano. 

Esse período de permanência na Europa é, possivelmente, o momento 

inspirador das preciosas informações que constituem o manuscrito Che cosa 

sono i néri?140 

De suas atividades apostólicas na África, Daniel Sorur traz pouca 

informação ou quase nada. As suas longas viagens são justificadas, como 

acaba-se de dizer,  pela animação missionária na Europa em favor dos mais 

abandonados do planeta ,  os negro-africanos. Assim se entende a sua 

dedicação na construção da nova estação missionária de Suakim; na 

construção das igrejas de Suakim e de Helwan (no Egito); na responsabilidade 

da Escola em Suakim e em Helwan; na aquisição de importante localidade da 

Gesira sob domínio de muçulmanos. A missão, na quela  época,  é 

compreendida no contexto de civil izar os negros, de dar visibilidade à 

cristandade por meio da instalação das estruturas como escolas,  igreja,  etc. ,  

como foi referido no comentário de Jean-Marc Ela; na luta anti-escravagista e 

na coversão dos negros do paganismo para o cristianismo (catolicismo). 

Assim, no seu necrológio,  afirmava-se:  

De 1889 a 1891 foi visto andando com R. P. Geyer pela Europa para 
arrecadar fundos. Deve-se em grande parte pelo seu rosto negro e pela 
sua fala quente a conquista do estabelecimento e a construção das 
igrejas de Helouan e de Suackim,  como também a conquista do 
território de Gesira,  obra de grande auxílio para a Missão e onde 
muitos negrinhos têm encontrado o paraíso.141  

                                                                                                                                                                                         

 

la mission devera t rouver des bai l leurs de fonds à l étranger . Cf. Le cr i de l homme 
afr icain . Quest ions aux chrét iens et aux égl ises d Africa ,  p . 31 . A t radução é nossa .  
140 Para a descr ição deste manuscri to , conferi r o capí tulo 3 desta parte ,  no i tem um negro 
face à cul tura ocidental . 
141  Del l ´89 al 91 fu visto gi rare col R. P. Geyer per l ´Europa per questua. Si deve in gran 
parte al la sua faccia nera ed al lasua calda parola la r iusci ta del l ´ impresa e la fabrica del la 
Chiesa e d i Helouan e di Suackim,  come anche la comperadel la Gesi ra ,  opera di tanto 
giovamento per la Missione e dove tant i neret t i hanno t rovato i l paradiso . Diario del la 
Gesira ,  de Janeiro de 1900,  conservado no A.C.R., colocação A\24\2, p . 45 . 
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Constata-se que o trabalho missionário de Daniel Sorur constituiu-se,  

em geral,  muito mais na animação missionária na Europa em favor dos negro-

africanos do que no meio dos mesmos.  

A partir de 1895, com saúde sempre precária, o padre Daniel  Sorur 

começou a piorar com fortes ataques de febre. Em novembro de 1899,  Daniel 

Sorur foi destinado por Mons. Roveggio à colônia de Gesira,  no Egito. Ali,  

atingido por um forte ataque da tísica142,  foi internado no hospital local,  

onde,  no dia 11 de Janeiro de 1900,  faleceu aos 34 anos(?),  assistido pelo 

Pe. J .Ohrwalder. O seu corpo foi levado ao Cairo e enterrado ao lado da igreja 

do Sagrado Coração,  a mesma onde foi ordenado sacerdote.143  

No seu necrológio,  refere-se:   

Sim, foi um grande prazer para os brancos e para os negros; e não é de 
se admira se o querido Pe. Daniel foi amado por todos e a todos 
agradou. Queria-se fazer à sua alma solenes exéquias à Gesira com 
cantos de nossos neguinhos duas vezes,  e assim também em Cairo e 
também a Helouan,  onde, aliás, foi recolhida uma vistosa coleta para 
um solene trigésimo da sua morte e para perpetuar a cara memória com 
pequenas lembranças na pública Igreja. 144   

Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do 

céu (Ec 3, 1). Metade das ocupações do homem é sinistra,  metade de suas 

ações é gesto de luta. A morte já deixou a sua marca sobre a vida. Para Daniel 

Sorur Pharim Deng,  a morte fecha as portas do século XIX e o céu abre as do 

século XX.    

                                                           

 

142 Tuberculose pulmonar . 
143 Cf . Diario del la Gesira ,  de Janeiro de 1900,  conservado no ACR, colocação A\24\2 , p . 
72 . 
144 s ì , fu compianto assaidaí Bianchi e dai Neri ,  e non è a maravigl iarsi se i l caro P. 
Daniele fu amato da tut t i e da tut t i compianto . Si voleva fare al l ´anima sua solenni 
esequie al la Gesi racol canto dei nost r i neret t ibem due vol te ,  e così pure in Cairo ed anche 
ad Helouan,  dove anzifu raccol tauna vistosa col let ta per un solenne Trigésimo del la sua 
morte e per perpetuare la cara memória com qualche piccolo r icordo nel la publica 
Chiesa. Diario del la Gesira ,  de Janei ro de 1900,  conservado no A. C. R, colocação 
A\24\2 , p . 75 . 
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Capítulo III  A obra de Sorur  

3. 1 A identidade negro-Dinka na obra de Sorur  

O homem é um ser mais ou menos susceptível 
das idéias e do modo de viver das pessoas 
com as quais ele está em contato ou 
relação.145    

A identidade Dinka não é, portanto,  uma categoria estática,  

imobilizada no tempo,  mas é explicada e interpretada por Daniel Sorur nos 

aspectos histórico e relacional de encontro pluricultural,  constituindo uma 

estrutura híbrida entre tradições negro-afro-Dinka, hebraico-cristãs e 

muçulmanas. Para entender melhor o estado identitário do negro,  aconselha 

Daniel Sorur,  é bom estudar e ver por qual das três culturas o negro é mais 

influenciado: o paganismo (tradições negro-africanas),  ou o Islamismo,  ou 

ainda o Cristianismo.146 

O fato de a espiritualidade afro-Dinka carregar elementos culturais de 

várias origens, pode-se falar 

 

de modo impróprio 

 

de uma  identidade 

intercultural no caso de  Daniel Sorur? Deve-se ter presente que,  na 

experiência de Daniel  Sorur,  as culturas acima citadas não tiveram o mesmo 

peso. Seu amor para com as tradições negro-africanas não esconde também a 

sua visão negativa com  as mesmas. Ele as considera como feticismo ou 

religião natural . O Islamismo é uma religião da alma doente;  é um dos 

grandes pecados dos males e sofrimentos essenciais dos negro-africanos 

 

sobretudo a escravidão. A doutrina cristã foi acolhida de modo profundo e 

otimista, ainda que  a marca do cristianismo comboniano foi um sofrimento 

para Daniel Sorur. Como vem a ser o diálogo com um cristianismo 

ocidentalizado? Como explicar e interpretar o salvar o negro com o negro 

nesse contexto?  

Daniel Sorur, portanto,  por meio de uma obra manuscrita, propõe ao 

leitor uma viagem no processo de formação de sua identidade na encruzilhada 

                                                           

 

145 L`uomo è un essere più o meno suscet t ibi le del le idee e del modo di vivere di quele 
persone col le qual i è in contat to o relazione . SORUR, Que cosa sono i negri ,  p . 31 . 
146 SORUR, op. ci t . ,  p . 14.  
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de desafios e perspectivas: entre cultura tradicional negro-africana-Dinka,  

islamismo e cristianismo (catolicismo europeu).  

O Qual è il mio paese nativo? e o Que cosa sono i negri?147 são 

basicamente escritos apologéticos 

 
que mais interesse esse estudo para sua 

finalidade 

 
em torno da ideologia racista contra o negro148. Neles, Daniel 

Sorur traz sua experiência com argumentos bem fundamentados em vários 

campos de seu conhecimento 

 

filosófico, teológico, etnológico. Nesses 

escritos, Sorur se defende e colabora, oferecendo orientações para 

comportamentos adequados na formação e convivência com os negro-

africanos em vista de sua emancipação nos planos humano e espiritual.  

Em Que cosa sono i negri? ,  a argumentação parte da análise da esfera 

religiosa que coloca em confronto o paganismo (religiões das tradições 

africanas),  o Cristianismo e o Islamismo. Assim fazendo, Sorur trata 

principalmente da questão da civilização dos negros, da formação do clero 

indígena e da denúncia de comportamentos menos satisfatórios da sociedade 

européia e das relações perversas e servis dos muçulmanos. Uma tarefa 

laboriosa que solicita discernimento. Entre o sofrimento em ouvir dizer que 

os negros não são capazes à vida intelectual, a angústia em ouvir dizer que os 

negros não possuem alma e não são outra coisa que macacos e as dúvidas em 

querer saber o que são realmente os negros para merecer um tal tratamento, 

vencem a fé e coragem para assumir sua responsabilidade. No inicio do 

manuscrito, ele mesmo disse: 

Não tenho condição de tratar esse tipo de assunto da maneira que 
mereceria; em tudo caso,  depois de muita dúvida se conseguiria levar 
até o fim,  apesar das dificuldades que me dissuadiam de encarar,  
convicto de ser meu estreito dever de consciência,  resolvi dizer alguma 
coisa.149  

                                                           

 

147 Uma interrogação semelhante aparece na forma o que é o negro? em A invenção do 
ser negro : um percurso das idéias que natural izaram a inferioridade dos negros de 

Gislene Aparecida dos Santos ,  publicado em São Paulo pela Educ/Fapesp,  2002,  p . 53 . A 
questão remete àdegradação daidentidade do negro pelo fato do racismo sofrido por es te . 
148 A const rução da idéia de raça no século XIX est ruturou,  por meio de r ígidos 
princípios ,  uma acentuada di ferença ent re brancos e negros . Observa-se que o imaginário 
europeu está repleto de concepções racistas d ifundidas em larga escala . . . a imagem do 
negro que é veiculada leva a crer em sua inferioridade inata e i r remediável . Ibid . ,  p . 59 .  
149 Sebbene non mi senta in grado di t rat tare s imile materia secondo che meri terebbe; 
tut tavia dopo aver mol to esi tato se l ´avrei potuto condure a buon porto ,  non ostante le 
di f f icul tà che mi dissuadevano dall´ int raprenderla ,  convinto essere mio stret to dovere di 
coscienza,  mi risolvet t i a di re qualche cosa . SORUR, Que cosa sono i negri?op ci t . ,  p . 
1 .  
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Nesse sentido, o Daniel Sorur mostra um forte compromisso pessoal,  

universal,  ético e amor ao próximo.150  

3. 2 Um negro face à sua cultura de origem.   

3. 2. 1 Em busca das origens   

Pharim Deng descreve a cultura Dinka. Essa cultura 

 

se se permite 

dizer 

 

é codificada no seu próprio nome. Pharim Deng é o nome a ele 

conferido pelos pais no seu nascimento,  e é um termo Dinka. Dessa cultura 

de origem ele fala no seu manuscrito Qual è il mio paese nativo? (Qual é a 

minha terra nativa?), não datado e constituido de um caderno de 44 páginas. 

Esse manuscrito é conservado junto ao Arquivo Comboniano de Roma (ACR),  

coleção A/C/R/A/30/2/9. 

Como já foi referido ao falar de sua família,  no capítulo precedente,  

da época em que Sorur escreve,  passaram vinte anos desde sua captura por 

parte dos Jialaba e Bagara 

 

populações arabizadas e islamizadas que se 

dedicam ao comércio de escravos 

 

procedentes da região de Cordofão. Pode-

se,  portanto,  colocar também a redação desse escrito,  em torno de 1890. 

Dov è il mio paese nativo? (Onde está localizada a minha terra 

nativa?) é o título do primeiro capítulo de Qual è il mio paese nativo? ,  que 

ficou incompleto, em relação à etnia de origem de Sorur,  a Dinka. Como foi 

lembrado no segundo capítulo,  junto aos Dinka não existia nenhuma forma de 

educação escolar 

 

no sentido de instrução escolar (escrever e ler) , Daniel 

Sorur não possuía praticamente nenhum conhecimento da posição geográfica 

de sua aldeia de origem. O seu escrito é justamente uma tentativa de 

responder à interrogação inicial que ele mesmo faz: Qual é minha aldeia de 

origem ? Daniel Sorur escreve:    

                                                           

 

150 Conferi r ,  a esse respei to , VALLE,  Edenio .  Psicologia e experiência rel igiosa . São 
Paulo: Loyola ,  1998. Aqui: Anexo VI,  caracterís t icas da re l igiosidade int r ínseca versus 
ext r ínseca. (Adaptado de R. W. Hood Jr , 1995:25) p . 270. 
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Estudando ora os mais recentes mapas geográficos,  confrontando-os 

com as minhas lembranças,  dou-me conta de que a minha tribo teria de 
ser,  ao contrário, situada na margem esquerda do afluente Bhar-el-
Arab,  que pelo tamanho do seu leito,  largo uns 200 a 300 metros,  
chamamos rio (Kir),  e não na margem do Nilo como tinha sempre 
pensado.151   

No segundo capítulo, Daniel Sorur descreve a etnia Dinka,  ou melhor,  

Gianghè, à qual pertence a sua tribo nativa,  a dos Giur,  localizada ao lado 

esquerdo do rio Bhar-el Arab (seria o atual rio Nilo branco)152; com sua 

estrutura familiar,  constituição física e seus costumes.Dinka é um 

agrupamento imenso da África Central cuja unidade baseia-se em língua,  

cultura e consciência grupal comuns; é um povo que sofreu raptos,  servidão e 

continua humilhação pelos invasores jalaba ,  abissini ,  kaffa e gala153 

 

sem 

esquecer seus inimigos de guerras,  os nuer e schiluuk.  

O manuscrito detém-se ao terceiro capítulo, intitulado Costumes 

religiosos e religião entre os Dinka 154,  que Daniel Sorur introduz nestes 

termos:   

A posição limítrofe com as vizinhanças do nordeste,  que outrora eram 
cristãs,  o contato com as tribos pagãs do sul e sudeste,  o quase 
comércio que existe entre os Giur e os Baggàra,  o Arab el Homr na 
margem do Bhar el-Arab no norte,  pode ser meio termo para entender 
a mistura de idéias,  costumes religiosos e profanos que existem entre 
os Dinka155.  

Logo depois acrescenta Sorur: Os Giur têm muito de costumes 

hebraicos, ou cristãos corruptos, muito de maometanos e muitíssimos de 

pagãos 156. A identidade dos Giur sofreu, portanto, uma forma de 

                                                           

 

151 Studiando ora le più recente car te geografiche,  confrontandole col le mie memorie,  
t rovo che la mia t r ibù doveva piut tosto essere si tuata sul la riva sinist ra del l aff luente 
Bhar-el -Arab,  che per la grandezza del suo let to ,  largo un 200 a 300 metri ,  chiamiamo 
f iume (Kir) e non sul Ni lo como avevo sempre s t imato . SORUR, Qual è i l mio paese 
nat ivo? , p . 4 .  
152 Cf . Ibid ,  p .90. 
153 Cf . Ibid . ,  p .16.  
154 Costumanze rel ig iose e rel igione pressi i Dinka . Ibid . ,  p .21. 
155 La posizione l imit rofa col le contrade a lmeno al t re vol te cris t iane del norte-est ,  i l 
contat to col le t r ibù pagane del sud e sud-ovest ,  i l quasi commercio che esiste f ra i Giur 
ed i Baggàra o Arab el Homr sul Bhar el - Arab al nord ,  può dare mezzo termine ad 
intendere i l mescuglio di idee ,  costumanze rel igiose e profane che es istono fra i Dinka . 
Ibid ,  p .20. 
156 I Giur hanno molto del le usanze ebraiche, o cris t iane corrot te ,  mol to del le 
maomettane e molt issime del le pagane . Ibid ,  p . 21 . 
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transformação cultural religiosa que se verifica quando sujeitos de culturas 

religiosas semíticas e cristãs entraram em contato no território e na 

comunicação pelo comércio com esses. Com poucas palavras, os Giur 

sofreram o assim chamado fenômeno da aculturação157.  

Daniel Sorur se expressa como embaixador de sua tribo Giur. Aqui, o 

cenário torna-se apologético; por vezes irritado, ele apresenta uma expressão 

defensiva,  mostrando-se contra o que prejudica a identidade de seu povo; ele 

discute explicando e interpretando a cultura Giur-Dinka diante das afirmações 

distorcidas e estrangeiras referentes a essa. Daniel Sorur fornece definições e 

reafirma os valores tipicamente da sociedade afro-Dinka-Giur e negro-

africana em geral. Declara Daniel Sorur:   

Alguns poderiam me culpar pelo que se refere aos costumes dos negros,  
que se pode em breve ressaltar do escrito até aqui. Antes mais nada,  
aviso os leitores que se escrevi nestes termos,  foi unicamente para 
defende-los da opinião geral que se tem deles,  acreditando que eles 
são incapaz para a civilização e religião pela sua natureza.158   

A religião 

 

como todo o sistema simbólico 

 

é muito importante na 

afirmação da identidade. Relembra-se que a identidade cultural adquire 

sentido por meio dos sistemas simbólicos pelos quais ela é representada. 

Assim, a construção da identidade é tanto simbólico quanto social. Daniel 

Sorur dedica, portanto, o capítulo terceiro especialmente aos costumes e 

religião entre os afro-Dinka. Ele demonstra conhecer bastante a sua cultura de 

origem, trazendo um conjunto de dados antropológico-religiosos (no sentido 

de etnologia); olhando a identidade dos Dinka através de uma fenomenologia 

caracterizada pelo cotidiano desses:  na pastorícia nômade;  na agricultura;  

pesca e caça;  na propriedade;  na vida doméstica, na organização 

institucional que regula a vida social e os costumes (o vestuário,  o rito e a 

estética de tatuagem,  a arquitetura,  os imóveis,  o parentesco,  o sistema de 

                                                           

 

157 Cf. VANDER MADE Si lvia ,  Conceptos basicos de antropologia . Quito: Inst i tuto de 
Antropologia Aplicada, 1992. Apud. HUNTER David E.; WHITTEN, Phil l ip .  Enciclopedia 
de la Antropologia ,  1981,  p . 7 .  
158 Alcuni pot rebbero tacciarmi per ciò che r iguarda le abi tudini dei negri ,  che si può in 
breve r i levare dal lo scri t to f in qui . Innanzi tut to prevengo i l et tori che se scrissi in tal i 
termini ,  fu unicamente per difenderl i dal l ´opinione generale che s i ha di loro ,  credendoli 
inat t i a l la civi l izzazione rel igione per loro natura . SORUR, Que cosa sono i negri ,  p . 
114.  
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matrimônio,  a divisão de classes,  a autoridade dos anciãos,  as viagens ); na 

relação com as plantas,  os animais, as águas;  na esfera mítica religiosa 

relativa às crenças e aos ritos (de circuncisão,  de funeral),  com a descrição 

de cerimônias sobre a benção das premissas (frutas) e de primogênitos (vacas 

sagradas),  significados,  símbolos,  valores,  atributos. 

De Giur, de modo particular, Daniel Sorur descreve os costumes 

matrimoniais,  a prática da circuncisão masculina,  a benção no tempo da 

nova colheita,  a norma que proíbe a prática de incesto,  o sepultamento dos 

pais,  a veneração da vaca sagrada159. Ele conclui afirmando a existência do 

conceito de divindade entre os Giur160.  

3.2.2  Identidade como sistemas social e simbólico de representação   

3.2.2.1 O matrimônio para os Giur  

A exogamia de parentesco e a endogamia étnica ou tribal são regras que 

regem o matrimônio entre os Giur. O consenso dos pais de ambas partes 

contratantes é fator principal que garante essas regras. A endogamia étnica 

preserva a pureza de sangue. Nesse sentido,  entre os Giur,  não se permite 

união fora da tribo,  com estrangeiros,  a menos que esses estejam 

estabelecidos na aldeia e passem a ser considerados como cidadãos. 161   

Antes de mais nada, apresenta-se o matrimônio proibido entre os graus 
de parentesco claramente conhecidos. É prática constantemente 
respeitada entre nós que os jovens não contraiam licitamente o 
matrimônio,  sem o explícito ou,  de forma decisiva,  o pressuposto 
consenso dos pais ou dos parentes próximos,  tutores deles. Quando 
dois jovens desejam unir-se em matrimônio,  os dois têm de manifestar 
aos respectivos pais o desejo que eles têm de unir-se àquele ou àquela 
em matrimônio. Então os pais de ambos contraentes se ocupam da 
negociação; se gostarem,  concluem-na e estabelecem a data em que 
deverá ser publicamente celebrado. Todavia,  embora haja o costume 
de se pedir o consentimento dos próprios pais de diferentes classes ou 

                                                           

 

159 Cf . Ibid ,  p . 21-39. 
160 Dal la descr izione testé fat ta del le usanze rel igiose presso i Giur,  parrebbe che proprio 
non abbiamo idea di div ini tà . Questa è opinione fal sa . I Giur come tut t i i Dinka credono 
a l l esistenza d un Grande Spiri to Garan o Den-did Grande Pioggia creatore e conservatore 
d ogni cose. Ibid ,  p . 44 . 
161 Cf . SORUR, Qual è i l mio paese nat ivo? ,  p . 22 . 
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casta,  os filhos apaixonados fazem tais uniões contra a vontade dos 
pais. Isso,  porém,  é uma derrogação à autoridade paterna,  que 
infelizmente muitas vezes se encontra entre povos ditos civilizado e 
cristãos162.   

A exogamia tem uma função econômica,  já que uma mulher Giur tem um 

valor econômico no intercâmbio; e uma função simbólico-cultural,  porque 

no intercâmbio de mulheres,  se fazem pactos de não agressão,  se trocam 

presentes,  se fazem festas. Isso não é,  segundo Sorur,  reduzir o matrimônio 

Giur a negócio comercial; é simplesmente costume legitimado. Assim,  contra 

a concepção reducionista que atingiu a cultura matrimonial Giur,  Sorur 

reage:   

Lembro-me de ter ouvido ou lido uma vez que o matrimônio entre as 
populações negras é,  aliás,  um comércio. Cada país tem suas práticas 
mais ou menos louváveis,  mas geralmente bem consideradas,  
permanecem legítimas; e como cada um procura justificar o que pode 
ser desaprovado nos costumes do próprio povo,  ao contrário se é 
muito severo em censurar os dos outros povos. Não conheço os 
costumes dos Dinka (em geral) referentes ao matrimônio e falo apenas 
como se encontra entre os Giur. É prática entre eles que o esposo dê 
um certo número de vacas aos pais,  irmãos e irmãs da esposa,  e isso 
em troca do dote que ele deveria dar à própria esposa. Com a morte do 
esposo,  no caso de este não ter irmãos que a tomem com mulher,  esta 
pode retirar-se e viver junto de seus pais com todos os bens deixados 
pelo esposo. Com essa liberdade,  não vejo nenhuma forma de comércio 
que possa acontecer em seus matrimônios.163  

                                                           

 

162 Innanzi tut to ci s i presente i l matr imonio ,  proibi to f ra i gradi di parentela chiaramente 
not i . É uso costantemente osservato presso noi che i giovani non contraggano l ici tamente 
i l matrimonio ,  senza l ´espl ici to o gravamente presunto consenso dei geni tori o dei parent i 
prossimi tutori loro . Quando due giovani bramano unirsi in matrimonio,  ambedue devono 
manifestare ai r ispet t ivi geni tori i l desiderio che hanno di uni rs i a l ta le o al la tale in 
matrimonio . I geni tori quindi d´ambo i contrant i s i occupano del l ´affare ,  e a loro piace,  
lo conchiundono e stabi l i scono i l giorno in cui dovrà essere pubbl icamente celebrato . 
Tuttavia non ostante l ´usanza di chiedere i l consenso dei propri geni toridi different i classi 
o caste ,  ( i f igl i ) acciecat i dal proppo amore,  facciano tal i unioni contro la volontà dei 
geni tori . Questa però è una derogazione al l ´autori tà paterna ,  che pur t roppo spesso si 
t rova f ra popol i civ i l i e cri s t iani . Ibid . , p . 21 .  
163 Mi ricordo aver talvol ta udi to o le t to che i l matrimonio presso la popolazini negre sai 
piu t tosto un comercio . Ogni paese há le sue usanze più o meno lodevoli ,  ma che spesso 
bene considerate ,  s i t rovono esser legi t t ime,  e come ognuno cerca di scusareciò che può 
esserebiasimevole nel le usanze del proprio paese,  così al contrario si è mol to severi nel 
censurare quel l i degl i a l t ri paese . Non conosco i costumi dei Dinka ( in generale) sul 
raporto del mat rimonio e ne parlo solamente com´è presso i Giur . É uso f ra quest i che lo 
sposo dia un certo numero di vacche ai geni tor i ,  f rat tel i e soerel le del la sposa,  e questo 
in cambio del la dote che dovrebbe egl i dare al la sposa medesima. Alla morte del lo sposo,  
in caso che quest i non abbia f ratel l i che la prendono in moglie ,  essa può ret i rars i e vivere 
presso i suoi geni tori com tut t i i beni lasc iat i ledal lo sposo. Con questa l ibertà non 
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A exogamia é um fato notável que acentua o caráter patriarcal da tribo 

Giur: quem é obrigada a sair do clã é a mulher,  que e vai morar com a família 

de seu marido; e o homem,  ao casar,  é obrigado a dar a riqueza da mulher 

ou o dote à família dela. Isso justifica a prática de levirato segundo a qual a 

viúva casa com o irmão de seu defunto esposo.  

Em relação a tal prática, encontra-se um confronto nos Evangelhos 

sinóticos. Quando se aproximaram de Jesus alguns saduceus e lhe 

perguntaram: Mestre, Moisés disse: Se alguém morrer . . . o seu irmão se 

casará com a viúva e suscitará descendência para o seu irmão ( . . .) (Mt 22, 

23-28; Mc 12,  18-23; Lc 20,  27-33). Esses Evangelhos retomam a lei de 

levirato contido na Lei de Moisés (Dt 25,  5-10). Nesse sentido,  entende-se a 

afirmação de Sorur segundo a qual os Giur têm muito de costumes semitas. 

A regra de exogamia164 de parentesco se opõe a qualquer forma de 

incesto165. E, entre os Giur, o incesto e o adultério são infrações de 

prescrições negativas que causam desordens sociais; são considerados 

pecados gravíssimos e severamente punidos. Quem é flagrado paga 

indenização ao grupo por meio do rito de reparação feito do sacrifício de um 

animal, em sinal de reconciliação e paz. Sobre incesto e adultério,  Sorur 

descreve:  

O pecado de incesto é severamente punido entre nós. Os delinqüentes 
reconhecidos parentes e presos em flagrante delito, devem os dois 
oferecer um vitelo macho e ainda de um ano de idade. O pobre animal,  
que deve expiar o pecado dos outros,  é estendido com barriga no chão 
e,  sem matá-lo corretamente, divide-se a golpes de machado a partir 
da cabeça até ao rabo. Uma vez terminado esse trabalho,  os parentes 
delinqüentes,  diante dos quais todos devem assistir ao sacrifício,  
pegam uma parte para comer juntos em sinal de paz,  enquanto que a 
outra parte é queimada em holocausto. Se o incesto é punido 
gravemente porque é considerado pecado gravíssimo,  o adultério não é 

                                                                                                                                                                                         

 

comprendo qualunque colore di commercio che possa aver lugar nei loro matr imoni . 
Ibid . ,  p . 24-25. 
164 Sobre as origens e funções de exogamia,  recomenda-se ler LÉVI-STRAUSS Claude.  As 
estruturas elementárias do parentesco, 1949; MAKARIUS R.  L origine de l exogamie et 
du totémisme . Par is : Gall imard,  1961; FREUD Sigmund.  Totem et tabou . Paris: Payot ,  
1947: a exogamia tem sido possível com a assunção da culpa pela morte do pai . 
165No nosso entendimento ,  o fenômeno da proibição do incesto é universal . Os sent imentos 
de horror e repugnância , em geral , parecem despertar a sua t ransgressão. Isso tem 
chamado f reqüentemente a atenção de teóricos de diversas áreas: o di rei to (Maine),  a 
sociologia (Durkheim),  a sexologia (Havelock Ell i s) ,  inclusive a biologia (East ) e , 
certamente , a ant ropologia (Lévi-Strauss) e a psicanál ise (Freud) .  
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certo de menor gravidade. Não me lembro de ter visto fazer sacrifícios 
de expiação desse pecado,  mas isso não me impede de supor a grave 
pena que se poderia dar à mulher expiando em si ou por qualquer outro 
meio a sua culpa.166   

Sendo uma tribo patriarcal,  no caso de adultério,  os Giur impõem uma pena 

mais grave à mulher do que ao homem. Mais uma vez,  trata-se de um costume 

semelhante ao semítico,  como referido em Pv 2, 16; 5, 8;Jo 8, 3.  

3. 2. 2.2 Identidade e diferença do gênero  

Um missionário da África Central cujo nome Sorur não cita,  durante 

suas atividades apostólicas junto à tribo dos Scilluk,  teria escrito que esses 

povos destinavam à prostituição,  durante alguns dias,  suas mulheres e 

meninas aos estrangeiros em vista de uma retribuição. Sorur reconhece que a 

prostituição constitui uma desordem, um abominável costume. Se houver 

casos dessa prática entre os Dinda,  seria devido à influência vinda das 

aldeias arábico-muçulmanas da vizinhança ou das tropas egípcias no tempo da 

conquista de Ismail ou de Mohammed Alì Pascià. Junto ao povo negro,  Sorur 

não observou tal prática como constatou no Egito,  na Europa,  na Turquia e 

entre os maometanos. Ele protesta:   

Todavia se essa prostituição fosse de uso geral entre todos os Dinka,  
como argumenta o escritor,  ela deveria ser conhecida ao menos pelas 
tribos limítrofes. A sua entrada,  portanto,  naqueles territórios pode 
ser explicada apenas pela proximidade com os povoados muçulmanos,  
onde mais ou menos está em voga tal desordem,  e muito mais ainda 
com a chegada das tropas egípcias no tempo da conquista de Ismail ou 
de Mohammed Alì Pascià. De qualquer modo,  não saberei dizer 
realmente junto a qual povo negro está em uso tal abominável costume,  

                                                           

 

166 I l pecato d´incesto `e severamente punito presso noi . I del inquenti conosciut i parent i 
e sorpresi in f lagrante del i t to ,  devono ambedue offri re un vi tel lo maschio per lo più e di 
un anno d´età . I l povero animale che deve espiare i l pecado al t rui ,  viene coricato ventre 
a terra , e senza scannarlo pealabi lmente,  lo si div ide a colpi d´acceta dal la tes ta f ino al la 
coda. Terminato det to lavoro,  i parent i del inquent i ,  i qual i tut t i devono assis tere al 
sacri f icio ,  s i prendono una parte per mangiarla insieme in segno di pace ,  mentre che 
l ´a l t ra parte viene bruciato in olocausto . Se l ´ incesto è punito sì gravamente paerchè è 
considerato peccato graviss imo; l ´adulterio nonè certo di minore gravi tà . Non mi r icordo 
aver veduto far sacri f ici di espiazione di questo peccato ,  ma ciò non mi impedisce di 
supporre la grave pena che potrebbe inf lui re a l la donna espiando in sè od in qualunque 
a l t ro mezzo la sua culpa SORUR, Qual è i l mio paese nat ivo? ,  p .36. 
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como vi no Egito,  na Europa,  na Turquia e em qualquer outro 
território maometano.167  

Dizer que os negros negam à mulher a alma imortal e a maltrata é uma 

aberração, segundo Sorur. Isso só poderia acontecer entre os muçulmanos. 

Que as mulheres negras se ocupem dos duros trabalhos manuais, isso não quer 

dizer que elas sejam escravas. É apenas costume do povo, pois elas têm 

também outras responsabilidades importantes na vida da família e da 

sociedade: conduzem as orações públicas,  as cerimônias religiosas que 

normalmente cabem aos homens,  chefes de famílias ; os sacrif ícios depois da 

morte do marido. A mulher não é escrava; ela administra os bens da família; 

ela é autoridade em relação aos filhos e desses ela tem sempre honra. Reclama 

Sorur:  

Muitas vezes,  ouvi dizer que os negros não reconhecem na mulher a 
existência da alma imortal o que faz com que os homens se sirvam dela 
como se fosse objeto puramente material. Se se pode dizer isso dos 
muçulmanos,  acredito que não se deve estender aos negros Giur ao 
menos. É verdade que esses não deixam suas mulheres,  e muitas vezes 
são elas que se ocupam dos mais duros trabalhos manuais. Porém,  
considerando as orações públicas feitas por essas,  as cerimônias 
religiosas que exercitam em família na ausência do pai,  os sacrifícios 
que fazem depois da morte,  descartam-se por si tais afirmações. O pai 
é o chefe de família,  depois segue a mãe,  com a ordem de gerar filhos 
exigida pela natureza. A mulher não é escrava; ela administra os bens 
da família como os próprios se goza a devida estima do marido. A sua 
autoridade face aos filhos tem sido valorizada. Que o negro deixa 
muitas vezes trabalhos pesados para sua mulher,  isso não é sinal que a 
considera como escrava,  mas porque é costume do povo. (. . .).168  

                                                           

 

167 Tuttavia se coteste prost i tuzione fosse in uso generale presso tutt i i Dinka,  come 
sembra opinare lo scri tore ,  essa dovrebbe esser conosciuta almeno dal le t r ibù l imit rofe . 
L´int roduzione sua dunque in quei paesi non può spiegarsi che per la vicinanza coi 
paesimusulmani ,  presso cui più o meno è in voga tale disordine,  e molto p iù ancora per 
la venuta del le t ruppe egiziane al tempo del la conquista d´Ismail o di Mohammed Alì 
Pascià . Insomma non saprei veramente presso quale popolo negro sia in uso tale 
abominevole costumanza,  quale vige in Egit to ,  nel l ´Europa,  in Turchia ed in qualunque 
a l t ra contrada maomettana SORUR, op. ci t . , p .28-29. 
168 Soventi vol te in tes i di re che i negri non ammettono nel la donna anima immortale lo 
che fa che gl i uomini se ne servonocome um oggetto puramente materiale . Se ciò di re s i 
può dei musulmani ,  credo di non doverlo es tendere ai negri Giur almeno. É vero che essi 
non lasciano le loro donne,  e molte vol te sono esse che si occupano dei più gravi lavori 
manuali . Ma considerando le preghiere publ iche fat te da queste ,  le cerimonie re l ig iose 
che eserci tano in famigl ia in difet to del padre,  i sacrif ici che fanno per esse dopo la 
morte confuta da per sè tale asserzione. I l padre è i l capo di famigl ia quindi viene la 
madre,  ordine gerar chico chiesto dal la natura medesima. La donna non è schiava; essa 
amminist ra i beni del la famigl ia come proprie gode la dovuta st ima dal mari to . La sua 
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3.2.2.3 A circuncisão entre os Giur    

A circuncisão, costume antigo, até hoje difundido entre diversos povos, 

consiste em cortar (circun-cisio = circuncisão periférica) ou fazer uma incisão 

no prepúcio masculino. Na infibulação de meninas, também são removidas 

partes dos grandes lábios e costuradas as partes genitais. Na infibulação de 

rapazes, é costurado o prepúcio.  

Sorur traz uma comparação da prática de circuncisão entre os Giur e os 

maometanos (muçulmanos). Os Giur, diferentemente dos árabes muçulmanos,  

praticam apenas a circuncisão masculina e 

 

estranhamente 

 

não é prática de 

caráter religioso,  mas por razões sanitárias e para os maridos agradarem às 

suas esposas. Entre os Giur, a circuncisão é feita em qualquer idade e sem 

festa religiosa. Sorur descreve:  

A circuncisão é praticada entre os Giur, apenas para o sexo masculino. 
A história e a época do seu início são desconhecidas. Essa é uma 
prática religiosa? Não sei dizer. Em todo o caso,  acredito que ela é 
geralmente feita quer por questão de perfeição,  quer por razões de 
higiene. Os árabes costumam fazê-la na infância,  isto é,  entre cinco e 
dez anos para os dois sexos,  sem exceção de classe ou de pessoas. 
Entre os Giur não é determinada a época para fazê-la,  nem há pessoas 
que a exercitam como profissão; em geral é o pai de família que a faz. 
A festa,  que é celebrada entre os maometanos naquela ocasião,  indica 
a razão pela qual é feita essa prática,  isto é,  por motivo religioso,  
sendo essa um batismo para eles e sinal característico da fé a qual 
devem pertencer. Entre os Giur,  essa prática é feita em qualquer idade 
e sem festa religiosa. Tenho conhecido jovens de dezoito a vinte anos e 
homens já pais de numerosos filhos,  que se fazem circuncidar,  uns 
para agradar a suas esposas,  os outros para recuperar a perda de 
saúde. Em muitas tribos negras e,  sobretudo,  entre os maometanos as 
mulheres magoam os homens não circuncisos. O comércio dos Giur com 
os árabes pode explicar o início da prática.169  

                                                                                                                                                                                         

 

autori tà verso i f igl i è avuta in onore . Che se i l negro lascia soventi vol te gravi lavori al la 
sua donna,  c iò non è segno che la considera come schiava,  ma perchèè uso del paese. 
( . . . ) Ib id . , p . 31-32. 
169 La ci rconcisione è in uso presso i Giur per i l sesso maschile solo . L´istoria e l ´epoca 
del la sua int roduzione è ignota. É essa però una cerimonia rel igiosa? Non so . Credo 
peral t ro che la s i faccia communemente sia perchè la s i reputa una perfezine s ia per 
ragioni sani tarie . Gli arabi costumano di farla nel l ´età del l ´infanzia cioè f ra i c inque ai 
dieci anni pei due sessi ,  senza accezione di rango o di persona. Fra i Giur non è 
determinata l ´epoca per farla ,  nè vi sono persone che la eserci tano come mest iere 
communemente è i l padre che la fa . La festa che s i celebrano presso i maomettani in 
quel l ´occasione,  indica l ´intenzione per cui la s i fà ,  c ioè rel igiosa,  essendo essa un 
bat tesimo per loro e segnicarat teris t ico del la fede a cui devono appartenere. Fra i Giur la 
s i fà in ogni e tà e senza fes ta rel igiose . Ho conosciuto dei giovani di d icioto a vent ianni e 
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Entre a maioria dos povos negro-africanos,  a circuncisão é feita na 

época da puberdade em conexão com a iniciação (o ingresso em um novo 

estágio da vida acompanhado de práticas rituais; trata-se especialmente da 

passagem para a fase adulta,  associada com provas e atos simbólicos,  como 

justamente,  a circuncisão); entre os povos pastoris,  na idade infantil 

(certamente como oferta dos primogênitos). Segundo Raul Ruiz de Asúa 

Altuna,  a excisão pratica-se,  sobretudo,  nos países árabes ou islamizados,  

Egito,  Sudão,  Djibuti. Na África negra,  a Nigéria,  Mali,  Guiné,  Costa de 

Marfim e outros povos da África Oriental 170. Era conhecida da maior parte 

dos semitas e dos egípcios. Para os judeus,  a circuncisão é símbolo da 

aliança com Deus,  remonta a Abraão e era realizada no 8o dia após o 

nascimento da criança:   

Deus disse a Abraão: Quanto a ti,  observarás a minha aliança (. . . ): 
todos os vossos machos sejam circuncidados. Fareis circundar a carne 
de vosso prepúcio,  e este será o sinal da aliança entre mim e vós. 
Quando completarem oito dias,  todos os vossos serão circuncidados,  
de geração em geração (. . .) (Gn 17, 9-14).   

Mais uma vez,  estamos diante de uma verificação de semelhança de costume 

negro Giur com o mundo semítico.   

3. 2. 2.  4  A vaca e o boi sagrados entre os Dinka  

O boi ,  ao contrário do touro ou búfalo selvagem,  simboliza a índole 

pacífica e a força benévola. Entre os Dinka,  o boi é animal sagrado; e para 

quem o possui é motivo de orgulho,  honra e dedicação; orgulho,  expresso em 

cântico de louvor para a beleza que acompanha o seu mugido,  como faria um 

pastor pastoreando o rebanho. Não se trata de uma idolatria em torno do 

animal considerado 

 

como se diria hoje 

 

de estimação. É,  como,  por 

                                                                                                                                                                                         

 

uomini già padre di numerosa prole ,  i qual i s i lasciarono c i rconcidere,  g l i uni per essere 
gradi t ial le loro spose ,  gl i a l t r i per recuperare la perduta salute . In molte t r ibù negre e 
soprat tut to f ra i maomet tani le donne aborriscono gl i uomini non ci rconcisi . I l commercio 
dei Giur cogl i arabi può dare spiegazione del l ´int roduzione del la costumanza. Ibid . , p . 
33-34. 
170 RUIZ DE ASÚA ALTUNA,  Raul . Cultura tradicional Banto . Luanda: Secretar iado 
arquidiocesano de Pastoral ,  1985,  p .299. 
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exemplo,  o boi que quase nunca falta nas representações do presépio de 

Jesus.Contra a interpretação errada dos viajantes visitantes,  Sorur corrige 

explicando:   

(. . .) Cada pessoa que tem boi sagrado tem grande estima. No fim da 
tarde,  depois da janta,  um ou outro homem conduz  em torno do curral 
o seu gado, cantando as suas próprias glórias ou aquelas de suas aves,  
ou sobre as belezas do seu gado. Não é o seu mugido que ele louva 
cada vez que muge durante o canto. Esse costume teria feito acreditar a 
alguns viajantes que os Dinka adoram o gado,  mas isso não é verdade ,  
porque eles (os Dinka) fazem o que faria qualquer poeta sobre seu 
cavalo ou qualquer outro animal de estimação de modo 
particular.(. . .) .171   

Como na Índia,  entre os Dinka,  a vaca é venerada como nutriz sagrada. 

Sendo animal doméstico fecundo,  que produz o leite de importância vital,  é 

em geral símbolo da terra maternal,  da abundância e da proteção acolhedora. 

É o animal preferido para rituais sacrificiais ou cerimônias religiosas de 

ordem pública nos períodos de calamidades contra a vida do povo. Essas 

cerimônias são geralmente coordenadas e presididas pelas mulheres às quais o 

consumo de leite e carne de vaca é tabu. O ritual acontece na beira do rio,  

animado com cânticos e dança,  já que o rio é símbolo da esperança e da 

renovação da vida.   

Entre os animais venerados entre os Giur encontra-se a vaca sagrada. 
Esta é reservada exclusivamente para os sacrifícios ou orações 
públicas,  que acontecem no tempo de pestes,  fome,  guerra ou 
qualquer outra calamidade que destrói a aldeia. Esses sacrifícios e 
orações públicas são reservados às mulheres,  às quais é proibido o 
consumo de leite e de carne dessas vacas. Quase cada família possui 
uma. Quando acontece na sua aldeia uma das calamidades,  todas as 
mulheres se reúnem,  e o chefe da aldeia concede uma das vacas 
sagradas. Esta é conduzida à beira do rio; todas cantam o mesmo 
refrão: Jen Dig ajan uir o jen Dig ajan pan-de-Kir ( Eu conduzo a 
novilha ao rio,  eu conduzo a novilha a aldeia dos rios,  etc.). O resto 
não me lembro mais. Depois de cantar o refrão,  se repete a estrofe que 

                                                           

 

171 Ogni uomo che ha bue sacro è in grande s t ima. La sera dopo cena l ´uno o l ´a l t ro uomo 
conduce tut t i intorno al la t r icea i l suo bue cantando le sue proprie glor ie o quel le dei suoi 
avi ,  o sul le bel lezze del suo bue non chè i l suo muggi to ch´egl i loda ogni vol ta che 
muggisce durante i l canto .Questo uso avrà fat to credere ad alcuni viaggiatori che i Dinka 
adorono i l bue,  ma questo non é vero ,  poichè essi fanno ciò che farebbe qualunque poeta 
sul suo caval lo o qualunque al t ro animale che predi l ige in modo part icular . SORUR, op. 
c i t . , p . 38 
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cantam algumas mulheres,  conduzindo  a sua vaca até à beira do rio 
onde deixam atravessar a outra beira. Uma vezes na água,  todas 
voltam em silencio àpróprias casas,  sem olhar por trás.172   

Talvez seja interessante ressaltar o simbolismo do rio ou do mar; por 

causa da sua importância para a fertilidade,  é venerado como divindade; por 

causa de seu fluir,  é símbolo do tempo e da transitoriedade bem como de 

contínua renovação. O rio que desce da montanha foi interpretado no 

judaísmo como símbolo da graça celeste. A idéia dos quatro rios do paraíso 

encontra-se no judaísmo e no cristianismo (Gn 2, 10).  

3. 2. 2.  5  O enterro entre os Dinka   

O sepultamento,  segundo Mircea Eliade,  confirma a crença na vida 

além da morte,  senão,  não daria para entender todos os esforços que se 

fazem em enterrar o corpo. Essa vida além seria puramente espiritual,  isto 

é,  concebida como uma pós-existência da alma. Essa crença é corroborada 

pela posição em que se enterra o morto com a esperança de um re-nascer . 

Nesse sentido,  muitos casos de inumação intencional em posição fetal são 

conhecidos.173No caso particular dos Dinka,  Sorur explica:   

O sepultamento dos pais é reservado ao filho mais velho. À morte do 
pai ou da mãe ele deve designar o lugar próximo à habitação paterna. 
Ali se escava a fossa onde são depositados os seus cadáveres. Todos os 
parentes e vizinhos são convidados a chorar no sepulcro do defunto. O 
luto dura três dias,  durante os quais comem pouquíssimo alimento. 
Antes de depor o cadáver,  raspam-se-lhe os cabelos,  dá-se-lhe banho,  

                                                           

 

172 Fra gl i aimali venerat i presso i Giur è lavacca sacra . Questa è r iservata 
esclusivamente pei sacrif ici o preghiere publiche,  che hanno luogo nel tempo di peste ,  
fame,  guerra o qualunque al t ra calamità che meni rovina in paese . Dett i sacr if ici e 
preghiere publiche sono riservate al le donne,  a l le qual i s i proibisce per al t ro l ´uso del 
la t te e carni di det te vacche. Quase ogni famigl ia ne possiede una. Al lora che sovrata al 
paese loro una del le det te calamitè ,  tut te le donne si r iuniscono,  ed i l capo del paese 
loro consegna una del le vacche sacre. Questa la conducono al la r iva del f iume cantando 
tut te al l ´unisono i l r i tornel lo: Jen Dig ajan uir o jen Dig ajan pan-de-Kir ( Io conduco la 
giovenca al f iume,  io conduco la g iovenca al paese dei f iumi , etc . I l resto non mi r icordo 
più . Det to r i tornel lo ,  s i r ipete dopo ogni s t rofa che cantano acune donne,  spingendo 
sempre avanti a loro la vacca f ino al la r iva del f iume d´onde la s i lascia passar ol t re . 
Appena nel l ´acqua,  tut te r i tonano in si lenzio a l le proprie abi tazioni ,  senza vol tare lo 
sgurdo indiet ro . Ibid . ,  p . 38-39. 
173 Cf . ELIADE Micea.  Histoire des croyances et des ideés rel igieuse . Par is: Payot ,  1976, 
p. 20. 
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depois enrolado em esteira ou lençol se depõe no sepulcro em posição 
sedentária geralmente. Passados os três dias,  conduz-se um cordeiro 
no deserto,  e o abandona no pasto perto das águas. Esse sacrifício é 
feito a fim de que o espírito mau,  Gion-did (o grande cão),  não leve a 
alma do defunto à casa do fogo (Pan-de-mag). Todos os parentes 
raspam também os cabelos,  que não deixam crescer por um bom 
tempo.174  

O rito de sepultamento Dinka carrega alguns símbolos significativos: a 

responsabilidade do primeiro filho de sepultar os seus pais175; o dever de 

cumprir três dias de luto; fazer higiene do morto antes de colocá-lo no 

sepulcro; colocar o morto geralmente sentado; oferecer uma ovelha em 

sacrifício,  como ato cúltico em favor da alma do defunto; a obrigação dos 

parentes de cortar os cabelos em sinal de luto. Interessante: a ovelha é 

oferecida em sacrifício para salvar a alma do defunto contra o poder do 

espírito mau e do fogo (inferno?). Por causa da sua simplicidade e paciência,  

a ovelha é símbolo da mansidão e,  portanto,  o principal animal sacrificial. 

Isso lembra o símbolo de Cristo e da sua morte sacrificial. Pode-se dizer que,  

no sepultamento Dinka,  há elementos que possibilitam uma aproximação para 

o diálogo com o cristianismo.   

3. 2 .2.  6  A divindade Giur   

Daniel Sorur afirma a existência de uma experiência negro-africana de 

Deus. A experiência Dinka de Deus é por demais ampla,  grande,  infinita e 

                                                           

 

174 La sepoltura dei geni tori è r iservato al primogenito . Alla morte del padre o del la 
madre egl i deve designare i l luogo vicino al l ´abi tazione paterna. Qui vi s i scava la fossa 
ove vengono deposi tate le loro spoglie . Tutt i i parent i e vic ini sono invi tat i per piangere 
sul sepolcro del defunto . I l pianto dura t re giorni ,  durante i qual i non prendono che 
pochiss imo cibo. Pr ima di deporre i l cadavere gl i s i radono i capel l i ,  lo s i lava,  quindi 
avvil luppato in s tuje o lenzuoli lo si depone nel sepolcro in posizione sedentaria 
generalmente. Scorsi i t re giorni s i conduce un agnel lo nel deserto ,  e lo si abbandona in 
pasto al le beve. Questo sacrif icio s i fà aff inchè i l cat t ivo spi r i to Gion-did ( i l grande cane) 
non t rascini l ´anima del defunto nel la casa del fuoco (Pan-de-mag ) . Tutt i i parent i s i 
radono anche essi i capel l i ,  che non s i lasciano crescere se non dopo lungo tempo. 
174 SORUR, op.c i t . , p . 37 . 
175 Assim,  encont ra-se também na Evangelho responsabil idade que um f i lho sente para 
enterrar seu pai : Outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor,  permite-me i r primeiro 
enterrar meu pai (Mt 8 , 21; Lc 9 , 59)   
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vivificante. Daniel Sorur percebe que o mundo religioso Dinka176,  como todo 

o universo religioso negro-africano177,  foi uma sabedoria,  uma arte de viver. 

Os Dinka eram mestres em sua terra,  mas os horizontes de suas aldeias,  

seus clãs,  as suas etnia ou tribo,  l imitaram também o campo de seu 

conhecimento. Deus, a divindade,  entrou no contexto desse universo: Ele era 

deus de seus rios,  de sua etnia,  de sua tribo; deus da chuva,  da criação,  da 

previdência e providência. A vida humana era concebida como o maior dom 

que deus deu aos Dinka. A pessoa humana viva é honra da Grande divindade 

porque daquela esta recebe oferendas de sacrifícios. 

Por causa dessa introspecção, a teoria da evolução dificilmente seria 

aceita e criaria muitos problemas nesse contexto religioso. Porque Deus é 

deus criador e de providência. Ele está além de todas as coisas,  de todas as 

apropriações. No entanto,  tiveram a preocupação de Lhe atribuir um nome: 

Garan ou Den-did ,  Grande chuva; afirmando com isso a singularidade da 

relação com Ele. 

Para contradizer as opiniões que negam toda forma de crença e de 

divindade entre seu povo178,  Daniel Sorur escreve:   

A partir da descrição daqueles costumes religiosos (vaca sagrada) 
entre os Giur,  parece realmente que não temos idéia de divindade. 
Essa é uma opinião absolutamente errada. Os Giur,  como(todos) os 
Dinka,  acreditam na existência do Grande Espírito Garan ou Den-did,  
Grande Chuva,  criador e conservador de todas as coisas (. . .).179  

Nessa sua expressão, Daniel  Sorur mostra-se identificado com a tribo 

Giur e apega-se à memória histórica pessoal e coletiva Dinka como elemento 

de resistência. No Ocidente,  Deus tornara-se tão pequeno e tão humano,  que 

sua morte era facilmente exeqüível. Até o uso da palavra seu (dele) constituía 

                                                           

 

176 Sobre o mundo rel ig ioso Dinka o lei tor encont rará um campo vasto de informações em 
LIENHARDT G.,  Divini ty and experience. The Rel igio of the Dinka ,  Oxford: U.P. ,  1961. 
177 Sobre o universo rel ig ioso negro-africano,  ler THOMAS, Louis-Vincent; LUNEAU, 
René. La terre afr icaine et ses rel igions . Tradit ions e changements . 2 Par is: L Harmattan ,  
1992. 
178 Por exemplo,  Si r Samuel Baker ,  vol tando da região do Alto-Nilo em 1866,  diz ia às 
autoridades ,  membros da Sociedade Etnográf ica inglesa que nenhuma raça daquela região 
t inha nem se quer uma crença,  em forma de cul to em um Ser supremo. Cf . THOMAS, 
Louis-Vincent; LUNEAU, René. op. ci t . , p .9. Apud.  DAVIDSON B.  Les africains ,  
Introduct ion à l histoire d une cul ture . Par is: Seui l ,  1971,  p . 14 . 309,  nota 8 . 
179 Dal la descr izione testè del le usanze rel igiose presso i Giur ,  parebbe che propri non 
abbiamo idea di divini tà . Questa è opinione assolutamente falsa. I Giur come ( tut t i ) i 
Dinka credono al l ´es istenza d´un Grande Spiri to Garan o Den-did ,  Grande Pioggia,  
creatore e conservatore d´ogni cosa . SORUR, Qual è i l mio paese nat ivo? ,  p . 44 . 
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uma indicação da pequenez do Deus ocidental. Num contexto religioso,  

Dinka é impossível pensar na morte de Deus.  

Nesse sentido, Daniel  Sorur poderia ter oferecido a seus irmãos 

ocidentais de comunidade uma experiência do divino,  que é mais profunda,  

mais elevada,  mais penetrante e que tudo invade,  diferente da experiência 

cristã ocidental. Referindo-se a essa diferença de experiência,  aí está a razão 

por que os negro-africanos sempre encontram dificuldades com seus irmãos 

ocidentais na vida espiritual comunitária,  dificuldades ocultadas nos 

instintos de sobrevivência. O impacto do mundo ocidental sobre a África 

ameaça e aliena os africanos,  subtraindo-os da sua experiência fundamental 

e religiosa,  moral e científica . 180   

3. 2. 2. 7 Os desafios das tradições Dinka face ao cristianismo   

Lembra-se o quanto se disse precedentemente  que a identidade cultural 

adquire sentido por meio da l inguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais 

ela é representada. Assim,  a sua construção é tanto simbólica quanto social. 

Ao encontrar outros sistemas e linguagens, Daniel  Sorur tem de enfrentar 

fortes e profundos desafios 

 

sobretudo,  tratando-se do universo cultural do 

Ocidente cristão.  

Em geral,  os primeiros missionários procedentes do Ocidente não 

avaliaram a situação religiosa e moral africana que encontraram. Em alguns 

casos,  a Igreja católica,  realmente,  intencionava destruir as práticas 

religiosas e morais dos negro-africanos. Em muitos casos,  esse processo 

despojava os negro-africanos de sua própria herança religiosa. Enquanto isso 

estava acontecendo,  duas novas alternativas eram oferecidas simultaneamente 

aos africanos. A primeira era a Cristianização . A segunda foi introduzida pelo 

Cristianismo, a civilização que consistia na aproximação escolar,  científ ica 

(médica,  tecnológica) do Ocidente. Concomitantemente, os missionários 

representavam duas crenças: a crença em Jesus Cristo,  na sua missão e na sua 

Igreja  e a crença na eficiência e na bondade do conhecimento técnico do 

Ocidente. 

                                                           

 

180 DONDERS,  Joseph G. Evangelizar ou colonizar?: experiência africana de Jesus . Trad. 
Atí l io Cancian. São Paulo: Paulinas ,  1987,  p . 168 . 
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Em relação à fé em Jesus Cristo,  a tradição negro-afro-Dinka-Giur à 

qual Daniel Sorur pertence parece apresentar,  entre outros,  elementos 

constitutivos que desafiam a conversão diante novas interpelações da vida 

cristã:  

Diante do princípio dogmático cristão de fraternidade universal 

(condição da convivência intercultural), há uma trave: fora da tribo não se 

permite unir-se com estrangeiros,  a menos que esses estejam naturalizados na 

aldeia como cidadãos.181  

Diante do princípio dogmático cristão de celibato para vida consagrada 

e sacerdotal, há um projeto histórico bem definido e codificado numa 

tradição,  tal como relata  Daniel Sorur:   

Acontece,  muitas vezes,  que os pais prometem entre si de unir mais 
tarde seus filhos; em sinal de promessas de união,  um ou outro pai 
coloca à orelha,  se menino,  um anel de ouro ou de prata,  e de 
braceletes se é menina,  como foi feito a minha irmã mais velha e a 
mim. Tais promessas são geralmente cumpridas; e aquele pai que não 
cumpre a sua palavra é considerado como irresponsável.182   

Diante do princípio dogmático cristão de matrimônio indissolúvel e 

monogâmico católico há este desafio:  

A poligamia existe entre nós,  não creio que a praticam os Giur por 
espírito de religião,  como entre os maometanos,  nem pela abundância 
de condições para manter muitas mulheres,  mas simplesmente é 
admitida como entre todos os povos pagãos. Eu conheci muitos homens 
da minha tribo,  começando pelo meu pai,  os quais certamente podiam 
manter mais de cinco,  e,  todavia,  se contentavam com uma.183   

Diante do sacrifício eucarístico e outros ritos católicos:  

                                                           

 

181 Cf . SORUR, Qual è i l mio paese nat ivo? ,  p . 22 . 
182 Avviene spesse vol te che i geni tor i promettano fra loro di unire p iù tardi i loro f igl i ,  
e come arra del le promessa unione l ´uno e l ´a l t ro geni tore at taca al le orecchie,  se 
maschio un anel lo d´oro o d´argento,  e dei braccialet t i è se è femmina,  come fu fat to per 
la mia sorel la maggiore e per me.Tali promesse sono generalmente osservate; e quel padre 
che manca al la sua parola è considerato come fedif rago. Ibid . , p . 22-23. 
183 La pol igamia esiste f ra noi ,  nè credo che la osservino i Giur per spi ri to di rel igione,  
come presso i moamet tani ,  nè per l ´abbondanza di mezzi per mantenere molte donne,  ma 
sempl icemente ammessa come f ra tut t i i popoli pagani . Io conobbi molt i uomini del la mia 
t r ibù,  communicindodal mio padre ,  i qual i certo potevano mantenere più di cinque,  e 
tut t ivia si contentavano di una. Ibid . , p . 26 . 
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A benção de novos frutos existe entre os Giur. Essa cerimônia deve ser 

feita pelo pai ou pela mãe ou pelo mais velho entre os filhos. A 
ninguém da família é permitido comer os novos frutos antes de serem 
abençoados, sem arriscar-se a indignação paterna. Apenas 
amadurecidos, o pai pega alguns de cada espécie,  espalha-os nas 
cabanas e no quintal invocando a benção daquele que os criou sobre a 
família e sobre os bens; apenas depois disso a família pode comer.184   

Nesse sentido,  Jean-Marc Ela,  em Le cri de l homme africain (O grito 

do homem africano),  discute sobre o rito romano que não foi escolhido pelos 

africanos; e a matéria da Eucaristia na África que não é,  com efeito,  feita 

com os frutos dos campos africanos,  mas frutos importados e comprados no 

mercado. Escreve o teólogo africano:   

Ora é preciso lembrar que esse rito (romano),  que seguimos,  não foi 
escolhido por nós; ele leva a marca de uma cultura que não é a nossa,  
ele não foi elaborado em função de nossa personalidade e de gênio de 
nosso povo. Nesse ponto,  a Eucaristia é na vida da Igreja o lugar de 
nossa alienação quotidiana. 185   

Além de rito romano ,  poder-se-ia acrescentar o direito canônico ,  as 

regras de vida das congregações religiosas e missionárias,  o diretório da 

formação do clero e outras diretrizes e práticas.  

3.2.2.8 O difícil diálogo de Sorur com as tradições Dinka   

As circunstâncias históricas influenciaram bastante a elaboração da 

identidade cultural de Daniel Sorur. Embora negro-afro-Dinka-Giur, ele foi 

influenciado profundamente pelo cristianismo europeu. De fato, há momento 

em que ele se posiciona como propagandista ,  isto é,  como negro europeu 

formado na escola teológica do Colégio Urbano da Propaganda Fide,  em 

                                                           

 

184 La benediz ione dei nuovi f rut t i esiste f ra i Giur. Questa cerimonia deve essere fat ta 
dal padre o del la madre o dal maggiore fra i f igl i . A nessuno del la famigl ia è permesso di 
mangiare dei nuovi f ru t t i prima che siano s tat i benedet t i ,  senza incorrere l ´ indignazione 
paterna. Appena maturi ,  i l padre prende d´ogni specie alcuni ,  l i sparge per le cappanne e 
nel cort i le invocando la benedizione di colui che l i creò sul la famigl ia e sui beni ; a l lo ra 
solamente la famigl ia può mangiare . Ibid . , p .35. 
185 Or i l faut rappeler que ce r i te ( romain) ,  que nos suivons n a pas été choisi par nos; i l 
porte la marque d une cul ture Qui n est pas la nôtre ,  i l n a pas été elaboréen fonct ion de 
notre personal i té e du génie de notre peuple . A ce niveau,  l Eucarist ie est dans la vie de 
l Eglise le l ieu de notre a l ienat ion quotidienne. ELA,    op .ci t . ,  p . 12 .  
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Roma. Assim, Daniel Sorur carrega uma visão e linguagem severas e 

ambíguas em relação às religiões non-cristãs 

 
até mesmo contra as Igrejas 

cristãs da Reforma186. As teorias evolucionistas e o seu eurocentrismo vigente,  

que alimentava preconceitos em relação aos negros, deixaram sua marca,  

fazendo do jovem Dinka,  em parte,  contrário à cultura de sua gente.   

Segundo Daniel Sorur,  em Que cosa sono i negri187,  os negros estariam 

no estado do paganismo e da ignorância. O paganismo representa a 

degradação,  a pobreza,  o atraso dos povos negros e de suas tradições. Traduz 

a carência de instrução escolar de tipo europeu e moral cristã. Evidentemente,  

observa Daniel  Sorur,  que tal estado é devido não à falta de capacidade 

intelectual do negro,  e sim à ausência de recursos material e profissional que 

possam instruí-lo. Nessa situação, não há condição para que o negro possa 

desenvolver as suas aptidões intelectivas. Como uma boa instrução forma a 

inteligência do ser humano,  assim também a religião cristã forma a vontade 

para costumes bons e honestos. Quem, portanto,  é privado disso será mais ou 

menos inferior nos planos religioso e cultural em relação a quem foi instruído 

na escola.188 A evangelização consistiria em educar nos planos intelectual e 

religioso cristãos. 

Os negros, infelizmente,  têm seus vícios,  mas,  se ficaram ou recaíram 

na barbaridade,  não se deve atribuir isso à sua natureza,  e sim à falta de 

consideração daqueles que,  tendo conhecido a verdade e gozado do grande 

beneficio da civilização,  se preocuparam unicamente com seus próprios 

interesses e não procuraram compartilhar com quem é privado.189   

Além disso,  segundo  Daniel Sorur,  o negro não vai além,  procura 

apenas o necessário para sustentar a vida. Ele afirma:  

Em África encontram-se aqui e lá povos negros que não se ocupam da 
agricultura,  e se contentam com aquele pouco que a terra oferece 
enquanto frutífera. (. . .)Outros vivem exclusivamente de caça,  e 

                                                           

 

186 O documento dos bispos af ricanos no f inal do Sínodo de 1974 diz que o cris t ianismo 
at ingiu o interior da África em pleno ri tmo nos século XIX e XX. Ele não se apresentou 
como único,  mas como um grande número de facções em confl i to: angl icanos ,  catól icos 
romanos,  luteranos,  bat is tas , cri t i cando-se uns aos outros . Cf . BUTTURINI,  Giuseppe 
(org .) . Le nuovee vie del vangelo . I vescivo africani parlano a tut ta la chiesa . Bolonia 
I tal ia: Emi,  1975,  p . 21 . 
187 Cf . i tem um negro face à cul tura ocidental ,  deste capí tulo .  
188 Cf . SORUR ,  op ci t . ,  . p . 15 .  
189 Cf . SORUR,  op ci t . ,  . p .124. 
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preferem correr dias inteiros fazendo isso do que pegar um instrumento 
de arado e cultivar um pedacinho de terra. Em geral,  porém,  os 
negros trabalham,  pouco sim,  mas estreitamente suficiente às suas 
necessidades.190  

Outro motivo que explica a permanência dos negros no estado do 

paganismo são as contínuas guerras, a anarquia,  a incerteza provocada,  

sobretudo,  pelo trafico de negros; aldeias inteiras que outrora eram 

brilhantes,  foram devastadas; povos que tinham certa civil ização voltaram à 

barbaridade. Falta realmente uma sábia e madura administração.191   

Todo o mal que consome hoje a pobre Nigrícia provém de uma dupla 
causa: das discórdias que existem entre as tribos e da escravidão. A 
primeira é uma necessária conseqüência da ignorância da necessidade 
de se constituir como sociedade. Mas isso não poderá ser superado,  se 
não quando for eliminada a segunda. A escravidão é o mais grave 
obstáculo para a civilização da raça negra. É verdade que os negros 
fazem atrozes guerras entre eles,  nem se preocupam de lacerar-se uns 
aos outros,  mas isso acontece em todas as nações não unidas sob 
domínio de único poder.192  

As tradições religiosas negro-africanas são vistas como feiticismo ou 

religião natural . Segundo Daniel  Sorur,  uma grande parte dos negros em 

África pratica o feiticismo. Essa prática desprovida de força moral não é 

capaz de formá-los para a vivência da virtude mais sólida.193  

Para compreender melhor essa visão de Daniel Sorur convem dizer uma 

palavra sobre o feiticismo.  Chama-se feiticismo o conjunto de crença,  cultos 

e ritos dos negros da África que tem por objeto a adoração de objetos 

materiais,  os feitiços ou gris-gris . A palavra Feiticismo apareceu pela 

                                                           

 

190 In Africa s i t rovano qua e làdei popoli negri che non si danno al l ´agr icol tura,  e s i 
contentano di quel poco che la terraper lo più f rut t i fera ( . . . )Al t ri vivono esclusivasmente 
di caccia,  e prefer iscono di correre gioni int ieri diet ro la selvaggina piut tosto che 
prendere uno st rumento d´arat ro e col t ivarsi un angolo di terra .In generale però i negri s i 
danno al lavoro,  poco sì ,  ma s t ret tamente suff iciente ai loro bisogni . Ibid . , p . 115 . 
191 Ibid . , p . 120. 
192 Tut to i l male che corrode oggi la povera Nigrizia proviene da doppio fonte: dal le 
discordie che regnano f ra t r ibù e t r ibù;e dal la schiavi tù . Il primo,  è una necessaria 
conseguenza del l ´ ignoranza del l ´ut i l i tà d i cost i tui rsi in società . Ma questo non potrà 
essere superato ,  se non quando sarà tol to i l secondo. La schiavi tù è i l più grave ostacolo 
a l la civi l izzazione del la razza negra. É ben vero che i negri s i fanno at roci guerre fra loro ,  
nè dubitanodi lacerarsi a v icenda,  ma questo fu in tut te le nazionni non uni te sot to un 
solo potere . Ibid . , p . 89 . 
193 Cf . Ibid . , p . 65 .  
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primeira vez,  como termo científico e descritivo,  em 1760 num livro 

intitulado Do culto aos deuses,  feitiços ou paralelo da antiga religião do 

Egito com a religião atual da Nigéria . Seu autor é Charles De Brosses. Em 

sua opinião,  a teologia pagã ocupava-se do culto dos astros,  ou do culto não 

menos antigo de certos objetos terrestres e materiais chamados feitiços,  entre 

os negros africanos,  entre os quais subsiste esse culto e que,  por tal razão,  

chamara-se feiticismo. Em seu significado próprio,  refere-se em particular 

aos negros de África. A. Compte,  ao aceitar a existência do feiticismo,  

reforçou a crença de que os negros eram feiticististas.194  

De Brosses,  como Compte,  contribuiu para dar ao século XIX a visão 

que eles t iveram das religiões negras,  isto é,  a de um politeísmo grosseiro 

baseado na magia e na bruxaria. Assim,  o feiticismo traz consigo um 

significado pejorativo com conotações de baixa moralidade e índice mental 

inferior,  além de se apresentar confuso em sua definição e conteúdo.  

Durante muito tempo,  antropólogos e etnológicos creram que a forma 

mais baixa de religião é o feiticismo e que,  descendo mais,  já não há nada 

que se possa designar com tal nome,  e que,  por conseguinte,  pode-se 

considerar o feiticismo como o princípio mesmo da religião.195 

Para Daniel Sorur,  uma religião que não é baseada sobre o correto 

conhecimento de Deus,  Criador e fim último,  Verdade,  Bondade e Beleza 

mesma; uma religião que não tem idéia precisa e clara do verdadeiro e do belo 

moral; uma religião que não tem um corpo de doutrina e práticas religiosas 

estáveis,  ao menos em substância,  não tem  nem pode ter e dar preceitos 

aptos para conduzir o homem ao alcance desses verdadeiro e belo.196   

Tal religião não consegue e não pode iluminar o intelecto a buscar o 

verdadeiro e o belo,  e muito menos ainda inflamar a vontade para superar 

todas as dificuldades que se opõem ao alcance de motivações nobres da 

vontade humana. Por conseguinte,  da ignorância do que forma uma religião,  

outra coisa não pode fazer o feiticismo dos negros a não ser permitir a seus 

seguidores tudo aquilo que a eles interessa,  contentando-se com uma pura e 

simples cerimônia externa. Desse modo,  tem-se uma religião bastante 

                                                           

 

194 Cf . RUIZ DE ASÚA ALTUNA,  op. ci t . ,  p . 359. 
195 Cf . Ibid . ,  p . 360.  
196 Cf . SORUR, op ci t . ,  p . 24 . 
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cômoda,  pois os homens servem-se dela para cobrir as mais desumanas e 

vergonhosas ações,  que esses não podem impedir porque não conhecem,  no 

plano hierárquico,  o objeto contra o qual elas são cometidas.197  

A verdadeira religião,  por sua natureza,  remete à formação do espírito 

humano mediante o conhecimento do verdadeiro e do belo moral,  que é Deus 

mesmo.198   

Portanto,  um dos mais cruciais motivos do estado de paganismo dos 

negros é o feiticismo. Declara Sorur:   

Pelo contrário,  abandonado sozinho na prática do seu monstruoso 
feiticismo,  o negro é desprovido de todos os requisitos para ter ao 
menos o nome de religião; isolado de todo consórcio civil e comércio,  
desprovido de educação intelectual e moral,  será mais ou menos 
honesto e justo,  enquanto a sua boa vontade o excitar a bons 
sentimentos,  mas não em força de princípios religiosos de seu 
feiticismo. Finalmente,  o negro no estado de paganismo parece um 
cego que vai se perdendo por falta de guia,  com risco de cair no 
profundo abismo de miséria.199   

Movido pela esperança, Daniel  Sorur acredita que,  desse estado,  o 

negro poderá se subtrair para uma vida religiosa e honesta,  quando serão 

inculcados com a educação intelectual e religiosa os princípios cristãos,  ou 

melhor,  católico,  fonte única. 

O que se poderia dizer a Daniel Sorur hoje? O cristianismo tem 

possibilidade de estabelecer um diálogo construtivo com as religiões negro-

africanas tradicionais porque ele pode partir dos valores ( sementes do 

Verbo ) existentes no patrimônio religioso da África. A ausência do diálogo 

com as religiões africanas tradicionais na experiência de Daniel  Sorur se 

verifica pelo fato de que,  antes do Concílio Vaticano II,  o paradigma 

                                                           

 

197 Cf . Ibid . ,  p . 25 . 
198 Cf . Ibid . ,  p . 27 . 
199 Abbandonato per lo contrario i l negro a sè stesso ,  nel la prat t ica del suo most ruoso 
fet icismo,  privo di tut t i i requis i t i per avere almeno i l nome di rel igione,  i solato da ogni 
c ivi le consorzio e commercio ,  privo di educazione intelet tuale e morale,  sarà più o meno,  
onesto e giusto ,  in quanto la sua buona volontà lo ecci terà a buoni sent imenti ,  ma non in 
forza dei principi rel igiosi de suo fe t icismo. Insomma,  i l negro nelo stato di paganismo 
rassomiglia ad un cieco che va braconi per di fet to di guia a r i schio di cadere nel profondo 
barat ro di miserie . Ibid. ,  p . 28 . 
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histórico da missão era diferente. A missão no século do Iluminismo foi 

marcada pelo contexto moderno do colonialismo200.  

Muitos cristãos pretendiam possuir toda a verdade e achavam que as 

outras religiões não tinham nada de verdadeiro para oferecer. E assim os 

negros africanos que seguiam a sua religião tradicional foram denominados 

pagãos ,  entendendo-se com esse termo que eram politeístas.   

Isso é errado para a maior parte dos africanos. Ao contrário,  no 

patrimônio religioso africano,  há uma riqueza de valores a descobrir acerca,  

por exemplo,  da vida espiritual,  da sacralidade da vida humana,  do divino,  

da criação,  da moralidade e do pecado,  da vida depois da morte,  do sentido 

que os africanos têm de família.  

O africano possui um forte sentido religioso. Em muitas regiões da 

África negra, muitas pessoas abraçaram facilmente o cristianismo,  

misturando-o às superstições e aos ritos pagãos porque lhes falta uma 

adequada visão cristã. Acredita-se que o cristianismo seja uma religião 

importada e,  portanto,  difícil  faze-lo dialogar com  a cultura africana. 201  

Em Histoire des croyances et des ideés religieuse (História das crenças e 

idéias religiosas),  Mircea Eliade deixa entender,  logo no prefácio,  que todo 

rito,  toda crença ou imagem divina reflete a expressão do sagrado e,  por 

conseqüência,  implica as noções de ser ,  de significação e de verdade . O 

sagrado é um elemento dentro da estrutura da consciência,  e não um estado 

na história dessa consciência. Ser um ser humano significa ser religioso.202  

É difícil imaginar como o espírito do negro-Dinka poderia funcionar sem 

a convicção de que há algo de irredutivelmente real no mundo; e é impossível 

também imaginar como a sua consciência poderia aparecer sem conferir uma 

significação a seus impulsos e a suas experiências de humano. A sua 

consciência de um mundo real e significativo é intimamente ligada à 

descoberta do sagrado. 

Essa cultura tradicional Dinka é uma herança recebida por Sorur. Aqui 

está definido o projeto histórico (Paulo Suess) de Sorur. Pergunta-se sobre a 

                                                           

 

200 Sobre a missão no século do I luminismo,  ler BOSCH,  David J .  La trasformazione 
del la missione. Mutamenti d i paradigma in missiologia . Edição i tal iana di r igida por Giani 
Colzani . Brescia 

 

Italia : Queriniana,  2000, cap. 9 .  
201Cf . BUTTURINI, Le nuovee vie . . . , p. 41-42.  
202 Histoire des croyances et des ideés rel igieuse . Par is: Payot ,  1976,  p . 7 . 
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sorte dessa cultura na convivência com os ocidentais,  ela foi expressa ou foi 

simplesmente inibida e arquivada no inconsciente? Qual é o lugar dessa 

herança no curriculum de sua formação missionária e sacerdotal? Nenhum. Se 

não fosse o provável interesse da instituição comboniana em apresentar o 

caso Sorur como propagada no âmbito do mundo missionário,  que sorte 

teriam a autobiografia e a obra de Sorur que no presente conhecemos?  

3. 3 Um negro face à cultura arábico-islâmica  

3. 3. 1 Uma identidade ferida  

A religião não é apenas importante na afirmação da identidade,  mas,  

por vezes,  ela está na raiz de vários conflitos. Sorur descreve o traumático 

contato com Islã e a escravatura sob domínio dos árabes muçulmanos. Sorur é 

o nome a ele atribuído pelo seu patrão muçulmano,  que o capturou e o fez 

escravo; como foi já lembrado no capítulo precedente,  o termo significa em 

árabe júbilo,  regozijo,  alegria,  consolação. Da trágica experiência da 

escravidão,  são testemunhos as páginas do seu manuscrito Le pene dei negri 

schiavi in Africa (os sofrimentos dos negros escravizados em África),  no qual 

Sorur descreve cada particular atrocidade à qual é submetido o escravo. O 

manuscrito foi publicado com introdução e notas de Renato Boccassino,  na 

Revista Euntes Docete ,  ano 1964 no 1. Uma cópia do texto impresso é 

conservada junto ao Arquivo Comboniano de Roma (ACR),  colocação no 

arquivo: A\C\R\A\30\1\bis. O original é constituído de um caderno,  

manuscrito,  conservado junto ao A C R.,  colocação de arquivo: 

A\C\R\A\30\1\bis. As muitas correções apresentadas no manuscrito poderiam 

ser de Sorur ou de um provável leitor-corretor 

 

como defende o próprio 

Boccassino 

 

da publicação do escrito de Sorur,  na obra dos combonianos. O 

caderno manuscrito não é datado,  mas Boccassino situa a redação do 

manuscrito entre anos 1889-1891. 

A obra,  dividida em capítulos,  trata de dois argumentos: a escravidão 

(cap. I a XIII) e os problemas da atividade missionária na África Central (cap. 

XIV a XVIII) 

 

ver-se-á esse ponto ao tratar o negro face à tradição cristã . 

Na primeira parte Sorur descreve 

 

por meio do seu testemunho próprio 

 

as 
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condições dos negros feitos escravos pelos árabes muçulmanos. Ele mesmo 

ficou na condição de escravizado em torno de dois anos,  de 1871 até 

Dezembro de 1873. Durante esse período Sorur viveu momentos dramáticos: 

da captura por parte dos Jialaba aos métodos usados por esses predadores de 

homens. Assim descreve Sorur: Vão eles às vezes em número de cem pessoas 

quase ou mais ou menos,  com todo o seu necessário,  a assaltar alguns 

pequenos povoados compostos de negros,  e armados com fuzis como são,  se 

atiram sobre os pobrezinhos 203  

As condições de vida do escravizado são descritas como situação que 

ultrapassa a lógica humana e insuportável. O pobre negro é separado do que é 

seu,  casa,  gado,  mas,  sobretudo,  de seus familiares. Além disso,  o físico 

humano é submetido à tortura e ao contínuo sofrimento. Explica Sorur:  

Que espanto encontrar-se-ia a olhar aquele quarto escuro,  clareado 
apenas por uma luz fraca da janelinha! Como endereçar-se-iam as suas 
crianças a olhar aquelas espantosas e horríveis correntes que deverão 
cercar os pés daqueles infelizes. Olhem aquele leito duro formado de 
duro lenho,  (. . .). Olhem como eles têm perdido todo o sentido humano,  
incultos em todo sentido. (. . .) Com os pés estreitamente amarrados com 
cepos,  com a canga204 pesada no pescoço (. . .). A isto se acrescenta uma 
corda de pele de hipopótamo que os Árabes e os Jialabá usam para bater 
os escravos e instigar os animais e que diz-se em sua linguagem: 
Corbac.205  

Essas condições de vida,  tão extremas,  agravavam-se pela escassez de 

alimentação e,  sobretudo,  pelo cansaço do trabalho forçado. E dia depois,  

tortura sobre tortura,  explica Sorur. Já muda o aspecto,  uma vez servo,  

poucos dias antes era-se sereno,  ora é tudo pálido,  escárnio! 206. O escravo 

                                                           

 

203 Vanno essi a l le vol te in numero di cento persone inci rca o più o meno,  con tut to i l 
loro necessario ,  ad assal i re qualche piccolo vi l laggio composto de Negri ,  ed armati de 
fuci le come sono,  s i scagl iano sui poverini . Sorur , Le pene dei Negri schiavi in Africa ,  
p . 59 ,  edição Boccassino 164. 
204 A canga,  assim como é chamada,  eram cepos (pedaços de t roncos de arvores ) que 
impediam o escravo de mover l ivremente o pescoço e os pés . 
205 Quale spavento vi metterebbe al vedere quel l oscura camera ,  r ischiarata appena da 
una f lebi le luce dela fenest rel la! Come si indir izzerebbero i vost r i cr inial mirare quel le 
spaventose ed orribi l i ca tene che dovranno cingere i piedi di quel l i sciagurat i . Mirate quel 
le t to duro formato di duro legno,  ( . . . ) . Mirate che essi hanno perduto tu t ta la f igura 
del l uomo,  incol t i in tut to i l loro corpo. ( . . . ) coipiedi s t ret tamente leget i com ceppi ,  col 
col lo pesante per la canga ( . . . ) . Maa questo si aggiunge uno staff i le di pel le di 
ippopotamo,  cui gl i Arabi e i Gialabà usano bat tere g l i schiavi ,  ed aizzare le best ie e che 
dicesi in loro l inguaggio: Corbac. SORUR, Le pene. . . , p. 62-65. 
206 Gia muta l aspet to ,  e quel vol ta torvo,  che pochi giorni innanzi era s ì sereno,  ora è 
tut to pal l ido,  scarno! . Ib id . , p . 73 .  
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envilece prematuramente,  esperando a morte na mais triste solidão. Aqui,  

Sorur fala de dupla morte: Morrer não apenas corporalmente com a 

separação da alma do corpo,  mas esvaziando espiritualmente separando-se 

por toda a eternidade do Sumo seu Bem,  a alma,  e sufocando-se no abismo 

do Inferno sem nunca mais esperança de saída! 207. 

Sendo pagãos,  de fato,  os negros,  não têm o conforto cristão da oração,  

nem a idéia de poder esperar a redenção dos próprios pecados. Escreve Sorur 

a esse propósito: São bem fortunados aqueles cristãos,  (. . .) que chegados 

aos extremos de sua vida mortal,  podem chamar perto de si o Ministro de 

Cristo para confortar-lhes com as últ imas ajudas,  que a tal fim foram 

instituídos os Santíssimos Sacramentos. 208  

Essa situação, segundo Sorur,  torna-se motivo fundamental para 

trabalhar mais à conversão na Nigrícia (África negra). Com certeza,  explica 

Sorur,  que Ele nos libertará da escravidão dos muçulmanos no corpo e da de 

Satanás na alma 209 .  

Nessa óptica, o Cristianismo é visto como possibilidade de crer em uma 

vida eterna e um mundo melhor. O Cristianismo,  portanto,  é o caminho para 

a redenção e libertação 

 

como se diria hoje. Ou seja,  para os negros 

escravizados,  a primeira redenção é a terrena,  é a libertação do sofrimento 

da escravidão: a liberdade. 

Na segunda parte do escrito 

 

introduzida por uma breve resenha das 

etapas mais antigas da atividade missionáriano mundo ,  trata dos problemas 

relativos à Missão na Nigrícia. A Escravidão é descrita como a causa 

principal das dificuldades que os missionários encontram na atividade de 

conversão dos negros escravizados. Esses últimos,  realmente,  mesmo quando 

conseguiam refúgio junto à estação missionária,  não tinham segurança. Os 

seus patrões, dirigindo-se ao tribunal turco,  de fato,  podiam exigir que os 

                                                           

 

207 Morire non solo corporalmentecol la separazione del l anima dal corpo,  ma eziando 
spi ri tualmente separandosi per tut ta l eterni tà dal Sommo suo Bene l animaed 
intuffandosi nel barat ro del l Inferno senzaaver mai più speranza di usci ta! . Ibid . ,  77 . 
208 Sono bem fortunat i quei Cri st iani , ( . . . ) che giunt i negl i es t remi di loro vi ta mortale ,  
possono chiamare vicino a sè i l Minis t ro d i Cristo Gesù per confortar l i com gl i ul t imi 
a jut i ,  che a tal f ine furono ist i tui t i i Sant íssimi Sacramenti . Ibid .  
209 Sicuri che Egli c i l ibertarà dal la schiavi tù dei Musulmanos nel corpo e da quel la d i 
Satana nel l anima . Ibid . ,  p .81   
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pobres escravizados voltassem com eles,  como se viu na experiência de 

Sorur,  no 1o capítulo. 

Interpelando as populações européia em suas andanças de animação 

missionária, Sorur quebrava o silêncio 

 
como os movimentos sociais de 

solidariedade fariam hoje 

 
dizendo:  

Se ao menos todo o resto não pode fazer nada por nós,  faz apenas isto: 
ora e ajuda os Missionários,  porque possam210 enquanto poderosos da 
Europa obrigar os turcos a quererem nos deixar livres,  se não a menos 
deixar em missão os que lá se refugiassem.211  

3. 3. 2 O difícil diálogo com Islamismo   

No 3o capítulo de Che cosa sono i negri ,  Sorur trata de novo da relação 

com o Islamismo. O argumento constitui uma resposta para aquelas pessoas 

que afirmam que Islamismo seria bom para os negros.  

Segundo o autor,  a passagem da religião tradicional negro-africana ao 

Islamismo,  entre os povos da Nigrícia,  acontece por constrição ou por 

ignorância,  mas não por convicção. A conversão é, na maior parte dos casos,  

conseqüente à escravização do negro.  

Para Sorur,  o Islamismo como religião não é e nem poderá nunca ser 

uma mediação em vista da emancipação do ser humano e,  muito menos ainda,  

uma preparação para o Cristianismo.  

De qualquer ponto de vista,  quer social,  quer moral ou religioso,  o 

Islamismo não tem nenhum fundamento que possa servir de base para a 

construção de qualquer forma de vida social organizada,  com leis honestas. 

No entanto, a única coisa que se deve reconhecer no Islamismo em sua 

relação com os negros é,  sem dúvida,  a doutrina sobre o monoteísmo. Além 

                                                           

 

210 Sobre a his tór ia da Missão no Vicariado da África Centra l ,  confere SCHMID,  Erich ,  
Alle origini del la Missione. . . ; AGOSTONI,  Tarcis io .  The Comboni missionaries an 
out l ine his tory 1867-1997 . Roma: Comboni missionaries , 2003; GONZALEZ 
FERNANDEZ,  Fidel . La mision de Afr ica Central y el Inst i tuto de misiones africanas de 
Verona (misioneros comboninos) . Roma,  1990. Tese de Doutorado em Faculdade da 
História da Igreja ,  na Pontif ícia Univercidade Gregoriana. 
211 Se almeno tut t i i l resto non potete fare per noi ,  fate questo solo: pregate ed ajutate i 
Missionari ,  perchè possono anche quest ipotent i d Europa cost ringere i turchi a volerci 
lasciare in l ibertà ,  se non al t ro a lmeno di lasciare nel la missione quel l i che vi s i 
r i fugiassero. SORUR, op. ci t . , p . 83 . 



 
92

disso, essa religião ensina apenas corrupção e constitui obstáculo para o 

Cristianismo 

 
em particular para a missão da Igreja Católica.   

Muitas vezes ouvi dizer que o Islã ensina as coisas que levam 
unicamente à conversão das pessoas que são tocadas por esse,  
sobretudo os negros. Essa restrição parece-me de todo não ser justa. 
Antes que o Islã penetrasse entre os negros,  ele se tinha já implantado 
no Egito,  no Norte da África e no atual império Otomano. Muitos 
cristãos que habitavam aqueles territórios teriam abraçado a lei de 
Maomé. A Igreja nunca descuidou de pregar a fé aí,  e qual foi o 
resultado obtido? Eu sou profundamente convencido de que qualquer 
pessoa, mesmo européia,  que abrace o Islamismo,  dificilmente voltará 
a seus passos quanto mais a vida imoral árabe lhe terá penetrado nos 
ossos; a mais forte razão será difícil para aquele que não teve 
precedente conhecimento de melhores princípios religiosos. Além disso,  
a poligamia é um vício que se deve estudar,  não com a lei evangélica,  
mas com a natural. Aquela está presente entre todos os povos pagãos,  
e eu estou persuadido de que entre as dificuldades que os Missionários 
encontram nas suas pregações está a poligamia. Não é apenas aos 
negros que se deve.212   

Os princípios morais da religião maometana estão na base do deplorável 

estado no qual se encontram os negros na África ou na Ásia. O Islamismo 

pratica e permite a escravidão. E isso por duas finalidades: primeiro,  pelo 

proselitismo,  para conquistar os fieis; segundo,  para ter meios de satisfazer 

as paixões e a ociosidade dos próprios seguidores. Para esse duplo fim,  

raptam-se milhares de negros a cada ano das suas terras nativas.      

                                                           

 

212 Speso intesi di re che l `Islam insegna del le cose che rendono sommamente la 
conversione di quel le persone che ne sono tocchi ,  sopratut to i negri . Questa rest r izione 
mi sembra non del tut to giusto . Prima che l ´Islam penetrasse fra i negri egl i aveva già 
preso piede in Egit to nel Nord del l ´Africa e nel l ´at tuale impero otomano. Molt i dei 
cris t iani che abi tavano quei paesi avranno abbracciata la legge di Maometto . La Chiesa 
non t rascutò mai di predicarvi la fede,  e qual´è i l f rut to apportato? Io sono int imamente 
convito che qualunque persona anche europea che abbraccia l ´Is lamismo,  tanto più 
diff ici lmente r i torneràsui suoi passi quando più la vi ta immorale araba gl i sarà penet rata 
nel le ossa; a più forte ragione saràdiff ici le per colui che non ebbe precedente conoscenza 
di migl iori principi rel igiosi . Inol tre la pol igamia è un vizio che si deve studiare ,  non 
col la legge evangel ica ma col la naturale . Essa è presso tut t i i popol i pagani ,  e io sono 
persuaso che fra le di ff icol tà che i Missionari incontrano nel le loro predicazioni É questa . 
Non è dunque ai sol i negri che la s i deve.
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Os negros seqüestrados e transportados em escravidão ou tornados 
muçulmanos em seus próprios territórios nativos,  embebendo-se de 
princípios islâmicos,  comportam-se como os árabes,  sancionando 
também eles em base do Código religioso e civil de Maomé,  o próprio 
vício. Não acredito que uma pessoa de mente sã,  sendo religiosa 
racional e,  sobretudo,  prática,  duvide e,  muito menos ainda,  negue 
que a religião islâmica não corrompa o homem com as sanções de suas 
ações mais vergonhosas. 213  

O Islamismo não corrompe somente os negros levados em escravidão,  

mas também aqueles que a ele se convertem nas próprias aldeias.  

Segundo Sorur,  o Islamismo é uma profunda praga provocada pela sedução 

humana; e está justamente aqui uma outra causa, aliás, a única de tantas 

misérias que consomem e tornam estúpidos todos aqueles que são comovidos 

por essa religião,  especialmente a pobrezinha raça negra.214 Além disso, os 

árabes incitam algumas tribos a abandonar a agricultura para se dedicar-se ao 

trabalho de caça e venda de escravos. Os povos que não se envolveram no 

tráfico de escravos obtiveram mais sucesso na agricultura.  

A melhor estratégia de acabar com o comércio de escravos negros é,  

sem dúvida,  a agricultura. Da Voyage dans l´Afrique Orientale (viagem na 

África oriental) do Barone Decken,  Sorur cita:  Os habitantes das beiras do 

lago Nianza,  chamados Vadingo e Vago,  não vendem nem um escravo,  nem 

pelo máximo preço,  justamente porque são agricultores; o seu território é de 

uma beleza e fertilidade incomparáveis,  e as lavouras exigem muitos 

operários .215 Apesar dos progressos da agricultura, reclama Sorur que o 

comércio de escravos permanece e permanecerá uma fonte de renda dominante 

sobre a agricultura. Nesse sentido, os árabes constituem um obstáculo para o 

desenvolvimento dos povos negro-africanos.  

                                                           

 

213 I negri rapi t i e t rasportat i in schiavi tù o divenuti musulmani nei loro paesi natal i ,  
imbevendosi dei principi i s lamit ici ,  vivono al lá manieradegli arabi ,  sanzionando anche 
egl i no in vi r tù Del Códice rel igioso e civi le di Maometto ,  i l próprio v izio . Nono credo 
esser alcuno di sana mente ,  i l quale essendo uomo rel igiosospeculat ivo e sopratut to 
prat t ico ,  dubit i e mol to meno ancora nighi Che la rel igione i s lamist ica non corrompa 
l ´uomo col sanzionargl i l e píù vergognose azioni . Ib id . , p . 54 .  
214 Ibid . , p 59 
215  Gl i abi tant i del le r ive Del lago Nianza,  chiamat i Vadingo e Vago,  non vendono 
punto uno schiavo,  anche al massimo prezzo,  appunto perchè sono agricol tori ; i l loro 
paese è d´uma belezza e fert i l i tà incomparabil i ,  ed i lavori di col t ivazione richieggono 
molt i operai . Ib id . , p 116.  
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Por fim,  para Sorur,  o Islamismo não é outra coisa a não ser a morte 

da inteligência e de todo sentimento de moralidade; é o inimigo,  o único 

inimigo de qualquer civilização e da raça negra. Enquanto existir como 

código governativo dos muçulmanos,  existirá também a escravidão. Se se 

chegasse a tirar essa peste do mundo,  conseguir-se-ia levar os negros à 

emancipação. Aí sim,  que eles serão livres de qualquer ataque desse 

tremendo inimigo; aí sim,  que o Cristianismo poderá ensiná-los não só o 

proveito material como também a obrigação do trabalho ao qual todo ser 

humano é convocado; aí sim,  poder-se-ia dizer que chegou a hora da 

emancipação africana.  

3. 4. Um negro face à tradição cristã   

3. 4. 1 Identidade no processo de Continuidade na descontinuidade  

Sorur encontra-se diante dos grandes desafios da fé cristã; desafios de 

um processo de continuidade na descontinuidade,  pois a identidade cultural é 

uma questão tanto de tornar-se quanto de ser ,  ela é uma construção216. 

Sorur descreve a própria conversão ao Cristianismo,  até a sua atividade 

missionária junto a Nigrícia217. O encontro com Daniel Comboni e a sucessiva 

conversão ao Cristianismo deixaram uma grande marca na vida do então 

jovem Sorur. O rito de iniciação 

 

uma nova vida e um novo sistema de 

valores 

 

foi o batismo no qual Pharim Deng Sorur recebeu do próprio Daniel 

Comboni o nome Daniel . Os acontecimentos e as experiências que levaram da 

conversão ao sacerdócio são narrados na sua autobiografia Memorie scritte 

dal R.P. Daniele Sorur Pharim Deng ,  publicada,  em artigos, na revista La 

Nigrizia .218  

Em Le pene dei negri schiavi in Africa, nos capítulos XIV a XVIII,  

Sorur trata da questão do número escasso de missionários ativos na imensa 

Nigrícia,  refazendo a história do Vicariado da África Central. A obra 

                                                           

 

216 Para aprofundar mais o assunto ,  o lei tor pode ler HALL,  Stuart .  Cul tural ident i ty and 
diaspora ,  In: RUTHERFORTD,  J . (org .) .  Ident i ty: community ,  cul ture,  di f ference. 
Londres: Lawrence and Wishart ,  1990. 
217 Nigrícia é o ant igo nome do cont inente negro. 
218 Cf . Capí tulo 2 . 
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missionária na África Central é de grande valor no olhar de Sorur. Os mais 

importantes esforços eram feitos durante os pontificados de Gregório XVIe de 

Pio IX. O primeiro erigiu o Vicariado Apostólico da missão na África Central. 

O segundo elevou o Reverendo Padre Ryllo ao título de Provicário 

Apostólico. No entanto, a providência preparava alguém que devia ser o 

primeiro padre dos negros. No caso, será Monsenhor Daniel Comboni,  que o 

imortal Pio IX elevou à dignidade episcopal,  conferindo o título de Bispo de 

Claudio poli e Vicário Apostólico da África Central.  

Ele (Daniel Comboni) arde de amor pelos negros,  mas infelizmente não 
há suficientes ministros para ajudá-lo,  tendo ele f icado na missão.  
Entre mortos e vivos fugidos, permaneceram poucos missionários. ( . . .) 
De padres indígenas há apenas um e três alunos negros indígenas em 
Propaganda Fide. (. . .) Mas esses não são suficientes. Ele precisa de 
muitos outros padres indígenas,  com quais possa, (. . .) conseguir 
regenerar a África Central e,  assim,  cumprir a sua palavra de ordem : 

Regenerar a África com a África. 219   

Sorur não se lamenta apenas da falta de missionários,  mas também do 

pouco número de benfeitores para a missão da África Central. Le pene dei 

negri schiavi in Africa ,  como escrito,  é uma oportunidade para falar desses 

problemas missiológicos,  mas também de exortação,  de campanha,  para 

ajudar a população ocidental a ser sensível às dificuldades da vida dos povos 

africanos.    

3. 4. 2. O Cristianismo como fonte de identidade  

Em Que cosa sono i negri, Sorur se pergunta se qualquer ser humano,  

e,  por conseqüência,  também o negro,  pode ser elevado à dignidade ou à 

                                                           

 

219 Egli (Daniel Comboni) arde di amore per i Negri ,  ma ah! Che non há suff ic ient i 
minist r i per ajutarlo ,  essendogli r imasto nel la missione,  f ra mort i e vivent i fuggit i e 
r imast i pochi missionari . ( . . . ) Di pret i indigeni Ei há uno solo ed ha t re alunni negri 
indigeni in Propaganda Fide . ( . . . ) Ma quest i non basteranno. Egl i há b isogno di molt i a l t r i 
pret i indigeni ,  coi qual i possa ,  ( . . . ) r iuscire a r igenerar l Africa Centrale e così 
avverarsi i l suo mot to: Rigenerare l Acfrica col Africa . Le pene dei negri schiavi in 
Afr ica ,  p . 86-87. A fuga,  se não a morte,  de muitos missionários do terr i tório af ricano 
foi determinada por uma terr ível época de epidemia e carest ias que f lagelou a África 
Central ent re 1877 a 1879.   
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civilização,  no sentido estrito da palavra,  sem o Cristianismo? A resposta 

depende de se ter uma idéia clara sobre a civilização. Para Sorur,  essa é a 

educação da inteligência mediante a instrução,  e a formação da vontade da 

vida correta mediante princípios morais religiosas,  ou seja,  mediante a 

religião. 220 

Pode acontecer que uma pessoa esteja elevada à dignidade 

(materialmente) sem ser religioso,  mas isso não é a verdadeira civilização,  

discorda Sorur; é apenas uma formação material,  que não tem laço com a 

consciência e adoração do Autor da própria existência,  não corresponde à 

finalidade pela qual foi criada e colocada no mundo. Sentimo-nos incitados 

mais além a buscar o Autor de tanta beleza e sabedoria. Ele não está longe de 

nós,  como diz S. Paulo: nEle vivemos,  nos movemos e somos (At 17, 28).221 

Mas a inteligência humana,  confundida pelas paixões mundanas,  não 

alcança o perfeito conhecimento de Deus,  ou melhor,  conhecendo-O,  não 

quer render-Lhe a devida homenagem de adoração e de serviço. Isso é um 

delito que se comete contra a divindade. Na sua infinita misericórdia,  o 

Senhor quis vir ajudar o ser humano para levantá-lo desse miserável estado e,  

concedendo-lhe de novo a justiça e liberdade perdida,  convida-o a cooperar. 
222 

O Filho de Deus,  que consumou essa obra de redenção,  constituiu uma 

sociedade e tem a tarefa de instruir os homens e reconduzi-los do caminho 

extraviado à justiça e à verdadeira liberdade. Essa Sociedade é a Igreja. Sem 

dúvida que o Oriente pagão foi outrora mestre de civilização,  enquanto que o 

Ocidente era ainda envolvido nas mais hórridas barbáries. Também não há 

dúvida de que essa civilização oriental é já quase desaparecida,  enquanto que 

o Ocidente,  desde que recebeu a fé,  voou no caminho da civilização. 223 

Esse crescimento não foi assim tão rápido e sólido, ocorreu apenas 

quando as sociedades foram libertas de duas gravíssimas pragas que as 

consumiam: a idolatria e a escravidão. A primeira era causada pela cegueira 

do homem que, diante das paixões mundanas, não se punha a procurar o 

verdadeiro Deus que o criou, mas multiplicava as divindades segundo as 

                                                           

 

220 Cf . SORUR, op ci t . ,  p . 81 . 
221 Ibid . ,  p . 82 . 
222Ibid . ,  p . 83-84. 
223 Ibid . ,  p . 85 . 
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exigências de suas paixões ou de suas necessidades. A segunda devia-se à 

opressão dos semelhantes que, em vez de unir os homens com mútuo vínculo 

de caridade e aconselhamento razoável, dificultava tanto a formação das 

sociedades quanto a liberdade da vida daqueles miseráveis que eram 

destinados a ser perpetuamente escravos.224 Escreve Sorur:   

Só o Cristianismo que conseguiu introduzir essa transformação,  é 
somente ele que consegue fazer isso em qualquer parte do mundo,  
ilustrando o intelecto com o conhecimento de Deus e levando assim a 
vontade a observar seus preceitos e amando-o como Pai de todos nós; 
para que nos amássemos uns aos outros como irmãos. 225   

3. 4. 3 Cristianismo: a única e verdadeira mediação da civilização   

É próprio da mentalidade da época de Daniel Sorur pensar que só a 

moral cristã reconstruirá a verdadeira imagem do negro. Segundo ele,  só por 

meio do Cristianismo se pode alcançar o nível mais alto de civilização dos 

povos negro-africanos; a sua expectativa e o seu desejo são unicamente as 

condições de possibilidade para a evangelização da África. Declara Daniel 

Sorur:   

O Cristianismo,  eis o verdadeiro e único caminho para alcançar a 
civilização dos negros. De um lado,  não é verdade a duvidar; de outro,  
como não faltará àqueles que,  ou por ignorância do verdadeiro 
espírito do cristianismo,  ou por nefasto espírito de seita,  contrapor-
se-ão a ela. Não será pesado aos leitores,  se estudarmos o espírito 
desse grande pedagogo do gênero humano. Procure-se conceber 
grandes idéias do espírito do Cristianismo. Ele não é outra coisa senão 
uma regeneração do ser humano à vida espiritual; em outras palavras,  
o espírito do cristianismo tende à restauração da primeira dignidade 
na qual o ser humano foi criado,  ou da qual cai miseravelmente.226 

                                                           

 

224 Ibid . , p . 86. 
225 Escreve Sorur I l solo cr ist ianesimo riusci int rodurre questa t rasformazione,  ed egl i 
solo r iesce a farlo in ogni parte del mondo,  i l lust rando l ´ intel let to col la conoscenza di 
Dio ,  e spingendo così la volontà ad osservare i sui precet t ied amando Lui come nost ro 
Padre a tut t i ,  c i amassimo vicendevolmente come frat tel i .

 

Cf. Ibid . , p .87 
226 I l Crs t ianesimo,  ecco i l vero e l ´unico mezzo da prendersi per arrivare al la 
c ivi l izzazione dei negri . Da un lato non è da r ichiamarsi in dubbio questa veri tà; 
dal l ´al t ro come non mancheremo di quel l i che o per ignoranza del vero spi r i to del 
cris t ianesimo,  o per nefasto spi r i to di set ta ,  l ´oppugneranno. Non sarà discaro ai le t tori ,  
se s tudiaremos lo spi ri to di questo grande pedagogo del genere umano. Si procuri di 
concepire grandi idee del lo spi r i to del Cris t ianesimo. Egli non è al t ro che: una 
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Uma comparação para ilustrar essa convicção,  exemplo da Europa.   

Estudamos os costumes da Europa antes da era cristã,  observamos que 
essa também,  apesar da sua alta cultura intelectual e aquela espécie 
de religião que praticava,  era sujeita a todas aquelas misérias 
sobretudo morais que encontramos hoje entre os negros da África. 
Apenas o cristianismo consegue inculcar nas almas o espírito da 
verdadeira liberdade; da verdadeira civilização (.. .)227   

Sorur reitera o mesmo fato: Os relatórios dos missionários e viajantes,  

que viveram por um bom tempo entre os negros,  consentem deplorando dois 

males: a ignorância dos negros e a escravidão. Para combater esses dois 

obstáculos da civilização,  conjugaram os esforços para vencer a escravidão e 

acostumaram os negros ao trabalho. Esse foi sempre o método que os 

Missionários católicos adotaram na Evangelização dos povos.228  

3. 4. 4 A disputa em torno de Salvar o negro com o negro

  

A colaboração de um clero indígena para a evangelização da África é 

uma possibilidade viável. No entanto,  em torno da discussão sobre a 

formação do clero indígena 

 

naquela época 

 

formaram-se dois pólos,  um de 

defensores,  outro de opositores. Enquanto os primeiros trabalhavam para 

aplicar, no campo africano,  os assuntos do Plano de Daniel Comboni229; os 

últimos colocavam como obstáculo ao projeto a dificuldade de instruir o 

negro e de discipliná-lo na observância do celibato eclesiástico. Nesse 

                                                                                                                                                                                         

 

rigenerazione del l ´uomo al la vi ta spi r i tual : in a l t r i termini lo spi r i to del cris t ianesimo 
tende al la restaurazionedel la pris t ina digni tà de l ´uomo in cui fu creato ,  o dal la quale 
cadde miseramente. Ibid . , p . 80 . 
227 Studiamo i costumi del l ´Europa prima del l ´era cris t iana,  t roviamo che anche essa,  non 
ostante l ´a l tasua cul tura intel let tuale e quel la specie di rel igione che prat t icava,  era 
sogget ta a tut ta quel le miserie moral i sopratut to ,  che incontriamo oggi f ra i negri 
del l ´Africa . I l solo crist ianesimo r iusci ad inculcare negl i animi lo spi ri to del la vera 
l ibertà ,  del la vera civi l izzazione,  temperando nel più forte ,  l úso del la brutale cont ro i l 
vin toe nel vin to l ´umile soggezione al v intore. I l solo crist ianesino r iusci temperare i l 
terribi le det tovae vict is

 

,  cambiandolo nel la mite e ,  di rò ,  dolce servi tù che forma e 
formerà la forza dei popoli col mutuo servizio de´suddit i e dei superiori . Ibid . ,  p . 88 . 
228 Ibid . ,  p . 91 . 
229 Cf . O Plano 

 

1871. COMOBONI,  op . ci t . ,  no 2772 

 

2783,  p . 898-890.  
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sentido, como também em alguns outros pontos,  o escrito de Sorur pode ser 

entendido como divulgação das idéias de Daniel Comboni. Escreve Sorur 

sobre o assunto:    

Muitas são as opiniões em torno do modo de evangelizar a África 
mediante o recurso de um clero indígena. Entre todos os missionários 
que se encontram entre os negros,  e segundo os quais a questão de ter 
como cooperadores os jovens negros nascidos e educados no seio da 
África mesma ou fora do apostolado,  uma parte admitirá a necessidade 
de considerar o clima,  os costumes para que esses possam conhecer o 
caráter e as inclinações próprias dos negros,  além da língua; mas 
outra parte,  não duvido de afirmar,  é contrária. Na minha opinião,  
parece que esta questão,  além de ser discutida com prudência e 
moderação,  é absolutamente necessária  de ser discernida, 
considerando uma e outra partes da realidade.230   

Salvar o negro com o negro como metodologia para Evangelizar a 

África com recurso de um clero indígena baseia-se sobre alguns fatores que,  

bem ou mal,  ajudam a identidade do negro a se fundamentar melhor desde 

suas origens: a importância de ser instruído em terra africana; a necessidade 

de um clima adequado para os negro-africanos; a importância de se identificar 

com os próprios elementos culturais e neles expressar a fé no cristianismo; 

entender-se e ser entendido a partir do próprio gênio cultural. 

Referindo-se à oposição que apresenta as dificuldades para formar os 

jovens negros para o sacerdócio,  Sorur apresenta também uma longa 

argumentação cuja intenção é dar uma mensagem ao clero em geral,  e 

particularmente aos missionários combonianos. Na visão de Sorur,  as 

dificuldades que uma parte dos missionários apresenta levam a excluir 

realmente os negros do círculo do clero. A questão da formação do clero 

indígena deve ser bem discernida,  tendo presente o contexto de cada lugar,  a 

situação das pessoas a formar. Basta oferecer à África a facilidade com que 

                                                           

 

230 Molt issimo sono le opinioni intorno al modo di evangel izzare l ´Africa mediante i l 
concorso d´un clero indigeno. Di t i t tu i missionari che si t rovono fra i negri ,  ed ai qual i 
la quest ione d´avere a cooperatori dei giovani negri nat i ed educat i in seno del l ´Africa 
stessa o fuori al l ´apostolato ,  una parte ne ammetterà la necessi tà per i l c l ima,  le 
habi tudini e forse anche perchè quest i possono conoscere i l carat tere e le incl inazioni 
proprie ai negri ,  non che la l ingua; ma l ´a t ra parte ,  non dubito d´asser i re ,  n´è contraria . 
Mi sembra,  a l mio parere,  che tale quest ione ol t re al dover esser discussa com prudenza e 
moderazione,  è necessar io assolutamente di vedere l ´una e l ´al t ra par te dal lamedaglia . 
SORUR, op c i t . ,  p . 124-125.  



 
100

goza a formação de jovens para o sacerdócio na Europa. Os resultados,  bons 

ou ruins,  podem proceder independentemente do lugar,  seja na África,  seja 

na Europa. Reflete Sorur:    

Muitíssimos desses últimos (missionários que se opõem à formação do 
clero negro),  ao perceberem a dificuldade na formação dos negros 
para a vida eclesiástica,  são avisados para excluí-los imediatamente 
do clericato,  como se isso fosse o único caminho para evitar muitos 
problemas que poderiam surgir contra a religião. Apesar de tudo,  
parece-me que aqueles teriam que estudar a questão,  isto é,  a 
formação do clero em toda parte do mundo,  em relação às 
circunstâncias do lugar e de pessoas a serem educadas. Estou 
convencido de poder dizer que talvez não se dêem conta da paridade 
(de resultado) que se obtém na Europa por exemplo 

 

onde tudo facilita 
a educação de jovens ao sacerdócio 

 

e daquela que se poderia obter 
nas circunstâncias de lugar e de pessoas nas quais se encontram todas 
as Missões na África,  se se tentasse seriamente a formação de um 
clero indígena africano. Quantos e quantos jovens não entram cada ano 
nos Seminários na Europa para começar os estudos eclesiásticos,  
permanecem até ao sacerdócio? De cinqüenta jovens de uma turma,  
talvez vinte perseverem para corresponder seriamente à graça da 
vocação: de onde surge esse imenso déficit? Dir-se-á: porque esses não 
tinham vocação ou porque a perderam. Muito bem. Além disso,  quais e 
quantos não foram os cuidados com os quais foram formados?231    

Em sua exortação,  Sorur apela para a sabedoria de nunca perder de vista 

que a graça da vocação sacerdotal é concedida por Deus e não se faz,  nem se 

faz dar pelos homens para provar o princípio de eficiência para o trabalho da 

formação. A teologia ensina que Deus sabe escolher aqueles que são aptos a 

servi-Lo nesse ministério,  e concede abundantemente as graças necessárias 

                                                           

 

231 Molt issimi di quest i ul t imi ,  nel lo scorgere la diff icotà che vi ha di formare i negri 
a l la vi ta eccles iast ica , sono avvisat i di escluderl i assolutamente dal clericato ,  quasi che 
questo fosse l ´unico mezzo per evi tare molte inconveniente che ne potrebbero derivar 
contro la rel igione.Peral t ro ,  mi sembra,  che costoro dovrebbero s tudiare la quest ione,  
c ioè la formazione de clero in ogni parte del mondo in re lazine al le ci rcostanza di luogoe 
di persone da educarsi . Credo di poter di re che forse non si fà abbastantanza conto del la 
pari tà che si ot t iene in Europa per esemplo,  ove tu t to faci l i t a l ´educazione dei giovane al 
sacerdozio e di quel la che si potrebbe ot tenere nel le ci rnconstante di luogo e di persone in 
cui s i t rovano tut te le Missione in Africa ,  qualora si provasse seriamente la formazione 
d´un clero indigeno af ricano . Quantie quant i giovani non entrano ogni anno in Europa nei 
Seminari per principiare gl i s tudi ecclesiast ici ,  e quindi durano f ino al sacerdozio? Di 
c inquanta giovani d´una c lasse forse vinte perseverano a corrispondere seriamente al la 
grazzia del la vocazione: Da dove viene quest ´ immenso def ici t?Si d i rà: perchè quest i non 
avevano la vocazioneo perchè l ´hanno perduta.Benissimo. Eppure qual i e quante non sono 
le cure con cui vengono elevat i? SORUR, Que cosa sono. . . ,  p . 127.   
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para o exercício do mesmo. Um missionário não pode pensar de modo 

contrário. De fato,  Não são os sãos,  dizia Nosso Senhor,  que precisam de 

médicos,  e sim os doentes; não veio chamar os justos,  mas sim os 

pecadores,  ao arrependimento (Lc 5,  31-32). Consumir a própria vida por 

uma causa da qual não se prevê nem se espera um resultado proporcionado é 

como se quer dizer lavar um negro para fazê-lo branco . Aliás,  isso seria 

simplesmente negar que o negro seja capaz de corresponder à graça divina; 

como se corresponder à graça proviesse unicamente da firmeza da vontade 

humana no bem. Em geral,  é dessa maneira que se pensa; porque se acredita 

que a facilidade,  dir-se-ia,  quase natural,  com a qual se formam os jovens 

seminaristas na Europa,  seja co-natural à sua natureza,  mas na realidade não 

é assim. Talvez essa facilidade se explique pelo fato de que na Europa o 

cristianismo tenha fixado raízes profundas no meio de suas populações,  

especialmente nas famílias cristãs. Portanto,  aterrorizar-se e muito mais 

ainda,  opor-se à idéia da formação de um clero indígena negro,  parece ser 

um sinal de que não há uma consciência de que o missionário é enviado não 

para converter os santos,  e sim os pecadores. 232   

3. 4. 5 A discussão sobre o celibato eclesiástico  

Sorur assume sua posição de identidade e se identifica com ela. Ele 

reconhece a importância e a exigência de viver o celibato para o ministério 

sacerdotal; e é a primeira e a máxima dificuldade de todo ser humano. No 

entanto,  indigna-se pelo fato de que um grupo de missionários europeus julga 

o negro incapaz para disciplina de observância do celibato,  não com base na 

experiência,  e sim por gratuito preconceito que leva à pura exclusão do 

negro. Reclama Sorur:        

                                                           

 

232 Cf . SORUR,  op ci t . ,  p . 128- 131. 
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(. . .) admitindo,  todavia,  a possibilidade de poder instruir os negros,  
se nega a admiti-los ao sacerdócio. Os negros,  dizem eles,  serão 
sempre incapazes de praticar as virtudes que formam o principal 
ornamento do padre. Quantas vezes não me foi dito: se vocês querem 
ter um clero indígena,  precisará casá-lo.233   

Quanto ao celibato, parece que o missionário precisa ser maximamente 

severo. Isso, no entanto, não significa que deva excluir os negros do 

sacerdócio, só porque receia que eles não tenham perseverança na prática 

constante dessa virtude.  

Segundo o padre negro, todos esses missionários opositores teriam de 

agradecer a Deus por tê-los feitos nascer no meio de povos cristãos,  de 

famílias cristãs,  por terem sido amamentados com leite de puros sentimentos 

e costumes cristãos,  em vez de maravilharem-se e de exibirem-se da 

facilidade que eles gozam e que os outros não têm; porque isso não provém 

deles mesmos,  e sim das graças divinas. E isso Sorur diz também para os 

povos cristãos atuais e vindouros até quando esses perseverarem no espírito 

do cristianismo. 234 

Sorur aconselha a proceder com paciência, perseverança: não é num dia 

que se pode pretender educar numa realidade tão profunda como a do celibato. 

Precisa-se de uma educação para o celibato, sim. Como procedeu de forma 

lenta, mas contínua na formação do clero latino a disciplina desse grave 

ponto,  assim se poderá consegui-lo também progressivamente na formação de 

um clero indígena negro.235 Se a primeira, a segunda,  a terceira,  a centésima 

tentativa de formação não der certo,  poder-se-á e dever-se-á esperar ao 

menos que a ducentésima geração seja capaz de exercitar o ministério 

apostólico em todo aquele aparente rigor que apresenta. Todos somos seres 

humanos - mais ou menos - marcados por defeitos,  às vezes,  gravíssimos,  

mas por que para os europeus a formação parece fácil e,  para os negros,  ela 

se torna difícil e até impossível?  

                                                           

 

233 ( . . . ) ammettendo tut tavia la possibi l i tà di poter is t rui r i negri ,  s i nega di ammetter l i a l 
sacerdozio . I negri ,  dicono essi ,  saranno sempre incapaci di prat icar le vi r tù che formano 
i l principale ornamento del prete . Quante vol te non mi fu det to: se voi volete avere un 
c lero indigeno,  bisognorà mari tarlo. Ibid . ,  p .143 
234 Cf . Ibid . ,  p . 136. 
235 Ibid . ,  p . 133. 
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A formação de um clero indígena é possível,  apesar das dificuldades. Para 

mostrar que esses obstáculos podem ser superados,  Sorur apóia-se na 

autoridade das palavras de Schneider que afirma que a presença da graça de 

Deus facilita a tarefa:  

O sacerdócio é um sacramento,  e cada sacramento dá direito às graças 
necessárias para o cumprimento das obrigações que impõe (gratia 
actualis). É absolutamente importante considerar,  nesse contexto,  
sobretudo a parte sobrenatural sem esquecer a natural. (. . .) Não 
precisa portanto deixar-se aterrorizar pelas dificuldade. Os Apóstolos 
superaram bem outras dificuldades,  e converteram o Império 
romano.236   

Como negro missionário e sacerdote,  Sorur faz um grande apelo a todos 

os missionários e sacerdotes,  em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,  em 

nome da nossa vocação,  em nome da sagrada e santa verdade,  em nome do 

dogma da catolicidade da Igreja,  a estudar a questão da civil ização 

(evangelização) da África a se realizar também por meio do clero indígena,  

não comparando com o estado atual do clero católico,  especialmente do 

latino,  mas remontando aos primeiros dias da existência da Igreja,  tendo 

sempre sob os olhos a prudência,  as severas constituições provindas dos 

concílios gerais,  sinodais,  provinciais,  as rigorosas medidas tomadas,  

comandadas e observadas com o máximo rigor,  unicamente com objetivo de 

formar um dia um clero perfeito,  quanto possível à sabedoria e prudência 

humana.237 

Tem-se também de notar,  faz observar Sorur,  que a Igreja desconfia do 

celibato eclesiástico e não apenas exige precauções,  mas continua vigiando,  

dir-se-ia dia e noite,  mediante os bispos e superiores de comunidades 

religiosas para a disciplina rigorosa relativa a esse estado de vida.238  

                                                           

 

236 i l sacerdozio è un sacramento ,  e che ogni sacramento dà di r i t to al le grazie necessarie 
per l ´adempimento degli obl ighi che impone (gra t ia actual is) . Egl i è d´assoluta necessi tà 
di considerar,  in s imil i materie sopratut to; la parte sopranaturale non perdendo di vista 
quela naturale . ( . . . ) Non bisogna dunque lasciars isgomentare dal le diff icol tà . Gli Apostol i 
hanono ben sostenute al t re dif f icol tà ,  eppura hanno convert i to l ´ impero romano. SORUR, 
Que cosa. . . ,  p .144. 
237 Cf . Ibid . ,  p .147. 
238 Ibid . , p . 148.  
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Para finalizar o tema do celibato,  Sorur reitera a sua observação 

segundo a qual se deve ter consciência de que se é ser humano; e que a fé ou 

a tradição não concede a ninguém o direito de julgar indevidamente uma 

pessoa resistente a tal virtude. Ao contrário,  dá direito de trabalhar com 

paciência para chegar a infundir nos fracos o que não sentem em si mesmos 

conforme a razão e a religião. É preciso rigor,  mas não exagero. Não são os 

sãos que precisam de remédios,  e sim os doentes. Assim respondia o Senhor 

Jesus aos fariseus e escribas,  que se escandalizavam em vê-lo ter com os 

pecadores. 239 

Os grandes desejos e expectativa de Sorur são unicamente as condições 

de possibilidade para a realização da evangelização da África. Assim,  

durante a sua tournée pela Europa,  o Padre negro lançava um outro grande 

apelo em favor da África; dessa vez,  não aos missionários e sacerdotes,  mas 

a todos os cristãos do velho continente. Ei-lo:  

Por isso,  nós,  em nome de Cristo,  vamos expulsar o inimigo daquele 
abominável ninho por meio do qual ele atrai para sua pavorosa 
habitação centenas de milhões de almas,  redimidas elas também com o 
sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos não podem armá-los de 
coragem e de abnegação,  pedem a quem disse: pede e vos será dado; 
buscai e achareis; batei e vos será aberto (Mt 7, 7). Todos não podem 
ir à batalha,  mas olhem aqueles valentes soldados que,  animados 
pelas puríssimas chamas da caridade de Cristo,  vão à conquista do 
reino de amor. Deêm-lhes uma força com a suas ofertas.(. . .)240  

A experiência de Sorur mostra também que muitos africanos olharão para 

o cristianismo ou carisma comboniano como realidade salvífica e libertadora 

em suas vidas,  mas cobertos com a mentalidade ocidental. Agora eles querem 

ver a mesma realidade salvífica,  mas coberta com a sua cultura africana.  

Seria preciso esperar o Concílio Vaticano II para ouvir-se mais tarde 

uma palavra de encorajamento do magistério da Igreja referente a esse desejo 

                                                           

 

239 Ibid . ,  p . 149-150. 
240 A noi dunque in nome di Cristo ,  andiamo a sloggiare i l nemico da quel nefando nido,  
d´onde egl i t rascina nel l ´orrida sua dimora centenaia di mil ioni d ´anime,  redente anche 
esse col sangue di N.S.Gesù Cristo. Tutt i non potete armarl i di coraggio e di abnegazione 
chiedendole a chi d isse: chiedete e vi sarà concesso,  picchiate e vi sarà aperto (Mt 7 , 7 ) . 
Tutt i non potete venire al la bat tagl ia ,  ma mirate quei valorosi soldat i ,  che,  animati dal le 
puriss ime fiamme del la cari tà di Cristo ,  vanno al la conquista del regno d´amore. Date 
loro mano col le vost re e lemosine. ( . . . ) Ib id . , p . 155-156.  
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do negro. O Papa Paulo VI evidencia essa questão no seu discurso de 

fechamento da primeira Assembléia plenária do SECAM (Simpósio das 

Conferências Episcopais da África e Madagascar) em Kampala,  em 1969. Ele 

exorta a cultura e a alma africanas a embeber,  até nas profundezas dos 

carismas,  os segredos do cristianismo para que eles possam refluir em beleza 

e sabedoria num verdadeiro estilo africano. Ainda o Papa sugeriu: vocês 

podem e devem ter um cristianismo africano . Isso deve ser entendido no 

contexto de um cristianismo universal,  uma vez que não há cristianismo 

africano assim como não há cristianismo europeu ,  muito menos um 

cristianismo ocidental . Há um único cristianismo universal. Segundo Paulo 

VI,  no contexto de um desenvolvimento da África que possa ser realmente 

africano,  é preciso todo tipo de estudo ou pesquisa capaz de desenvolver o 

conhecimento da antropologia,  da sociologia africana,  das religiões 

tradicionais,  dos ritos e das cerimônias das sociedades africanas. Isso para 

poder dar uma contribuição original e necessária à vida de toda a Igreja. Tal 

riqueza não deve desprezar a experiência tradicional dos anciãos e da gente 

comum.241  

3. 5 Um negro face à cultura ocidental    

Mais desafios. De forma alternativa,  a hegemonia cultural promovida 

pela missão civilizatória,  levou o Padre Daniel Sorur Deng a uma resistência 

que fortalece e reafirma a identidade negro-africana na sua forma original. 

Ele assume as suas posições de identidade e se identifica com elas.   

3. 5. 1 O desconforto diante do eurocentrimo  

Daniel Sorur Pharim Deng,  durante a sua permanência na Europa,  

observa mais de perto o Ocidente e sobre ele reflete. Daniel Sorur foi 

ordenado Sacerdote em 8 de Maio de 1887,  tornando-se Padre Daniel Sorur 

Pharim Deng,  missionário Apostólico da África Central. É assim que ele 

                                                           

 

241 Cf . Decisõesda 3 a Assembléia plenária do SECAM,  Kampala,  Uganda 

 

Agosto de 
1972. In: Ibid . ,  p .48.   
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assina no seu escrito mais importante intitulado Che cosa sono i Negri? 

(Quem são os negros?). O escrito não é datado. A sua redação é,  portanto,  

sucessiva à sua ordenação sacerdotal. Esse é constituído de oito cadernos 

manuscritos; sobre a capa de cada um é reiterado o título e é inserido 

 
com 

números romanos de I a VIII 

 
a ordem progressiva dos cadernos. As páginas 

são enumeradas de 1 a 157. Os cadernos são conservados junto ao Arquivo 

Comboniano de Roma (A.C.R),  colocação A\C\R\A\30\2\1-8. 

Uma observação importante. Em 1890,  a obra já estava concluída. 

Numa correspondência de 10 de Fevereiro de 1890,  Sorur escreveu,  de 

Karlsruhe (Alemanha),  ao cônego Giovanni Crisostomo Mitterrutzner,  em 

Bressanone (Itália),  sobre um livrinho que antes tinha enviado a esse último,  

para submetê-lo à correção e apreciação. Além disso,  na mesma carta havia 

escrito:   

(. . .). A minha intenção era de fazer disso um livrinho,  mas acredita-se 
que seja melhor dá-lo à Nigrizia ; precisará corrigir muito,  
especialmente os últimos dois parágrafos,  onde,  segundo o P. Geyer,  
há muita coisa que poderá ofender a caridade e fazer mais mal do que 
bem. (. . .) .242    

Daniel Sorur teria desejado fazer publicar o seu escrito,  mas o projeto não se 

realizou. Três fatores marcantes impediram a publicação: além da 

perplexidade e insegurança do autor,  o juízo pouco animador de seus 

superiores combonianos. Na carta que Sorur escreve ao cônego Mitterrutzner,  

no dia 20 de fevereiro de 1890,  de Frankfurt,  ele reitera:   

(. . .). Todo o manuscrito precisará muito ser revisado nos pontos 
referentes ao estudo do estado real dos negros,  (. . .),  mas para mim é 
impossível,  ou o publico em fascículos à parte ou em Nigrizia ,  
segundo o que Vossa Paternidade me aconselhar. (. . .).243  

                                                           

 

242 ( . . . ) . La mia intenzione era di farne un l ibruzzo,  ma se crede ch è megl io dar lo al la 
a l la Nigrizia bisognerà correggere molto e specialmente l i ul t imi due paragraf i ,  ove,  
secondo i l P. Geyer ,  v 'èmolto che potrà offendere la cari tà e fare piut tosto male che bene. 
( . . . ) . A car ta é conservada junto com o resto da correspondência de Sorur endereçada a 
Mit terrutzner ,  em A\C\R\A\30\13.  
243 ( . . . ) . Tutto i l manoscri t to avrebbe immenso bisogno di essere r i toccato nei punti sot to i 
qual i vol l i s tudiare lo s tato reale dei negri ,  ( . . . ) ,  ma poichè mi è impossibi le ,  lo 
pubbl icherò in fascicolo a parte o nel la Nigriz ia secondo che V. P. vorrò consigl iarmi . 
( . . . ) . Colocação A\C\R\A\30\13.  
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E na carta de 27 de Fevereiro de 1890,  Sorur acrescenta:   

Ontem recebi os cadernos que a Vossa Paternidade teve a gentileza de 
ler. (. . .) nos últimos dois parágrafos podem haver coisas que alguns 
missionários não gostem; em compensação,  de bem para os negros 
temo que possa fazer mal (.. .).244   

Sobre os medos de seus superiores,  acerca da publicação da obra,  numa 

outra carta,  de 10 de Junho de 1890,  ao mesmo cônego Mitterrutzner,  Sorur 

escreve:   

( . . .) O Pe. Sembiante me escreve: O Pe. Reitor leu os seus escritos. O 
argumento parece-lhe bom,  mas em alguns pontos tem de ser revisado,  
ou melhor,  meditado,  em outros,  corrigido. Quanto à capa,  deve ser 
refeita; a língua não corre pela estampa . As contínuas viagens,  mais 
ainda a falta de meios,  não me permitem refazer o mesmo trabalho,  
parece-me não poder escrever melhor. Que me aconselha,  Vossa 
Paternidade? Da minha parte,  acredito que trabalhos como estes são 
ou,  ao menos,  poderiam ser lidos com maior interesse em outra língua 
do que em italiano. Por essa razão preferirei fazê-lo traduzir para o 
alemão ou deixá-lo simplesmente,  até o momento mais oportuno. 
(. . .).245    

Também a hipótese de uma edição alemã não teve seguimento. Numa 

última carta na qual Sorur fala de seu manuscrito ao cônego Mitterrutzner,  

ele disse: Quanto ao meu escrito,  o Pároco Schneider de Stuttgard me 

escreveu meses atrás dizendo tê-lo concedido a uma Comissão reunida nessa 

cidade para fazê-lo examinar,  mas até agora não tive mais notícia do 

resultado .246  

                                                           

 

244 Jeri r icevet t i i quaderni che V.P. ebbe la compiacenza di l eggere. ( . . . ) negl i u l t imi due 
paragrafi vi possono essere cose che non piaceranno ad alcuni Missionari ; ed in cambio di 
bene pei negri temo che possa far male . ( . . . ) . Colocação A\C\R\A\30\13. 
245 ( . . . ) I l P. Sembiante mi scr ive; I vost r i scri t t i l i lesse i l P. Ret tore. L argumento lo 
t roverebbeopportuno,  ma in alcuni punti lo vorrebbe r i toccato ,  o meglio medi tato ,  in 
a l t r i più cast igato . Quanto al la veste dovrebbe essere ri fa t to ,  la l ingua non corre per la 
s tampa . I l cont inuo viaggio molto più i l di fet to di mezzi non mi permettono di r i fare i l 
medesimo lavoro,  mi sembra di non poter megl io scr ivere . Che mi consigl ia V.Paterni tà? 
Per parte mia credo che simil i lavori sono od almeno potrebbero esser let t i con maggiore 
interesse in a l t ra l ingua che in I tal iano. Per questa ragione preferi rei di farlo t radurre in 
tedesco oppure di lasciar lo semplicemente ,  f ino a momento più oportuno. ( . . . ) .Colocação 
A\C\R\A\30\13. 
246 Quanto al mio scri t to i l Parroco Schneider di Stut tgard mi scr isse mesi fa averlo dato 
ad una Commissione r iuni ta in quel la ci t tà per far lo esaminare ,  ma f inora non ebbi not izia 
del r i sul tato . A car ta ,  escri ta do convento dos Capucinos,  de 23 de Dezembro de 1890,  
colocação A\C\R\A\30\13. 
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A impressão é que,  para cada um dos leitores da obra de Sorur,  os 

medos estavam relacionados ao fato de ele ter discutido assuntos,  como a 

questão da civilização dos povos africanos; a formação de um clero indígena 

e,  talvez também,  de ter denunciado o comportamento pouco feliz da 

sociedade européia em relação aos negros.  

No que se refere à data do escrito,  transita entre 1887 e 1890; período 

em que ele passa muitos meses na Europa,  acompanhado pelo Pe. Geyer,  em 

suas viagens de animação missionária com a finalidade de arrecadar 

dinheiro. Por ocasião dessas viagens, Daniel  Sorur aprofundou os seus 

conhecimentos sobre a sociedade e a cultura ocidental,  confrontando-se com 

os preconceitos que os europeus alimentavam contra a raça negra. Esta era 

considerada, na época em que o autor escreveu,  pouco inteligente e resistente 

a qualquer tentativa de instrução. Essas convicções,  legitimadas pelas teorias 

do evolucionismo e pelo mandante etnocentrismo,  davam à realidade uma 

imagem distorcida. Tudo isso mostra a  Daniel Sorur a necessidade de fazer-

se porta-voz e testemunha de seu povo,  de fazer conhecer as reais condições 

do negro: um estado de miséria e de humilhação e um conseguinte retrocesso 

na ciência,  na indústria e na religião (cristã),  que diferem de uma possível 

capacidade intelectiva naturalmente inferior da raça negra. As suas 

argumentações partem da análise do campo religioso: Paganismo (cap. II) e 

Islamismo (cap.III) determinam ignorância e imoralidade; enquanto a 

verdadeira civilização é produzida apenas por meio do Cristianismo (cap. IV) 
247.   

3. 5. 2 A resistência diante do eurocentrimo  

Daniel Sorur observa em muitos europeus a forte tendência de empregar 

a cultura da sua própria sociedade como critério de julgamento dos povos 

negro-africanos e suas crenças religiosas. Isso ocorre porque há uma 

mentalidade em muitos europeus de considerar a etnia negra inferior,  com 

pouquíssima capacidade de intelecto,  pela qual são vãs todas as tentativas de 

                                                           

 

247 Conferi r os i tens um negro face à sua cul tura de origem ,  um negro face à cul tura 
arabo-islâmica ,  um negro face à t radição cristã . 
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educação. Sorur, assim como muitos autores africanos248 e africanistas, 

encontra na relação de dominação as causas das reais condições de vida das 

populações negras. Para Sorur, o Islã e a conseqüente prática da escravidão,  

são as causas que condenam o negro a um perpétuo estado de miséria e de 

desculturação. 

Diante dos desafios de alteridade, Sorur coloca-se em busca da sua 

identidade negro-africana. A aposta no cristianismo europeu foi tão grande 

que 

 

mais tarde 

 

a distância, a perda da própria cultura,  a dor de 

preconceito racial,  da estratificação e de reificação no ambiente europeu,  

levou o jovem negro-africano a buscar a identidade do negro,  simbolizada 

com esta interrogação:  Que cosa sono i neri? ; pergunta que é o título de 

um de seus manuscrito. Vale dizer que essa pergunta remete a tudo o que ele,  

Sorur,  descreve no seu manuscrito. É uma forma de expressar a resistência. 

A pesquisa usa a expressão cristianismo europeu e nele distingue o 

substantivo cristianismo do adjetivo europeu . O cristianismo diz respeito 

à vida e às práticas cristãs tal como são propostas pela própria essência dessa 

vida, Jesus Cristo249,  e repetida pelas Igrejas como boa nova. E o adjetivo 

europeu refere-se à cultura européia. Isso nos permite entender a fonte da 

liberdade sonhada por Sorur,  de um lado,  e,  de outro,  os motivos de sua 

decepção e queixa,  a cultura européia.  

A partir de sua conivência com os europeus,  Sorur pôde distinguir três 

categorias deles em relação às imagens que têm sido feitas do negro. Escreve 

Sorur:   

No breve tempo de minha permanência entre os europeus,  tive 
oportunidade de fazer muitas observações referentes ao modo de julgar 
e de falar da raça negra. Há pessoas cujas opiniões são muito 
desfavoráveis aos negros250  

                                                           

 

248 Por exemplo, Kabengele Munanga,  professor da Universidade de São Paulo ,  em sua 
conferência in t i tulada Áfr ica no 3 o Milênio , no Fórum África,  por ocasião da 
comemoração do dia da África , em maio de 2003,  disse referindo-se às condições dos 
negros em geral e dos negro-africanos em part icular: A África de hoje é nada mais que o 
resul tado histór ico de cerca de cinco séculos consecut ivos que ela atravessou carregando 
sempre na entrada do novo século os saldos posi t ivos e negat ivos dos séculos anter iores" .  
249 Cf . FORTE,  Bruno. A essência do cr ist ianismo . Pet rópolis-RJ: Vozes, 2003. 
250 SORUR, Que cosa. . . , p. 114.  
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Entre essas pessoas encontram-se: os preconceituosos; são aquelas pessoas 

que estranham, quando ouvem dizer que o negro é um ser inteligente,  capaz 

de ser formado em qualquer área de conhecimento; os missionários,  pessoas 

que são convencidas 

 
ao menos indiretamente 

 
e se sacrificam para levar o 

bem-estar espiritual e material aos negros com a pregação do Evangelho e 

com o ensino; mas geralmente dizem não ser o negro da espécie humana,  e 

sim um meio homem,  ou seja,  que ocupa um estágio entre o macaco e 

homem. Desses infelizmente o numero não é pouco . Essas pessoas,  por 

outro lado,  considerando a dificuldade de formar os negros,  se permitiram 

fazer um falso juízo de que essa dificuldade procede de um princípio quase 

intrínseco à natureza do negro. Que princípio é esse? - Concordo 

perfeitamente que os negros são inertes,  indolentes,  preguiçosos,  mas que 

sejam assim por natureza,  nego absolutamente

 

251  

Enfim, os missionários evangélicos,  os exploradores e colonizadores; 

não se preocupam,  de maneira alguma,  com o bem-estar dos negros ou com 

motivos humanitários e menos ainda com interesses religiosos. Ao contrário,  

são movidos por motivos e interesses particulares; essas pessoas consideram 

também árduo o empreendimento de formar o negro na ciência e no 

cristianismo.252 

Para dar uma resposta adequada a todas essas categorias de pessoas 

cépticas em relação à humanidade e capacidade de o negro se evangelizar,  

Sorur afirma com mais convicção:    

A raça negra é tanto inteligente quanto todas as outras raças da 
grande família do gênero humano. Não é,  portanto,  de maravilhar-se 
se essa,  quando houver meios de instruir-se e de educar-se na religião,  
seja suscetível de educação. ( . . .). Soma-se ainda que os negros são 
suscetíveis de educação,  não somente intelectual,  mas também moral 
religiosa,  entendo dirigir-me àqueles que sustentam ser a raça negra 
destinada a desaparecer da história dos povos,  como tanto outros que 
não existem mais hoje como nações,  justamente por ter uma moral em 

                                                           

 

251 Nel breve tempo di mia vi ta f ra g l i Europei ,  ebbi accasione di fare mol te osservazioni 
concernenti i l modo di giudicare e di parlare del la razza nera . Vi sono del le persone,  le 
qual i hanno opinioni molto sfavorevoli a i negri . ( . . . ) non eserre i l negro del la specie 
umana,  bensi un mezzo uomo,  ossia che occupa uno stadio f ra la scimmia e l ´uomo. Di 
queste disgraziatamente i l numero non è poco ( . . . )  Convengo perfet tamente che i negri 
sono iner t i ,  indolent i ,  pigri ,  ma chesiano tal i per natura ,  nego assolsutamente SORUR, 
Que cosa. . . , p. 114. 
252SORUR, Que cosa. . . , p.  2-4 .  
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degradação.Cada homem que reflita deve admitir que o negro é capaz 
de civilização como todos os outros. Far-se-ia gravíssima injuria à 
inteligência humana,  querendo provar isso.253  

Segundo o autor de Que cosa sono i negri,  há prova de que,  na África,  

como no resto do mundo,  a aplicação de bons métodos civilizatórios podem 

conduzir os povos a um grau de cultura mais elevado.254 Contra os seguidores 

da teoria do evolucionismo que afirmam a evolução do negro do macaco,  ele,  

ironicamente,  escreve:  

Não é de negar que os defensores e divulgadores da assim chamada 
teoria da evolução vão querer provas. Mas sendo esta uma questão não 
somente verdadeira,  mas evidentemente tal,  então se poderá conceder-
lhes este direito,  quando provarão: 1o que a raça negra não é dotada 
de inteligência por própria e intrínseca sua natureza,  em tudo e em 
todo lugar como as outras raças da grande família do gênero humano; 
2o que a teoria evolucionista tenha conseguido uma só vez desde 
quando existe até nossos dias,  dar exemplos publicamente conhecidos 
da passagem de um Urangutang Chimpanzè,  Gurilla ou de qualquer 
outra surgido de macaco ao estado de um homem e sobretudo de homem 
negro.255   

Sorur,  com muito coragem,  mostra que o homem europeu está na 

mesma condição do negro-africano:  

Pega-se um exemplo da Europa mesmo. Um homem erudito,  instruído e 
um camponês ignorantíssimo; ambos têm faculdades intelectuais. Um 
porém pôde cultivar as suas,  porque teve condições de fazê-lo,  o outro 

                                                           

 

253 La razza negraè tanto intel l igentequanto tut te le al t re razze del la grande famigl ia del 
genere umano. Non è dunque da farse maravigl ia se essa ,  quando ha i mezzi d´ist rui rsi e 
di educars i nel la rel igione,  s ia suscet t ibi le di educazione . 5( . . . ) Nell ´aggiungere che i 
negri sono suscet t ibi l i d´educazione,  non solamente intel let tuale ma anche morale 
rel igiosa,  intendo rivolgermi a coloro ,  che sostengono essere la razza negra dest inata a 
scompari rdal la s toria dei popol i ,  come di tant i a l t r i ,  i qual i non esis tono piùoggi come 
nazioni ,  appunto per la morale loro degradazione.Ogni uomo che ref le t te deve ammettere 
che i l negro écapace di civi l tà come tut t i gl i al t r i . Si farebbe graviss ima ingiuria 
a l l ´ intel l igenza umana,  volendo provare questo . SORUR, op ci t . ,  p . 5-7 . 
254 Cf . Ibid . , p . 119. 
255 Non è da negare che i sosteni tori e propagatori del la così det ta teoria evoluzionist ica 
vorranno averne prove. Ma essendo questa una questone non solamente vera ,  ma 
evidentemente tale ,  a l lora si potrà loro accordare questo di r i t to ,  quando essi proveranno 
primeiro che la razza nera non sia dotata d´intel l igenza per propria ed int rinseca sua 
natura ,  in tut to e da per tut to come le al t re razze del la grande famigl ia del genere umano. 
Secondo che la teoria evoluzionist ica sia r iusci to una sola vol ta da quando ebbe esis tenza 
f ino ai giorni nost r i a dare esempi publicamente note del passaggio un Urangutang 
Chimpanzè,  Guri l la o di qualunque al t ra sorta di scimmia al lo stato di un uomo e 
sopratut to di uomo negro. Ib id . ,  p . 9 . 
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não conseguiu ou porque nasceu imbecil ou porque não teve condições 
de instruir-se. Portanto,  há uma grande diferença entre eles. Porque o 
pobre camponês portanto não pôde cultivar as suas faculdades 
intelectuais,  se deverá dizer que é um ser não gastar forças para 
educá-lo? E a sua ignorância será um motivo para estimá-lo,  muito 
menos ainda para duvidar da sua espécie humana? É essa justamente a 
diferença que existe entre os negros em comparação com homem civil 
(emancipado)256   

Ainda, segundo o Padre negro,  o fator de educação intelectual não é 

suficiente para a perfeita formação de um homem civilizado. É necessária 

ainda a formação científica e religiosa; científica,  para habilitar o ser 

humano a servir a sociedade da qual ele é membro; religiosa,  para orientar 

melhor o ser humano para que não se desvie do caminho de justiça,  e obrigá-

lo moralmente a render a Deus o devido tributo de adoração e serviço como 

seu único Criador e Senhor; obriga o ser humano a ser justo para com todos 

os membros da família humana quer eles superiores quer iguais ou 

inferiores.257 

A causa principal dessa falta de estima que se tem pelos negros provém 

do seu atraso em relação à ciência,  indústria e religião e,  conseqüentemente,  

à civilização. Em todo caso,  a fase ou o estado no qual os negros se 

encontram foi comum para todos os povos. A Europa,  principalmente,  que 

hoje se tornou mestra da civilização entre as outras partes do mundo,  outrora 

era um labirinto de crueldade e de perversão. Assim se encontram tanto os 

negros quanto os outros povos pagãos ou infiéis. A Antigüidade pagã não foi 

diferente; por muito tempo essa foi atrás da moderna civilização em termos de 

ciência,  indústria,  comércio e religião. A Antigüidade passou a nutrir pelo 

homem nobres sentimentos só depois que o Cristianismo trouxe do alto dos 

céus a luz da verdade. O aperfeiçoamento intelectual e moral que a Europa 

possui hoje,  deve-o a Cristo Jesus por meio da sociedade,  que é a Igreja.258 

O estado retrógrado não deve ser atribuído à raça negra como intrínseco 

à sua natureza. Existem muitas crescentes e florescentes missões que se regem 

atualmente na África.   

                                                           

 

256 Ibid . , p . 16. 
257 Cf . Ibid . , p .17 
258 Cf . Ibid . , p . 12 . 
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3. 6. O discernimento  

A experiência de  Daniel Sorur constitui uma viagem de transformação 

cultural que ocorreu num momento de incerteza de um menino de tradição 

Dinka no contato com a cultura muçulmana escravocrata,  até chegar ao 

momento de apostar no cristianismo europeu tal como apresentado pelos 

missionários combonianos. A aposta simbolizou a busca de liberdade, de 

dignidade humana e a utopia para uma vida emancipatória. É bom perceber 

logo que o futuro que Sorur projetou ou sonhou,  ao se refugiar junto aos 

missionários combonianos,  não foi primeiramente a vontade de tornar-se 

missionário e sacerdote,  mas ser gente livre e digna. Aliás,  de um menino 

negro-africano identif icado com a tradição Dinka rural seria pretensioso 

esperar um claro entendimento da vida cristã e do sacerdócio cristão europeu.  

Ao tornar-se cristão 

 

e depois missionário e sacerdote comboniano ,  

Daniel Sorur não teve apenas consciência de ter mudado de religião,  mas 

percebeu também que mudou de mundo . As relações fundamentais não são 

mais de parentesco,  de tribo,  de clã,  mas as que nascem da comunhão na fé; 

a segurança não reside mais no conhecimento pacientemente elaborado,  

reconhecendo as correlações primeiras que unem as coisas e os seres,  mas 

numa obediência à Palavra de um Deus reconhecido como normativo e 

suficiente. 

A mudança é, portanto, radical no sentido próprio da palavra,  ela 

mexe com a raiz da situação do homem no mundo. É,  por isso, normal que ela 

seja sentida e vivida com dificuldade e demora para entrar verdadeiramente 

na novidade que escolheu para viver. Mas isso é apenas um aspecto do 

problema, o menos traumatizante. Porque,  ao mesmo tempo quando descobriu 

um novo mundo religioso, Daniel  Sorur viu-se como de fora e,  contra a sua 

vontade,  obrigado a entrar em um universo sociocultural que excede 

infinitamente tudo o que conhecia e que entendia determinar o uso que fazia 

de sua terra e os proveitos que dela esperava tirar. 

Se a sabedoria tr ibal definia para ele o lugar do mundo,  agora ele 

precisa aprender o contrário . E a mudança é tão violenta que,  

aparentemente,  não se preocupa muito com o que lhe pode acontecer. As 

decisões lhe chegam de fora 

 

não é consultado sobre o que convém para ele 
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fazer e se deu certo sua produção,  ele não será assim tão feliz porque não ele 

que avalia os esforços de seu trabalho. Ele se encontra no espaço de uma 

geração, arrancado de uma tradição milenar e é obrigado a aprender a viver 

num mundo que lhe foi imposto ,  cujas leis ele ignora a origem e parecem 

ser exercitadas em seu prejuízo. 

A extrema complexidade da situação na qual Daniel  Sorur se encontra 

 

e na qual o negro comboniano está hoje 

 

escapa muitas vezes aqueles que 

aqui e lá estranham a lentidão do desenvolvimento no ambiente pluricultural 

dominado pelo eurocentrismo moderno. Mas se se prestar bem atenção,  de 

outro lado,  o negro-africano revela muitas vezes uma notável capacidade de 

adaptação. Esquece-se muito de que ele realizou no espaço de uma ou duas 

gerações uma mudança que exigiu muitos séculos aos ocidentais. Da mesma 

forma,  não é fácil para ele discernir o caminho que deve seguir.  

Consideramos,  passando, além do caso Daniel Sorur,  um outro caso 

mais recente. Alphonse Diavanga é um jovem congolês que nasceu e cresceu 

no meio de Kimbanguismo259. Seu pai foi,  na região Bakongo onde ele é 

originário,  um curandeiro de grande fama e é a Diavanga que cabe a 

transmissão hereditária desses poderes de cura exercitada à satisfação de 

muita gente. Estudante no colégio,  o jovem estava terminando o ensino 

médio (2o grau). Curiosamente,  seu professor de filosofia é um religioso,  

pois o colégio,  que tem toda a confiança da Igreja,  é também meio 

seminário,  isto é,  alguns futuros padres terminam lá seus estudos do ensino 

médio. Diavanga,  beneficiando-se do conhecimento religioso cristão,  acaba 

pedindo para entrar no seminário comboniano. Então,  a questão é simples e,  

portanto,  insolúvel: Cristianismo,  Kimbanguismo,  mundo religioso 

tradicional,  tudo isso lhe concerne,  tudo isso faz sua vida. Como conciliar 

tudo? O caso não é imaginário. E ele se repete hoje em milhares de 

exemplares.  

Face a essa situação estranha,  mas que é,  às vezes,  psicologicamente 

insuportável,  há muitas reações possíveis. A mais ordinária,  a mais 

compreensível,  seria de pegar tudo de vez e fazer uma síntese : 

                                                           

 

259 Igreja independente afr icana,  fundada pelo bat is ta congolês Joseph Simon Kimabangu,  
que se proclamou profeta no ano 1930.   
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Cristianismo católico e Kimbanguismo,  as religiões tradicionais e os 

primeiros elementos de uma formação científica moderna (ou pós-moderna). 

Mas,  no âmbito comboniano (Igreja),  impera o Cristianismo com a sua marca 

eurocêntrica.  

Aqui está-se no regime de tolerância 260 cujo significado subjacente é 

de caridade e paternalismo. Regime que contradiz e esvazia o princípio 

comboniano salvar o negro com o negro

 

do seu sentido metodológico 

missionário. Teoricamente, o princípio é de grande inspiração para o 

paradigma teológico de inculturação ,  leva ao reconhecimento das diferenças,  

mas,  na prática,  parece reduzir-se apenas a um slogan.  

Ao serem tolerantes com o negro-africano, o diferente, o 

estrangeiro ,  apenas está sinalizando que o aceita em sua diferença mas que 

 

para se relacionar com esse outro (negro) 

 

ele precisa atender certas 

exigências dele. Teoricamente,  um grande número de combonianos ocidentais 

não o diz,  mas em prática sabe dar o seu recado. Por isso,  a tolerância está 

sempre do lado da razão dos mais fortes . É uma marca suplementar da 

soberania, que fala ao outro a partir de uma posição elevada do poder. É como 

se ele estivesse dizendo: estou deixando que você exista,  você não é 

inaceitável,  estou lhe deixando um lugar em meu lar,  mas não se esquece de 

que este é meu lar .  

Desse modo,  torna-se ridículo ouvir dizer que inculturação do carisma 

comboniano deve ser a política de tirar as suas energias do cultural, do 

espiritual missionário de pobreza e da pregação de justiça e paz ,  

enquanto a injustiça e a violação dos direitos comunitários colocam todo um 

grupo à beira da exclusão. Seria admirável se se admitisse que as teorias da 

identidade cultural se nutrem das ideologias da autenticidade utilizada 

 

como 

Salvar o negro com o negro para fins estratégicos de manter a hegemonia 

ocidental,  excluindo o negro do debate que oriente a sorte do Instituto 

comboniano.  

Nesse sentido, tem-se a impressão de que se perde tempo 

indefinidamente sobre uma metodologia clássica para responder às aspirações 

                                                           

 

260 Sobre a discussão acerca desse assunto ,  o lei tor encontra aprofundamento em 
BORRADORI,  Giovanna. Filosof ia em tempo de terror . Diálogo com Habermas e 
Derrida . Trad. Roberto Miggiat i . Rio de Janei ro: Jorge Zahar ,  2003 ,  p . 137 et seq .  
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dos negros de hoje. É tempo de repensar a identidade dos negros 

combonianos,  levando em consideração as condições concretas com as quais 

se identifica o carisma comboniano.                                
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Resumo  

Resumir a identidade comboniana do negro no culto das tradições 

culturais e no louvor às virtudes da negritude ou da autenticidade,  é afastar-

se da vida de grupo comboniano para periferia . Sem cair na armadilha da 

etnologia clássica ansiosa à procura da autenticidade ,  da pureza da 

identidade cultural 

 

tentativa vã ,  tentou-se ter-se interessado mais 

especialmente sobre a identidade de Daniel Sorur na encruzilhada entre as 

suas origens negro-afro-Dinka-Giur,  o islamismo e o cristianismo 

comboniano. Com efeito,  com as idéias forças da civilização ocidental261,  

houve uma desestruturação,  até mesmo destruição,  a qual foram submetidas 

as tradições,  os costumes,  ritos,  etc. A homogeneidade cultural promovida 

pela missão civilizatória levou  Daniel Sorur,  relativamente,  ao 

distanciamento da cultura original; ao mesmo tempo,  de forma alternativa,  

levou-o a uma resistência que pode fortalecer e reafirmar essa cultura de 

origem. Portanto,  no sentido estreito do termo,  não se confirma uma 

identidade autêntica e tradicional. Já se foi,  diz uma expressão popular 

brasileira,  inútil chorar por um leite derramado . De uma certa forma,  de 

agora em diante, a identidade do negro está mais no futuro que o Instituto 

comboniano saberá promover do que numa celebração doente de um passado 

ainda mal assumido. Não se trata para o negro de hoje voltar às suas 

tradições milenares; ele não é mais um indivíduo fechado. Essa passagem a 

universal parece ser irreversível, mesmo se a sua política de identidade traduz 

de forma exagerada a violência cínica com a qual essa passagem foi imposta.  

É necessário virar as páginas desse passado e buscar na criação de 

um combonianismo decididamente renovado as razões de viver e de esperar o 

que o atual tem dificuldade de oferecer. O negro-africano só poderá renascer 

verdadeiramente como comboniano, libertando-se de todo o mecanismo de 

dominação do poder ocidental. Entre o infeliz distanciamento de identidade 

relativamente 

 

à comunidade e à cultura de origens e a resistência que 

                                                           

 

261 O processo de exploração se mascara at rás do pretexto sócio-cul tura l : civi l izar! Ou 
sócio-humani tário : ajudar! A dominação cul tural mais insidiosa é sem dúvida a mais 
a l ienante . Assim a exploração do negro corresponde a sua deformação ideal . Cf . 
THOMAS,  L.V.  Dual isme e dominat ion en Afrique noire. In: ABDEL-MALEK,  Socilogie 
de l imperial isme ,  Anthopos,  1971,  p . 141-180. 
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fortalece e reafirma os aspectos fundamentais da cultura de origem,  é preciso 

uma negociação. 

Pode ser que exija um longo processo, já que desertar do imaginário 

ocidental uma herança de séculos é uma empresa laboriosa. Em todo o caso,  a 

utopia de um novo dia não arranca as razões de esperar; a nova geração 

parece mostrar um espírito bastante aberto e crítico. Nesse caso,  o provérbio 

Bakongo faz sentido: Ainda que a noite seja comprida,  o sol acabará por 

amanhecer no horizonte da esperança .   
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RESUMO  

WAWAY KIMBANDA, Rufin. Identidade em diálogo: a identidade cultural 
do negro africano a partir de uma análise da convivência em um Instituto 
missionário católico pluricultural. São Paulo, 2007 (Tese de doutorado em 
Ciências da Religião 

 
PUC-SP)   

As grandes mudanças culturais que ocorrem nos tempos atuais dão à 
questão das identidades um novo colorido e lhe conferem agudas 
interrogações em áreas teóricas, além das tensões sócio-relacionais. Nesse 
sentido, o objeto desta pesquisa constitui de modo geral um tema de 
curiosidade científica.  Trazido para o campo das Ciências da Religião, 
pretende integrar-se aos debates sobre diferentes dimensões do pluralismo 
cultural e do fenômeno religioso na sociedade contemporânea. 

O estudo se refere a um grupo religioso católico pluricultural: o 
Instituto dos missionários combonianos. No seu procedimento a tese analisa a 
experiência intercultural paradigmática do negro-africano do grupo Dinka , 
Daniel Sorur Pharim Deng, como uma ilustração antológica  da identidade 
cultural  do negro no contexto dessa  instituição católica pluricultural. Nesse 
contexto, a identidade cultural negro-africana deve ser entendida em sua 
relação intercultural, como lugar coletivo e plural. 

Em um segundo passo, a tese sabatina os conceitos de identidade 
cultural e do intercultural apontando para a sua insuficiência acadêmica e 
ambigüidade em seu uso eclesial e neoliberal, mas indica também sua 
validade vivencial.  

Em fim, depois de refletir sobre as condições fundamentais para o 
diálogo intercultural, a pesquisa propõe o paradigma da interculturação que 
rompe o silêncio entre a aculturação etnocêntrica e a inculturação no contexto 
pluricultural. A interculturação ajuda a entender o tema de uma maneira 
concomitante, articulada e diferenciada, guardando em um todo vivido de 
experiências e expressões o ideal comum do grupo e, ao mesmo tempo, 
resguardando na parcialidade de cada identidade cultural os anseios que são 
de todos.  

Assim, a discussão da tese aponta não apenas para um horizonte 
operacional capaz de enfrentar os grandes desafios da convivência  pacífica 
entre culturas, como também para um setor de pesquisa em Ciências da 
Religião,  onde  muitos aspectos restam ainda a explorar.  

O estudo se move basicamente na interface entre Antropologia, 
Ciências da Religião e Teologia e constitui um apelo a discutir a problemática 
posta por esse fenômeno religioso no horizonte intercultural e 
interdisciplinar.           
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ABSTRACT   

The major cultural changes that are emerging nowadays present a new 
identity and a sharp interrogation of its theories apart from social-relational 
tensions. In this respect, the object of this research presents a scientific 
theme in general for curiosity purposes. Brought to the camp of Religious 
Sciences, it aims at integrating the debate process about different dimensions 
of cultural pluralism and religious phenomenon of the contemporary society.   

The study base itself on a multi-cultural catholic religious group: The 
Comboni Missionary Institute. In its derivation, the thesis analizes the 
paradigm of the inter-cultural experience of Daniel Sorur Pharim Deng, of the 
Dinka African ethnic group, as an anthological il lustration of cultural identity 
of a black man in the context of this multi-cultural catholic institution. In this 
context, the cultural identity of the black African must be understood in its 
inter-cultural relation, as collective and plural.   

Secondly, the thesis not only dares to discuss cultural identity and 
inter-cultural concepts pointing to its academic insufficiency and ambiguity 
in its ecclesial and neo-liberal use, but also aims at its living validity.  

Lastly, after reflecting about the fundamental conditions for this inter-
cultural dialogue, the research proposes the inter-culturation paradigm that 
will get rid of the silence between ethnocentric acculturation and 
inculturation in the multi-cultural context. The inter-culturation helps to 
understand the theme in a concomitant, articulate and various ways, guarding 
all the lived experiences and expressions of the group s common ideal and at 
the same time safeguarding the wishes of all in the partiality of each cultural 
identity.   

In this way, the discussion of this thesis aims not only at operational 
horizon that is capable of facing the major challenges of cultures living 
together peacefully, but also a presentation of research sector in Religious 
Sciences, where many aspects are yet to be explored.  

Basically, this study operates in the interface between Anthropology, 
Religious Sciences and Theology and makes an appeal to discuss the problems 
raised by the religious phenomenon in the inter-cultural and inter-disciplinary 
horizon.                  
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INTRODUÇÃO GERAL    

O tema da identidade é recorrente, surge de tempos em tempos, 

mergulha no silêncio e reaparece sob várias preocupações. No dizer de  

Baumann Zygmunt A identidade é o papo do momento, um assunto de 

extrema importância e em evidência. Esse fascínio pela identidade, e não ela 

mesma, é que atrairia a atenção dos clássicos da sociologia . 1 Nesta tese,  o 

tema da identidade está posto sob forma étnico-cultural e como objeto de 

estudo: identidade cultural do negro a partir da convivência no grupo eclesial 

comboniano pluricultural.   

As grandes mudanças culturais que ocorrem nos tempos atuais dão à 

questão das identidades um novo colorido e lhe conferem agudas 

interrogações em áreas teóricas, além das evidentes tensões sócio-relacionais. 

Nesse sentido, o objeto da presente pesquisa constitui  de modo geral um tema 

de curiosidade científica.  Trazido para o campo das Ciências da Religião, 

esse pretende integrar-se ao processo de debates sobre diferentes dimensões 

do pluralismo cultural e do fenômeno religioso da sociedade contemporânea. 

Percebe-se que é conveniente continuar uma reflexão acadêmica e sistemática 

relativa às questões tão relevantes dos aspectos culturais e religiosos na 

formulação  das identidades e do diálogo intercultural. De acordo com Paulo 

Suess, isso encontra também eco no significado prático da evangelização. Em 

Evangelizar a partir dos projetos históricos dos outros, ele diz:  

A primeira tarefa da comunidade missionária é fazer, junto com os 
Outros pobres, a leitura dos seus projetos históricos no contexto 
macroestrutural. Estes projetos estão codificados em suas culturas. As 
culturas são sistemas imperfeitos de vida, historicamente abertos e 
sujeitos a transformação. Nesta transformação, a comunidade 
missionária se faz companheira dos Outros pobres em sua solidão, 
angustia e exclusão. Ela articula a utopia do Reino com a realidade 
que oprime os pobres e destrói a identidade dos Outros. Com a varinha 

                                                           

 

1 Em Ident idade , Rio de Janeiro: Zahar ,  2005, p . 23 . 
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do Evangelho, a comunidade missionária procura detectar as águas 
profundas de esperança no projeto de cada povo e grupo social.2   

Trata-se de um estudo que apela um eixo conceitual em torno do qual 

giram e se articulam caracteristicamente os mais espinhosos problemas da 

convivência entre culturas: a possibilidade de compreender e respeitar a 

alteridade e a diversidade e de sua articulação na complexidade das relações 

sociais. 

O objeto de estudo traduz o cotidiano, não porque vivemos numa 

sociedade sempre colorida e complexa, mas porque todos temos 

continuamente oportunidade de nos encontrar com outras pessoas que são 

diferentes de nós por cultura, religião, idade, pensamento, comportamento, 

sexo, etc. E com essas pessoas, somos todos chamados a nos confrontar, nos 

desencontrar, mas também a encontrar pontos de convergência e a colaborar. 

A diversidade que nos interpela exige respostas mediante novos saberes.   

A relação entre identidade e diálogo , fechamento e abertura, 

identidade e alteridade marca a passagem do encontro religioso entre 

missionários  combonianos ocidentais e os negro-africanos por quase dois 

séculos, mostrando a sua historicidade, portanto a possibilidade da adaptação 

e transformação, e a permanência de tudo que é normativo. Mas a 

identidade e diálogo são também de grande importância para o nosso 

tempo, aqui e  agora, em sua configuração secular e religiosa, ao mesmo 

tempo, com seus relativismos e pluralismos. Diálogo e identidade  superam o 

relativismo e nos remetem, de certa forma, à cultura oral, de onde viemos, e 

para onde voltaremos, por ser cultura do povo.       

Nesse horizonte,  raros são os negros combonianos que se empenharam 

 

em deixar por escrito 

 

numa reflexão frutuosa sobre as questões do ser 

negro-africano e da relação de abertura (diálogo) no contexto intercultural. 

Nessa raridade, encontra-se a obra  do negro-africano sudanês, o Padre Daniel 

                                                           

 

2 SUESS, Paulo ,  Evangelizar a part i r dos projetos his tór icos dos outros: ensaio de 
missiologia . São Paulo: Paulus , 1995, quarta capa.   
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Sorur Pharim Deng (1866? 

 
1900), principalmente em Che cosa sono i neri?   

(o que é ser negro?), Qual'è il mio paese nativo? (Qual é a minha terra de 

origem?),  Le pene dei neri schiavi in Africa (os sofrimentos dos negros 

escravos na África ) e Memorie scritte dal R.P. Daniele Sorur Pharim Deng

 

(Memórias escritas pelo R.P. Daniel Sorur Pharim Deng)3. Trata-se de textos 

manuscritos do final de 1800, em língua italiana, pelo fato de Sorur ter 

estudado no Colégio da Propaganda Fide (o atual Colégio Urbano) , em Roma, 

entre 1877-1883. Todos os escritos de Sorur são conservados no A .C. R. 

(Arquivo Comboniano de Roma)4.  

A experiência cultural de Sorur é um acontecimento histórico, 

antropológico e religioso, digno de atenção. Suas lembranças de infância e 

experiência da escravidão, seu encontro com Daniel Comboni, sua carreira 

eclesiástica, suas experiências espirituais e de convivência na Europa, 

inspiraram seus escritos e podem representar uma experiência e reflexão 

preciosas sobre o encontro da identidade cultural do negro-africano  com um 

setor do Ocidente. Daniel  Sorur escapa, de certa forma, da mentalidade de 

sua época histórica, antecipando a questão da identidade cultural no contexto 

de relação pluricultural, pondo-se como porta-voz da sua sociedade de 

origem, negro-africana e, particularmente, da do grupo Dinka, diante do 

Ocidente. A experiência intercultural de  Daniel Sorur pode ser vista 

 

de um 

certo modo - como arquétipo do encontro do negro-africano com o mundo 

europeu católico. 

A partir da experiência de Sorur, nos negro-africanos combonianos 

olhamos a nossa, hoje. Vivemos longe do nosso clã, da nossa terra de origem, 

da nossa língua materna, da nossa gente, do centro de emanação das forças de 

                                                           

 

3 Uma sér ie de art igos que se referem à biograf ia do Padre Sorur , com várias observações 
sobre a sociedade dos Dinka, escri ta depois de sua ordenação sacerdotal , em maio de 1887, 
edi tada na revista La Nigrizia ; coleção de Arquivo  A/C/R/B/245/9 tomo 1886-87-88. 
4 É um lugar que guarda diversos e val iosos tesouros para o conhecimento histórico , 
ant ropológico e missiológico. No A. C. R. ,  com cuidado e precisão são recolhidos 
catálogos  e documentos manuscri tos preciosos: relat ivos às obras , diários , epístolas de 
muitos missionários combonianos, mi l i tantes no mundo, de mais de um século . Cf . 
Bibl iograf ia: fontes . 
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nossos ancestrais. Há tempo que vivemos em comunidades combonianas, além 

das possibilidades de encontros que oferecem a vida social cotidiana e o 

ambiente de atividades missionárias. Nesses encontros, as relações humanas 

vividas e percebidas nem sempre se revelam satisfatórias, porque nem sempre 

são recíprocas. Marcello Azevedo não está longe de confirmar o acima dito 

com uma teoria antropológica, dizendo: Na relação entre grupos culturais 

distintos, a aculturação pode implicar uma assimetria entre as culturas, 

revelando-se assim culturas dominantes e dependentes .5 Isso gera um mal-

estar na missão .6 Inúmeras são as perguntas com as quais nos confrontamos 

sobre nossa identidade, referência cultural enquanto negro-africanos, 

enquanto nosso projeto de vida . Estão em jogo a qualidade e o sentido de 

nossa presença  missionária e as expectativas daqueles com quem convivemos 

e, de modo decisivo, do povo a quem somos enviados, sobretudo, os pobres e 

excluídos. 

O ponto de partida desta dissertação é, portanto, um questionamento 

que surge a partir da experiência da convivência no grupo comboniano 

pluricultural. A questão gira em torno da identidade cultural do negro-

africano e apresenta dois níveis: de fé e de convivência entre culturas. Desses 

dois níveis surgem também interrogações de duas ordens diferentes. A 

primeira de índole religiosa  e poderia ser expressa da seguinte maneira: 

Como ser negro-africano 

 

com a própria tradição religiosa 

 

e ser cristão 

comboniano (tradição religiosa diferente da do negro-africano) ao mesmo 

tempo? Como ser um outro e, ao mesmo tempo, ambos? O segundo aspecto da 

interrogação é de ordem de convivência (no sentido sociológico, psicossocial) 

e poder-se-ia ser manifestado assim: É possível o negro conviver com sua 

experiência cultural originária enquanto alguém que chega a um mundo que 

                                                           

 

5 AZEVEDO DE CARVALHO, Marcel lo . Contexto geral do desafio da incul turação. In : 
ANJOS, Márcio Fabri dos (Coor. ) . Teologia da Incul turação e incul turação da teologia ,  
p .14 (nota) .  
6 SUESS, Paulo . O anúncio da perspect iva do diálogo, l ibertação e incul turação. In: 
Perspect iva Teológica , p . 11-36. 
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não é dele e do qual depende, apesar de tudo, para poder realizar seu projeto 

de vida? 

A partir desse questionamento, levantamos a tese de que a relação que 

rege a trajetória histórica do grupo comboniano referente à formação da 

identidade cultural do negro-africano, seria fundamentalmente marcada por 

uma ambivalência: a essa relação subjazem a paixão pela cristianização dos 

negros e, ao mesmo tempo, o sentimento de superioridade criado pela 

experiência histórica do monoculturalismo hegemônico ocidental. O 

sentimento de amor ao proximo e o sentimento do poder sobre ele se abraçam! 

No mesmo campo e na mesma cultura crescem trigo e joio. Faz parte de forças 

construtivas e destrutivas, ou, como Freud diria, não existe eros sem 

tanatos . Ama-se o negro-africano com o sentimento de superioridade sobre 

ele! Lava-se os seus  pés vestido do manto! Essa atitude paradoxal gera 

relações assimétricas de dependência desse negro-africano. Esses tipos de 

relação não deveriam perpetuar-se desse modo. Para transformá-los, é 

necessária uma negociação . 

No procedimento da pesquisa, a dissertação analisa a experiência 

intercultural paradigmática do negro-africano do grupo Dinka , Daniel Sorur 

Pharim Deng, como uma ilustração antológica  da identidade cultural  do 

negro no contexto da instituição comboniana hoje pluricultural. Este  

momento se mostra particularmente feliz, entre outras, pela abundância de 

documentação inédita, pela capacidade de Daniel  Sorur expressar suas 

percepções relacionadas ao tema de modo a permitir a identificação de 

problemas relacionados com a identidade cultural do negro na convivência 

intercultural.  

A identidade cultural do negro-africano articula um movimento de 

personalização ou contextualização: sabendo que todos os países, cada etnia 

tem suas conotações particulares; cada pessoa individual tem seu nome 

original 

 

até uma maneira de pensar. Daniel Sorur Pharim Deng foi uma 

personalidade negra e comboniana que teve a sua maneira pessoal de reagir e 
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que teve a sua cultura Dinka. Não seria necessário que esse homem seja o 

espelho modelo do universo negro comboniano ou do universo cultural Dinka, 

como não é necessário que Descartes ou Lévi-Strauss sejam representantes 

perfeitos dos franceses de seu tempo. 

A questão aqui remete evidentemente à visão de identidade como 

recolhimento do sentido de uma experiência vital do negro-africano, 

transposição de um viver numa linguagem crítica; aqui, a preocupação 

primordial é a objetividade de uma interpretação forçosamente situada. Se o 

dado da identidade negro-africana é fundamentalmente o mesmo em todos os 

lugares, pode-se, portanto, colher os fatos qualquer parte do universo negro-

africano; os fatos mais eloqüentes, os mais circunstanciais. A antropologia 

pratica também o método dos fatos típicos , ou dos tempos fortes de uma 

cultura, ou de fenômenos belvederes 7. Logicamente, a indução não consiste a 

fazer um elenco completo 

 

alias impossível 

 

de casos concretos para 

proceder depois a uma generalização. Trata-se portanto de conceber o 

universal, o global, a partir de um ou muitos casos particulares bem 

escolhidos8. Desse modo, do ponto de vista epistemológico, aproxima-se mais 

da compreensão histórica, que supõe mais a opção de um fato típico, do que 

da explicação científica. De fato, o caso Daniel Sorur Pharim Deng é, no 

presente trabalho, ao mesmo tempo, o fato que se oferece mais facilmente ao 

pesquisador, por ser melhor descrito para a finalidade proposta. Além disso, 

ouvir uma experiência africana do pleno século XIX do próprio negro-

africano é, sem menor dúvida, um fato belveder .  

Em um segundo passo da pesquisa, partindo da experiência intercultural 

de Daniel Sorur, a tese sabatina os conceitos de identidade cultural e do 

intercultural apontando para a sua insuficiência acadêmica e ambigüidade no 

                                                           

 

7 BASTIDE, Roger . Les Amériques noires . Paris: Payot , 1967,  p . 31 . Cf. também (1965:1) 
8 Para aprofundar essa questão da indução recomendamos ler  DURKHEIM, Emile. Les 
formes élémentaires de la vie rel igieuse . Le système totémique en Austral ie . Pari s: P.U.F, 
1960, p . 593. 



 
12

uso eclesial e neoliberal. A pesquisa analisa também o conceito de identidade 

negro-africana apontando  para sua validade vivencial9.  

Quando se fala de negritude , de african personality , de alma negra, 

ou de africanidade, põe-se uma generalização necessária: um tipo de 

realização do ser negro que se diferencia com outros tipos de ser; movimento 

de unificação que consagra a unidade das etnias negras de origem africana. 

No entanto nos perguntamos se temos direito de pôr tal unidade, e em base de 

que? A experiência vital do negro, para lá da diversidade de detalhes, pode 

ser juntada numa unidade? É evidente que não se deve pensar a custo tal nível 

de generalidade onde tudo se uniria forçosamente em um tipo de 

quintessência. Apesar de as opiniões serem divididasi, julgamos estabelecer 

possível certa unidade em torno da identidade negro-africana, como 

identidade negociável , como meio estratégico. Portanto, a sua representação 

pode ser oportunamente modificada, funcionalizada. Só assim a referencia à 

negritude pode agregar mais diferentes exigências e demandas materiais e 

sociais, liberando as energias necessárias para um empenho político que 

outros referenciais ideológicos ou identitários não conseguem mais produzir. 

A negritude é sociologicamente importante porque constitui muitas vezes uma 

grande causa de coesão ou de conflito social. 

E assim, a partir de uma crítica, quer dizer, do discernimento, são 

construídos novos conceitos e epistemologias de identidade cultural e do 

intercultural, a fim de introduzir uma nova hermenêutica, a partir da riqueza 

vivencial e oral. Os novos conceitos são propostos como válidos também para 

a perspectiva prática de convivência entre culturas. Para fundamentar a 

argumentação foi-se resgatar a categoria antropológica de relação10 na qual se 

focalizou a dimensão da intersubjetividade como sítio coletivo   onde se 

                                                           

 

9 Pesquisas não ocorrem num vácuo. Elas fazem parte do contexto de problemas reais da 
sociedade. . . . Esses tornam aquelas possíveis e necessárias . Cf . ALVES,  Rubem Azevedo.  
O suspiro dos oprimidos . São Paulo: Paulus ,  1999,  p . 103 (col . Tempo de Libertação).  
10 A pessoa humana descobre-se como ser de re lação. Tudo o que somos existe em 
relação. Aumenta,  desenvolve-se em re lação . LIBANIO,  João Bat ista . A arte de formar-
se . São Paulo: Loyola,  2001,  p . 88. 
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quer compartilhar um ideal comum de vida e de ação. A explorando 

importantes conceituações filosóficas, antropológicas e sociológicas que se 

entremeiam com dados das tradições judeo-cristã e negro-africana, resulta na 

confirmação de pressupostos que levam para o diálogo inclusivo das 

diferentes culturais, sob o critério da solidariedade e partilha. 

Os ganhos da dissertação, presentes em diferentes partes, transparecem 

conclusivamente na terceira parte apontando para o diálogo como uma 

articulação constante da interculturação. Mas para que essa supere as 

assimetrias relacionais, exige-se que se dêem os espaços necessários para o 

desenvolvimento da identidade cultural do negro-africano. O diálogo 

intercultural é condição indispensável para o processo de inculturação.  

O cristianismo (como sua vivência comboniana) é mais um fato de relações do que 

sua explicação, na vida de quem o vive. Pois o fenômeno religioso cristão está aí: 1. 

envolvendo fé, conversão, práticas religiosas e morais, ritos, convívio comunitário, carisma, 

missão; 2. reconhecendo que a verdade cristã é operativa e transformadora; 3. influenciando e 

deixando suas marcas na formação de identidade das pessoas e dos grupos. É um fenômeno 

que  exige uma interpretação. Trata-se de uma interpretação necessariamente filosófica e, 

portanto, sociocultural e existencial. Aplicando o método explicação interpretativa para a 

compreensão da identidade cristã, essa se torna reconhecida, por um lado, como experiência 

única e íntima (da própria fé), e, por outro, diversificada numa pluralidade de expressões 

culturais e históricas11. Com a compreensão interpretativa chegaremos a  recuperar a 

vitalidade que se encontra nas expressões históricas - acontecimentos vividos 

 

fixadas 

definitivamente nos manuscritos de Daniel Sorur e na literatura comboniana de ontem e hoje 

interessada.Como todo intérprete compreende de modo diverso determinado objeto, 

compreendemos assim o nosso objeto de estudo: junto com o  carisma missionário, a 

identidade nos é dada duplamente: como experiência de interioridade, subjetiva e como 

exterioridade, objetiva, socializada, relacional. Na experiência religiosa, a subjetividade 

                                                           

 

11 MORRA, Giafranco, Wilhelm Dil they (1833-1911): a rel igião , ent re experiência e 
hermenêutica . Em PENZO, Giorgio; GIBELLINI,  Rosino (org .) . Deus na f i losof ia do 

século XX . Trad. Roberto Leal Ferre i ra . 2 o ed . São Paulo: Loyola, 2000, p . 37-49, (aqui p . 
39) . 



 
14

permanece o lugar chave da identidade; só a inteligência de sua relação baseada na 

experiência histórica torna possível um conhecimento objetivo12 da identidade, embora  pode 

haver tensão e diferença entre experiência religiosa e sua formulação externa. Assim, o 

procedimento metódico para a determinação da essência da identidade não deve ater-se a sua 

exterioridade ou socialização, mas pressupõe a sua experiência de Transcendência 

 

que no 

Cristianismo se relaciona principalmente ao dado revelado13. Assim, faz parte da função 

própria das Ciências da Religião a compreensão-interpretação  crítica, metódica e sistemática 

(neste sentido, científica) do dado religioso. Dentro dessa função podemos determinar três 

momentos: retrospectivo, introspectivo e prospectivo. 

O procedimento metodológico da pesquisa neste trabalho exigiu, 

portanto, profundidade da análise tanto da experiência vivencial como de 

referenciais teóricos, mostrando opções metodológicas e epistemológicas 

próprias. A pesquisa pretende oferecer uma real contribuição para a 

construção de fundamentações da Ciências da Religião em geral. Além disso, 

ela retira de fundo de um silêncio uma problemática levantada desde século 

XIX pelo negro-africano Daniel Sorur; problemática de fundamental 

importância na formulação da identidade negro-africana na convivência 

eclesial pluricultural: há necessidade de uma nova configuração do 

cristianismo vivido face a pluralidade de tradições culturais e religiosas, 

marcada pelas relações de aproximação, diálogo qualificado e equidade.            

                                                           

 

12 Cf. Texto de Di l they ci tado por  MORRA, Ibid. , p . 39 . 
13 LIBANIO, João Batista . A rel igião no inicio do milênio . . . Op. ci t . , p .12. 
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1ª PARTE  

A IDENTIDADE CULTURAL  A PARTIR DA 

CONVIVÊNCIA INTERCULTURAL: EXPERIÊNCIA 

PARADIGMÁTICA  DE DANIEL SORUR PHARIM 
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Introdução  

O negro ainda acredita que o Cristianismo 
vem de Deus de modo que se agarra a ele, 
embora sua mente se encontre num estado de 
revolta contra o Cristianismo Ocidental .14    

Os desafios e as perspectivas da identidade cultural do negro-africano 

a partir de uma análise da convivência intercultural, no âmbito religioso do 

Instituto dos missionários combonianos,  é o interesse que rege a presente 

reflexão. A experiência do negro-africano de origem Dinka do Sudão, Padre 

Daniel Sorur Pharim Deng,  concretiza o estudo dessa identidade.  

A identidade é, de agora em diante, um componente essencial da cena 

antropológica (no sentido da psicologia social) e religiosa: a pessoa humana é 

considerada como um ser social, encarnado na sociedade e aberto à 

Transcendência (Rahner). A existência pessoal, de valor inegável e 

irredutível, se constrói na sociedade. As estruturas sociais históricas 

particulares engendram tipos de identidade, que são reconhecíveis em casos 

individuais 15. É justamente nessa perspectiva que se situa a luz da fé cristã: a 

pessoa humana vista como indivíduo em relação com os outros humanos e 

com Deus. 

As identidades que se tornam cristãs e combonianas existem, na 

verdade, em formas variadas. Cada uma delas representa um conjunto 

concreto e particular: a inculturação16, pois tem uma história. Todas essas 

formas históricas podem ser submetidas ao método comparativo, para captar o 

núcleo central da filosofia comboniana, comum a elas. Por isso, importante a 

compreensão de formas expressivas individuais. A compreensão das 

expressões de outros homens nos revela um problema de pluralismo. A 

questão do modo pelo qual podemos compreender as expressões de outros 

                                                           

 

14 SMITH, E. W., The Christ ian Mission in Africa . Londres: Edinburg Press , 1926.  
15BERGER, Peter L. ; LUCKMANN, Thomas,  A Construção Social da Realidade. Trad. 
Floriano de Souza Fernandes 24 ª Ed. Pet rópolis-RJ: Vozes, 2004, p . 229. 
16 Para  aprofundar o assunto da incul turação,   Cf . AZEVEDO, Marcel lo de Carvalho, 
Viver a fé cri stã nas di ferentes cul turas . São Paulo: Loyola , 2001. 
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homens 

 
sobretudo os pobres 

 
torna-se relevante17. A experiência de Daniel 

Sorur Pharim Deng será o caso. 

Assim, a experiência negro-africana de identidade 

 
ilustrada com a 

experiência de Daniel Sorur Pharim Deng 

 
ocupa a primeira parte deste 

trabalho. Este é composto por três capítulos: o contexto no qual se deu a 

experiência de Daniel Sorur, a sua biografia e a sua obra.  Faz-se observar 

 

passando 

  

que os textos dos manuscritos de Daniel Sorur reportados neste 

estudo foram traduzidos pelo pesquisador do mesmo. 

Da descrição do contexto do século XIX  tratará o primeiro capítulo. A 

experiência identitária de Daniel Sorur passa dentro de um contexto histórico, 

cultural e religioso que leva as marcas de encontros e acontecimentos que 

definem um conjunto de relações entre o Ocidente eurocêntrico e a África 

negra18. É neste espaço que se situa a proposta comboniana de método 

missionário salvar o negro com o próprio negro . 

No segundo capítulo, a sondagem da trajetória biográfica de Sorur 

mostra como a construção da identidade cultural do negro é, no contexto 

intercultural, um processo paradoxal durante o qual encontros e desencontros 

permitem separar as relações que provocam degradação e descontinuidade das 

que favorecem transformação e dão continuidade 

 

tão importante na 

constituição da identidade cultural.  

Afim de encontrar maior clareza do capítulo segundo, o terceiro 

capítulo, mais extenso, analisa a obra de Daniel  Sorur e mostra o quanto a 

realidade cultural do negro passa, de modo particular, por um filtro cultural 

eurocêntrico. Por causa desse filtro, dificilmente a concepção ocidental 

coincide com a visão que o negro-africano tem de si mesmo. O campo da 

identidade cultural representa uma opção de vida própria (as origens,  

identificação, endoidentidade, subjetividade) e uma versão sobre a vida alheia 

(diferenciação, exoidentidade, exterioridade). Os desafios (conflitos, 

ambigüidades) situam-se na encruzilhada entre a opção de vida negro-africana 

                                                           

 

17 Refere-se à opção pela al teridade (E. Lévinas)  e à ét ica da l ibertação, na perspect iva 
das ví t imas da história  (E. Dussel )  
18 O continente afr icano tem duas sub-regiões claramente del imitadas: a África Branca, ou 
Setentrional , e a África Negra, ou Subsaariana. O l imite natural ent re ambas é o deserto de 
Saara. A África Subsaariana, bem mais extensa , reúne a maioria da população, 
predominantemente negra .    
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e a sua versão ocidental. Dessa forma, os desafios se traduzem em 

interrogações: qual é o meu lugar de origem? O que é ser negro no contexto 

intercultural? Assim o capítulo delimita quatro campos de confronto: um 

negro face a sua cultura de origem, um negro face  a cultura árabo-islâmica, 

um negro face a tradição cristã e, enfim, um negro face a cultura ocidental.                           
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Capítulo I.  o contexto no qual se deu a Experiência                     

de Daniel Sorur Pharim Deng     

Toda biografia individual é um episódio 
dentro da história da sociedade,  que a 
precede e lhe sobrevive .(Peter L. Berger)19.    

A segunda metade do século XIX nos apresenta uma experiência inédita 

de um negro sudanês da tribo Dinka (na África saheliana),  sacerdote,  

missionário comboniano,  Daniel Sorur Pharim Deng. Dentro da dinâmica de 

eventos que constróem o contexto histórico-cultural e religioso do Ocidente 

europeu,  no século XIX,  melhor se compreenderá a preciosidade dos escritos 

do Padre Daniel Sorur. A sua vida representa um especial e raro exemplo de 

uma reviravolta nos papéis que compõem os binômios identidade-alteridade; 

etnólogo-sujeito etnográfico ; evangelizador-pagão . É um negro que conta a 

própria história e convida o ocidental a ouvi-la.  

O Cristianismo católico, em geral,  e o carisma comboniano,  em 

particular,  têm desempenhado um papel notável na formação da identidade 

cultural de Daniel Sorur. As perguntas acerca de sua origem e identidade 

negro-africana,  desde a vivência no Ocidente cristão e eurocêntrico,  podem 

levar à metáfora que abarca toda negritude africana e a de diáspora que pena 

nas terras americanas20 e européias, diferenciada,  porém,  irmanada em e por 

tradições e interrogações comuns,  como: "o que é ser negro numa sociedade 

ou,  de modo específico,  numa instituição religiosa que se quer 

intercultural?"      

                                                           

 

19 O dossel sagrado. Elementos para uma teoria sociológica da religião . São Paulo: 
Paulus ,  1985, p .15.  
20 Cf . BASTIDE,  Roger . Les amériques noires . Les civi l isat ions a fricaines dans le 
nouveau monde. Paris : Payot ,  1967. 
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1.1 Cenário geral  

Em qual cenário se desenrola a história de identidade cultural de Daniel 

Sorur? Quais papeis desempenham  o contexto cultural ocidental e o carisma 

comboniano na formação da identidade cultural de Daniel  Sorur? Para 

responder a essas questões,  passa-se primeiro a examinar o que o negro 

representa no imaginário do ocidental,  analisando a ideologia racista. O 

contexto histórico-cultural do século XIX pode revelar a concepção de missão 

que marca a sua experiência. A figura de Daniel Comboni,  ao propor novos 

horizontes para pensar a evangelização do negro,  traz novo componente na 

orientação da experiência de Sorur e,  por meio disso,  sua identidade 

cultural.  

1.1.1 O negro no imaginário do ocidental   

A visão de identidade cultural que perpassa o presente trabalho é 

relacional,  isto é, além da percepção subjetiva individual (coletiva),  ela 

implica um reconhecimento da parte dos outros. Portanto,  importa saber o 

que o negro-africano representa no imaginário do branco ocidental,  em geral,  

e,  comboniano ocidental,  em particular; pois a imaginação não é uma 

realidade inferior à realidade física,  nem uma realidade alienada . Ela é 

um outro nível de realidade. A imaginação é a realidade necessária que 

precede as transformações sociais. 

Falar da identidade cultural do negro é,  sem dúvida,  evocar de 

antemão a África que o gerou étnica e culturalmente,  que lhe confere a 

gênese dessa identidade. Importa também,  nesse caso, saber se o negro-

africano encontra prazer em falar sinceramente de si ou da África ao mundo 

a fora (ao ocidental),  sem constrangimento e vergonha. Afinal,  o negro-

africano,  do qual falam as mídias combonianas e outras,  diariamente,  com 

suas misérias,  guerras e epidemias,  tem identidade cultural digna de 

respeito? Da África pode chegar algo de bom?21 Enfim,  a África terá 

                                                           

 

21 A ident idade está vinculada também a condições sociais e materiais . WOODWARD,  
Kathryn. Ident idade e diferença: uma int rodução teórica e concei tual . In : SILVA,  Tomaz 
Tadeu da (org .) . Ident idade e di ferença: a perspect iva dos estudos cul turais . Pet rópolis : 
Vozes ,  2000,  p . 14 . A África é simbolicamente marcada como pobre,  miserável . Isso terá 
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libertação-salvação? É uma situação complicada,  paradoxal e ambígua: entre 

amor (solidariedade,  proposições emancipatórias) e degradação dos africanos 

pelo mesmo sujeito ocidental (por meio do complexo de superioridade e 

práticas hegemônicas). Há séculos que o negro,  a África,  continua sendo 

apresentada pelos órgãos de divulgação mais pelo que ela tem de catastrófico,  

de desastre22 do que pelo que ela tem como tradições ricas e esforços 

esperançosos e de dignidade. Concomitantemente, há algumas pessoas  que 

percebem que é urgente passar além dessa primeira imagem e tentar ir mais 

longe do que isso; as pessoas que fazem da relação interhumana uma opção de 

sua moral de vida. 

Em geral, de acordo com uma forma de contar a história  e de 

apresentar os fatos,  com pretensa objetividade e neutralidade,  tudo indica 

que a libertação do universo negro-africano é duvidosa. E assim se alimentam 

e se reforçam,  os preconceitos racistas sobre a divina maldição que pesaria 

sobre os filhos de Cam (Gn 9, 24-26)23 : não haveria mesmo salvação para 

estas gentes ignorantes e selvagens que se perdem em intermináveis e 

mortíferas contradições. Não se trata de versão nova para uma antiga história. 

Desde os primeiros contatos,  tenderam os europeus,  de modo geral,  a 

cultivar, em relação aos negros,  sentimentos de superioridade,  que 

justificariam,  um pouco mais tarde,  e sempre,  a brutalidade moral,  

discriminação, inferiorização e exclusão.  

                                                                                                                                                                                         

 

efeitos reais porque os negro-africanos serão socialmente excluídos e terão desvantagens 
materiais . 
22 Teun A. Van Dijk ,  professor da Universidade de Amsterdã,  mostra que as mídias ,  no 
Ocidente , tendem a representar as minorias em termos negat ivos . Até os intelectuais têm a 
sua responsabil idade nisso . Estereót ipos e preconcei tos encont ram-se no discurso que 
pretende ser c ient íf ico. As mídias convergem em elaborar as formulações de uma 
contraposição total izante entre nós ,  apresentados de modo posi t ivo e sem incerteza ,  e 

eles ,  de modo negat ivo e problemático . Disso deriva um quadro interpretat ivo,  
sut i lmente persuasivo que se auto confi rma e se reforça progressivamente ,  no qual é 
representada a si tuação racial nos países ocidentais e diante do qual desenvolver formas 
de contra tes temunho parece muito di f íci l . Cf . I l discorsorazzis ta . La ripduzione del 
pregiudizio nei discorsi quotidiani ,  Catanzaro- I tál ia: Rubbeet ino,  1999. 
23 Afr ica no sólo fue un continente cerrado y host i l debido a su configuración geográf ica; 
lo fue también debido a su drama interior . El europeo interpreta a su modo estos 
condicionamientos . Tal interpretación se refleja claramente en la idea que el europeo 
i lust rado t iene del negro. . . Otro ejemplo de tal mental idad la encontramos enel t ipo de 
lectura del pasaje bíbl ico relat ivo a la maledición de Noé sobre su hi jo Cam y que enesta 
época (século XIX) se arraja superf icialmente sobre la razza negra . GONZALEZ 
FERNANDEZ,  Fidel . La mision de Afr ica Central y el Inst i tuto de misiones africanas de 
Verona (Misioneros Combonianos . Roma,  1990,  p . 159. (Tese de doutorado em Faculdade 
de Histór ia da Igreja ,  Pontif ícia Universidade Gregoriana).  
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1. 1. 2 A ideologia racista  

De acordo com  Antonio Nanni e Sergio Abbruciati24,  a elaboração de 

uma ideologia racista verdadeira e própria surge na Europa,  no século XVIII,  

quando o termo raça é usado para classificar os seres humanos na ordem 

biológica e psicológica. Detrás da diferença dos tratos somáticos e da cor da 

pele,  busca-se   

afirmar uma diferença substancial,  de caráter biológico hereditário,  
para concluir que os povos submetidos pertenciam à raça 
intrinsecamente inferior no que se refere às suas faculdades mentais e 
às suas qualidades morais sociais .   

Em particular,  tal ideologia tinha a convicção de poder alcançar a 

justificativa de seus preconceitos. 

Um dos principais teóricos e cientistas dessa doutrina racista foi o 

francês Joseph Arthur Gobineau (1816-1882),  com o seu tratado sobre a 

desigualdade das raças humanas, Essai sur l inegalité des races humaines ,   

(1855). Apoiando-se na autoridade de Darwin,  o conde Gobineau,  com base 

da anatomia comparativa,  defendia que o cérebro de um índio(urom) não 

podia conter,  nem sequer em forma germinal,  um espírito semelhante ao do 

europeu. Paradoxalmente,  grandes personagens  do século de luz,  como o 

naturalista Buffon (1707-1788),  mostraram-se mais próximos a essas 

posições racistas que,  em oitocentos,  se tornaram patrimônio comum da 

Europa. Isso encontrará eco nos escritos de Daniel Sorur, principalmente em 

Que cosa sono i neri, como veremos no segundo capítulo da primeira parte 

desse trabalho. No fim do século XIX,  entre as classes cultas européias,  

enraizou-se a convicção de que o gênero humano divide-se em raça superior 

 

a ariana ,  branca 

 

e em raça inferior; a primeira era destinada a dominar 

todas as outras. O preconceito torna-se racial,  servindo assim da cobertura 

para o colonialismo europeu,  a dominação e a exploração selvagem dos povos 

conquistados. 

                                                           

 

24  Per capire l intercul tural i tà . Parole-Chiave : Quaderni del l intercul tural i tà , n o 12 . 
Bolonha: EMI, 1999,  p . 90   
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No início do século XX,  H.S. Chamberlain,  um inglês germanizado,  

difundiu na Alemanha o mito do arianismo,  identificando a raça superior com 

a nórdica e especialmente a alemã . Foi o mesmo mito que provocou a 

imensa tragédia do holocausto do povo judeu,  aproveitando-se do anti-

semitismo sedimentado por muito tempo na terra alemã. A. Rosenberg,  no 

seu Mito do século XX (1930),  ofereceu ao nacional socialismo de Hitler o 

manual teórico e prático para legitimar o seu cruel programa que visava à 

eliminação física de todos aqueles que considerava pertencer à raça 

inferior . Esse partido foi responsável por um dos maiores genocídios 

praticados na história: o caso dos judeus na Alemanha. 

Antonio Nanni e Sergio Abbruciati,  referindo-se à superioridade dos 

brancos,  como exemplo,  enumeram dez artigos do Manifesto dalla razza 

(1938)25,  que mostram a política de arianização e de anti-semitismo 

conhecida então na Itália: 

1. As raças humanas existem. 

2. Existem grandes raças e pequenas raças. 

3. O conceito de raça é conceito puramente biológico. 

4. A população atual da Itália é de origem ariana e a sua civilização é ariana. 

5. É uma lenda a contribuição de massas educadas de homens em tempos 

históricos.  

6. Existe desde já uma pura raça italiana .  

7. É tempo que os italianos proclamem-se francamente racistas (Isso quer 

dizer elevar o italiano a um ideal de superior consciência de si mesmo e de 

maior responsabilidade). 

8. É necessário fazer uma clara distinção entre os mediterrâneos da Europa 

(ocidentais),  de uma parte,  os orientais e os africanos,  de outra parte. 

9. Os hebreus não pertencem à raça italiana. 

10. Os caracteres físicos e psicológicos puramente europeus dos italianos não 

devem ser alterados  em lugar nenhum.  

                                                           

 

25 Ibid . , p . 93. 
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Sobre a superioridade das raças,  a Folha de S.Paulo traz um trecho de 

um dos documentos inéditos do médico alemão,  Josef Mengele26 que 

defendeu tese da superioridade dos arianos.   

A qualidade de uma raça ou de um povo,  do ponto de vista biológico,  
pode ser explicada como a sua adaptação ao ambiente em que vive. 
Quando se toma um nível cultural como medida,  se perceberá que,  na 
comparação entre povos diferentes com características raciais 
diferentes,  o resultado pode ser comportamentos muito distintos. Nem 
todas as raças conseguiram a mesma posição cultural,  o que nos força 
a concluir que nem todos os povos têm o mesmo Dom criativo. Na raça 
nórdica isso pode ser constatado de forma clara.27  

Segundo esse médico,  a raça teria papel preponderante na definição da 

capacidade intelectual dos indivíduos. Ou seja,  a capacidade intelectual não é 

igual em todos os homens,  mas varia de acordo com a sua raça. As raças 

nórdicas européias teriam superioridade sobre as outras. Bela teoria estúpida! 

Em todo o caso,  o vício do racismo está em transferir para o plano 

biológico e genético as diferenças que são heranças culturais. O racismo,  de 

fato,  consistiria em afirmar que tais diferenças e desigualdades são absolutas 

e incondicionadas e que sejam intrínsecas a uma determinada raça: por isso, 

algumas raças seriam superiores ou inferiores a outras,  independentemente 

das condições físicas e do ambiente nos quais se desenvolveram e dos fatores 

pelos quais vivem atualmente. Aqui se torna evidente a conexão entre 

motivações hegemônicas e pseudoteorias científicas e filosóficas voltadas a 

legitimar a escravidão 

 

hoje a exclusão 

 

dos negros ou a submissão de 

populações inteiras em nome de uma presunta superioridade branca e 

ocidental. 

Com o fim da primeira Guerra Mundial,  aparentemente,  o racismo se 

torna um problema da missão e da Igreja Católica porque constitui,  

sobretudo,  uma ferida grave à fraternidade humana,  porque se opõe à 

natureza mesma da catolicidade. A diferença entre as raças é reconhecida 

                                                           

 

26 Josef Mengele ,  zoólogo alemão  cujo in teresse pela evolução das espécies faz dele um 
dos pais da moderna e tologia ,  c iência que se dedica ao es tudo comparat ivo do 
comportamento humano e animal e da qual Darwin foi um dos precursores . 
27 Trecho de um dos documentos inédi tos do médico alemão,  Josef Mengele . O texto 
original é t razido em alemã e t raduzido em português. In: Folha de S . Paulo ,  Domingo,  
21 de Nov. de 2004,  (mais! ,  p .5) .  
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como um dado,  de fato,  ligado à criação,  por isso,  a Igreja vem condenado 

o racismo. A maneira concreta para superar o racismo é a formação da Igreja 

indígena,  clero indígena e a teologia indígena.28  

1. 1. 3 O contexto histórico-cultural do século XIX   

No século XIX,  o Positivismo propôs-se não apenas como paradigma 

cientifico,  mas como concepção filosófica do mundo. As teorias 

evolucionistas distorceram a concepção da humanidade,  portanto da história 

também. É,  essa a época que desenha os grandes movimentos comerciais,  

coroa os macro projetos imperialistas e,  simultaneamente,  cumpre os 

primeiros passos para institucionalização das ciências,  como a geografia e a 

antropologia.  

É nesse contexto histórico-cultural que os escritos etnológicos 

enriquecem com minuciosos relatórios etnográficos,  fascinantes diários de 

aventureiros,  reportagens fotográficas,  relatórios dos missionários,  

fantasiosas quanto extravagantes descrições,  que alimentam os antigos e 

novos mitos das sociedades ocidentais ( como o mito do bom selvagem). 

Escritos influenciados,  sobretudo,  pela fantasia e realidade,  pelo rigor 

científico ou pelo instrumentalização política,  pelo dever de crônica 

(narração,  noticiário)ou por um pouquinho de romantismo. A esse propósito 

Erich Schmid 

  

então comboniano 

 

comenta que a literatura missionária 

pode ser chamada um fruto típico do Romantismo. Mais de 300 revistas 

missionárias com milhões de leitores surgiram como um produto romântico, 

no meado do século XIX e reavivaram o interesse para as missões 

estrangeiras29. Paginas de classificações,  interpretações,  estudos em 

detalhes.  

Essas características marcaram de modo acentuado ou discreto a 

literatura missionária até em nossos dias. É justamente o caso,  por exemplo,  

das revistas missionárias produzidas pelos combonianos: entre outras, a 

revista Nigrizia, em língua italiana;  as revista Mundo negro , Iglesia sin 

                                                           

 

28 Cf.RZEPKOWSKI,  Horst . Lessico di missiologia . Storia,  teologia ,  e tnologia . . .p . 523 
e t seq . 
29 Cf . SCHMID,  Erich . Alle origini del la missione del l Africa centrale (1846-1862) . 
Verona-I tál ia : Novastampa,  1987,  p . 38 .  
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Fronteras , Misión sin Fronteras , Esquila Misional ,  em espanhol;  a revista 

Além mar ,  em português;  a defunta Sem Fronteiras30, em português 

Brasileiro; as revistas Comboni mission, World Mission, New People, 

Comboni mission Newsletter, Leadership, em inglês; a revista Kontinente , em 

língua alemã;  a revista  Afriquespoir, em francês. Todas essas revistas 

voltadas preferencialmente para o universo negro ou para o mundo dos 

infelizes 31.  

A literatura etnológica carrega inumeráveis histórias cujos 

protagonistas parecem traduzir a mesma dinâmica da identidade e da 

alteridade .32 Trata-se de uma lógica que reduz a multiplicidade e a 

diversidade do mundo observável a imagens de oposições, diferentemente 

simuladas em relação aos valores,  de vez em quando, atribuídos a um ou a 

outro pólo do binômio: Ocidente - resto do mundo ,  sociedades modernas - 

sociedades arcaicas,  sociedades complexas - sociedades simples,  povos de 

cultura - povos de natureza,  cultura - barbaria,  ciência - superstição,  

cristãos - pagãos,  etc.  

No amanhecer do colonialismo no continente negro,  rumo aos novos 

territórios,  nos mesmos navios,  viajaram missionários e antropólogos à 

procura da diversidade ,  do sujeito a redimir ,  do objeto etnográfico a 

classificar .33 É sempre o mesmo percurso,  Ocidente - resto do mundo (quer 

                                                           

 

30 A produção da revista Sem Fronteiras foi of icialmente interrompida em Dezembro de 
2003.  
31 A correspondência dos missionários e toda a l i t eratura de propaganda inspirada pelas 
cenas da vida af ricana leva ao mito da África toda a sua credibi l idade. Por i sso ,  o papel 
da imprensa missionária foi de susci tar na cristandade uma generosidade at iva e incessante 
dos f iéi s . A idéia que se faz da missão acentua esse papel . A missão aparece como uma 
obra de compaixão para os pobres negros submissos à doença,  à escravidão e à 
ignorância . Cf . ELA,  Jean-Marc. Le cri de l homme africain . Quest ions aux chrét iens et 
aux égl ises d Africa . Paris: L Harmattan , 1980,  p .28.  

32 A discipl ina ant ropológica mesma pode ser considerada em seu conjunto como uma 
dinâmica da const rução da ident idade na época do contato general izado e s is tematizado 
entre o Ocidente e o resto do mundo. Dentro tal horizonte,  e la (a ant ropologia) se deixa 
entender como o resul tado de uma dif íci l s íntese entre função mitológica e ambição 
c ient if ica. 
33 Segundo o ant ropólogo i tal iano,  Valerio Petraca ,  sobretudo a part i r dos anos do 
colonial i smo 

 

anos que vi ram florescer as sociedades missionárias e a formalização da 
c iência antropológica 

 

,  os etnólogos encontraram-se f is icamente ao lado dos 
missionários ,  percorreram as mesmas veredas ,  permaneceram junto das mesmas 
populações .  
Cf . I l cri s t ianesmo al lo specchio . Per un antropologia del cat tol icesimo af ricano. Em 
Terra d Africa ,  Milano: Unicapol i ,  1996,  p . 109-164. Os interesses coloniais em si se 
tornaram úteis à obra missionária e as potências coloniais a favoreceram também 
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África,  América,  Ásia); é sempre o mesmo ponto de vista,  o do Ocidente 

etnocêntrico que,  com suas observações preconceituosas, interpreta,  

condena,  manipula. Em termos de psicanálise freudiana,  dir-se-ia que,  como 

a criança em situação de impotência,  o Ocidente tem necessidade de outrem 

para satisfazer suas necessidades: deseja ,  então,  o retorno de uma 

presença benéfica.34 Em psicogênese,  Piaget chamaria esse comportamento de 

egocentrismo infantil ,  uma estrutura de pensamento típica da criança cuja 

característica principal consiste no fato de ela ainda não distinguir seu ponto 

de vista de pontos de vista alheios,  projetando seus próprios desejos no meio 

que a cerca. Em termos de legitimação da dominação, Franz Hinkelammert 

não hesita em dizer que    

Toda a história do Ocidente pode-se resumir num lema: a vítima tem a 
culpa,  o vitimador é inocente. O Ocidente é o vitimador do mundo 
inteiro,  um mundo inteiro é sua vítima. Mas,  para o Ocidente,  o 
mundo inteiro tem a culpa,  ele é um vitimador heróico e inocente35.  

Tais representações não deixaram de estimular a grande aventura do 

expansionismo europeu em terras africanas. Até ao século XIX,  a África 

permaneceu 

 

sobretudo no seu interior 

 

para a Europa,  um enigma. Esse 

século marcou decisivamente a sorte da África,  mudando o rumo do seu 

futuro. Motivos político-econômicos,  científicos e religiosos tinham um 

papel significativo. Erich Schmid fala de interesse especial da Europa para 

a África,  particularmente no seu interno e sublinha particularmente dois 

fatores como causas de nova floração da atividade missionária no continente 

negro: a campanha contra a escravidão motivada pelas idéias políticas liberais 

e pelo pensamento humanitário que proclamaram os direitos humanos 

universais e as explorações geográficas que chamaram atenção de toda a 

                                                                                                                                                                                         

 

diretamente,  quando reconheceram a sua importância para as colônias mesmas . SCHMID,  
op. ci t . ,  p . 38 . 
34 JAPIASSÚ,  Hil ton; MARCONDES,  Dani lo . Dicionário básico de f i losof ia . 3 ª ed . 
revista e ampliada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ,  1996,  p . 139 (verbete: imaginário).  
35 HINKELAMMERT,  Franz J . Sacri f ícios humanos e sociedade ocidental : Lúci fer e a 
Besta . Trad. João Rezende Costa . São Paulo: Paulus ,  1995, p .109.  
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Europa,  o espírito de curiosidade geográfica que fará da África um 

verdadeiro laboratório geográfico 36.  

Esse é o motivo pelo qual a missão da época articulava a antropologia 

(etnologia) com a geografia. É uma velha história bem conhecida: o princípio 

universalista do Cristianismo realizou-se por meio da prática do proselitismo. 

A missio sacra ,  isto é,  a pregação da fé aos pagãos (não cristãos),  coincidia 

com o grande processo de aculturação colonial européia nos territórios 

africanos. Esse consistia em oferta de um grupo 

 

constituído pela Igreja,  os 

missionários,  ou de modo mais amplo,  a cultura ocidental e em recepção de 

outro,  isto é,  as populações extraocidentais,  pagãos a converter37.  

A universalidade confunde-se com a uniformidade. Partindo do binômio 

oferta-recepção ,  a ação missionária concretizou-se principalmente por meio 

deste procedimento: da prática originária da tabula rasa 38 ( limpeza cultural) 

 

quer dizer, deculturação,  prática geradora de descontinuidade e de 

desenraizamento,  de ocidentalização dos povos negros africanos 

 

à prática 

da plantatio Ecclesiae da era contemporânea. Essa prática consiste em 

implantar 

 

no território extraocidental 

 

a estrutura eclesial romana 

(estruturas física, financeira, educativa e métodos de evangelização,  

catequese,  leis canônicas,  Regras de Vida,  pessoal de comando,  liturgia,  

etc). A verdade já está dada à Igreja,  e com o erro não se dialoga.  

A teologia centro-européia se erige,  assim,  como a teologia ,  universal 

e única legítima.  

Assim, num  grande projeto missiológico baseado sobre um pressuposto 

eurocêntrico,  o Reino de Deus é identificado com a Igreja estrutural39. Isso 

marcará de modo bem visível os escritos de Daniel Comboni e os manuscritos 

de Daniel Sorur. Resulta que muitas sociedades negro-africanas,  sobretudo 

entre jovens,  têm perdido a sua capacidade crítica,  a sua criatividade; o 

                                                           

 

36 O pensamento humanitário 

 

e as idéias pol í t icas l iberais que ci rculavam na Europa 
que proclamou os di rei tos humanos,  na real idade não era em si r igorosamente fundado na 
rel igião ,  mas faci l i tou a convicção de fazer valer o di rei to de todos os homens ao 
Evangelho . Cf . SCHMID,  op. ci t . ,  p . 38-44. 
37 Cf . LANTERNARI,  Vit torio . Occidente e Terzo Mondo . Bari -I tal ia: Dedalo Libri ,  
1967, p . 261. 
38 Faz re lembrar a ação missionária no século XVI,  junto aos indígenas da América.  
39 Sobre a evangel ização da Áfr ica,  cf . ELA,  J .M. Le cri de l homme afr icain . Par is : 
L Harmattan ,  1990.  
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indivíduo não consegue mais pensar a partir do seu universo simbólico e seu 

aparato semântico.  

Depois de séculos de contatos epidérmicos,  promovidos pelo comércio 

de escravos e de outras mercadorias,  passar-se-ia,  desde fins do século XIX,  

ao assalto de terra,  à partilha de todo o continente negro.40  

Acompanhando o comércio,  a política econômica e a espada, a Cruz 

veio, sempre desde início, representando a figura dos missionários europeus.  

Enquanto o dinheiro circulava com sua sede insaciável de rendimento. 

Protegida pela Espada,  com sua vontade imperial de subjugar,  a Cruz 

missionária tinha ambição mais alta e profunda: salvar o negro das trevas,  

oferecer a Luz da Redenção. Vieram juntos e tinham uma comum e pálida cor,  

por isso não poucos os confundiram,  como se fossem o mesmo,  mas eram 

diferentes. Trata-se de missão colonial .41 É evidente que essa fórmula se 

baseava na relação de superioridade-inferioridade da qual derivou uma 

desvalorização das culturas e sociedades indígenas.  

Entretanto,  entre aqueles que levavam a Cruz,  eram largamente 

difundidos os preconceitos e o complexo de superioridade.  

Caberia aos brancos,  aos padres brancos,  às madres brancas,  levar a 

Boa Nova e o consolo . Aos negros,  formados pelos europeus,  bem e 

retamente orientados ,  caberiam apenas as tarefas menores,  auxiliares. 

Nesse sentido,  o teólogo africano,  Jean-Marc Ela,  observa que o século XIX 

tem acreditado que cabia aos europeus ser os guias e tutores das raças 

inferiores . As escolas da missão não escapam ao dogmatismo que liga a 

universalidade ao designo geral do imperialismo da cultura ocidental.42  

                                                           

 

40 De fato ,  os t ratados demarcaram as f rontei ras das possessões européias a essas 
f rontei ras ,  com todas as conseqüências ,  são as dos estados afr icanos até hoje. Num certo 
sent ido,  pode-se dizer que esses t ratados foram a mais permanente característ ica do 
imperial ismo europeu na África . . . As conseqüências da par t i lha ,  no entanto ,  perduram 
. . . A Áfr ica atual ,  num sent ido pol í t ico ,  foi criada pelos europeu daquela época 

.WESSELING,  H.L. Dividir para dominar: a part i lha da África 1880-1914 . . .p .13.  
41 Há convergência de interesse entre missão e movimento colonial que favorecia na Igreja 
catól ica a tendência de colocar no mesmo plano civi l ização e at ividade missionária . 
Para aprofundar melhor o assunto cf .  RZEPKOWSKI,  Horst . Lessico di missiologia . 
Storia ,  teologia ,  e tnologia . . . p . 420s;  
42 Cf . Le cri de l homme africain . . . . ,  p .32.  
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Assim,  esses negros tornavam-se portadores de cultura ocidental e 

ramificadores estruturais da organização eclesial européia43 

 
quiçá até hoje 

, prosseguindo a dialética antitética44 cultura superior - cultura inferior 45,  

Igreja Romana - igrejas pobres ,  Províncias do Norte - províncias do 

sul ,  Nós - os africanos ; dando continuidade ao método de aculturação 

colonial. As estruturas das missões são um efeito da empresa do poder 

colonial na África. E é indubitável que a expansão das Igrejas no século XIX 

constitui um aspecto da expansão do Ocidente no mundo.46 Talvez hoje em 

grau menor,  mas não deixa de ser colonização . 

Logo na introdução de Alle origini della missione dell Africa centrale ,  

Erich Schmid lembra que a pré-história do Instituto missionário comboniano 

coincide com a fundação e o desenvolvimento da Missão da África Central na 

metade do século XIX47. Não é difícil perceber e compreender a existência das 

heranças dessas atitudes e práticas na convivência multiétnica entre os 

combonianos. É muito valida a aplicação,  nesse contexto,  do provérbio 

Bantu bakongo48 que diz : a ferida pode desaparecer,  mas a marca de 

cicatriz permanece; e ainda,  em certos casos algumas feridas menos 

cicatrizadas reanimam a dor . Isso se refere à dimensão coletiva do mal e ao 

                                                           

 

43 Cf. TRINCHESE,  S. ,  Svi luppi missionari e or ientamenti social i . Chiesa en el magistero 
di Leone XIII . In : ROSA G. De; GREGORY,  T.; VAUCHEZ,  A. (d i r) . Storia del l I tal ia 
Rel igiosa 3 . L Età Contemporanea . Milão: Laterza ,  1995 . 
44 Segundo Kathryn Woodward,  A concei tual ização da ident idade envolve o exame dos 
si stemas classi f icatórios que most ram como as relações sociais são organizadas e 
divididas; por exemplo,  e la é dividida em ao menos dois grupos em oposição 

 

nós e 
e les ( . . . ) . Ident idade e d iferença: uma int rodução teórica e concei tual ,  In: SILVA,  
Tomaz Tadeu da (org .) . Ident idade e di ferença: a perspect iva dos estudos cul turais . 
Pet rópolis: Vozes ,  2000. p . 14 . 
45 Geralmente ,  hoje,  is to não é proclamado verbalmente ,  mas expresso at ravés das 
a t i tudes . Não é dif íci l perceber ,  basta observar. 
46 Cf . ELA,  Jean-Marc,  op .ci t ,  p . 33 .  
47 Cf . SCHMID,  op. ci t . ,  p . 9 . Lembra-se de que a primeira presença cr is tã remonta ao 
período entre séculos I I e IV,  nas regiões setentrionais do continente ,  onde se implantou 
um Cris t ianismo lat ino-africano. É época bri lhante dos grandes Doutores e escr i tores como 
Origenes ,  Atanásio ,  Ci rí l io ,  Tertul iano,  Cipriano,  Agost inho.Esse Crist ianismo, não 
apenas parou na di fusão,  mas,  logo,  desapareceu em coincidência com o avanço do Islã ,  
a part i r de século VII. Uma segunda onda cr istã coincidiu com a época de grandes 
viagens at lânt icas do século XV que levaram à descoberta geográf ica da África t ropical ,  
tomando posse só nas regiões l i torâneas . Apenas na época colonial ,  no século XIX que 
começa a exploração,  com a conseqüente colonização das regiões internas da Áfr ica 
negra; i sso coincidiu com um novo surgimento missionário . cf . RZEPKOWSKI,  Horst . 
Lessico di missiologia . Storia ,  teologia ,  e tnologia . . . ,  p . 24-27; JOÃO PAULO II ,  
Exortação apostól ica pós-sinodal Ecclesia in Africa [14 .09.1995] em AAS88 (1996) ,  p . 5-
82.  
48 Um grupo étnico da República Democrát ica do Congo.   
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aspecto da recepção por herança : determinadas faltas podem,  pelo que 

parece,  estar vinculadas a grupos humanos como tais e assim marcam 

gerações e podem-se inscrever numa cultura e em estruturas sociais49.  

Nesse sentido, as ati tudes e os comportamentos racistas e 

preconceituosos não são conjunturais e isolados: sedimentam-se em raízes 

mais profundas, que vão se construindo e socializando nos processos 

educativos,  até impregnar por completo a forma de viver e de pensar dos 

indivíduos.  

Assim, na difusão de cultura eurocêntrica  as projeções cartográficas 

convertem o Ocidente no centro do mundo. A cronologia oficial se 

circunscreve aos acontecimentos do Ocidente e da sua órbita  ou as  chaves 

interpretativas aparecem dominadas pelo crescimento econômico como 

excelência de civil ização. O arquétipo viril apresentado é modelo de pessoa,  

do cristão. Todo isso  consolida alguns profundos estereótipos sobre os quais 

se constróem os esquemas racistas de interpretação da realidade.   

Não é,  portanto,  uma acusação,  um julgamento,  nem calúnia ou 

difamação afirmar que,  desde sua origem,  o Instituto missionário 

comboniano entra,  como muitos outros institutos missionários de origem 

ocidental da mesma época,  no século XXI carregando em seus ombros os 

resíduos de um século e meio: a marca de uma ambigüidade intrínseca 

 

vivida no conflito e numa cegueira ou inconsciência coletiva 

 

entre amor 

pela Nigrícia(a dedicação missionária pelo o mundo negro) e o sabor e 

sentimento de uma etnia branca hegemônica e superior aos outros,  diferentes,  

negros,  infelizes . É uma afirmação infeliz,  mas real. Só a má fé pode 

negá-la.         

                                                           

 

49 Cf . DUBARLE,  A-M. Le péché original . Perspect ives théologique. Paris: Tournai ,  
1983. 
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1. 2  Filosofia comboniana da Evangelização:          

Salvar os negros   pelos mesmos negros

  
Contra o peso do imaginário do século XIX sobre o negro,  de portas 

fechadas,  entre outras,  emergirá a figura de Daniel Comboni (1831-1881)50,  

mais aberta e  criativa,  a propor novos horizontes para pensar a 

evangelização do negro-africano. Isso deveria constituir uma das fontes que 

inspiraria a metodologia missionária comboniana. Antecipa-se a exigência do 

humanismo do outro homem 

 

como pensará Lévinas (1972) mais tarde -, para 

pensar em responsabilidade total para o outrem e assim estabelecer com o ele 

novos laços! Os negros,  no intuito de Daniel Comboni,  haverão de ser salvos 

pelos mesmos negros,  que deveriam ser formados no próprio contexto51. A 

                                                           

 

50 Daniel Comboni ,  Vigário Apostól ico da África Central ,  nasceu em Limone Sul Garda,  
c idade i tal iana ocupada pela Áustria ,  em 1831. Durante a sua formação sacerdotal ,  
Comboni t ravou contato com os re latos de diversos inst i tutos missionários que tentaram 
instalar missões na África Central e que não obt iveram sucesso. As missões se 
caracterizavam pelo anúncio do Evangelho e pela ação de se levar crianças af ricanas para 
a I tál ia ,  a f im de serem evangel izadas ,  preparadas e reinseridas ,  quando adultas ,  na 
real idade afr icana. Vale ressal tar ,  que o próprio Comboni conviveu na sua adolescência,  
em Verona,  com africanos no inst i tuto missionário que estudou. Os jovens af ricanos que 
eram levados para a Europa,  foram afastados de suas famíl ias ,  pois o ambiente de origem 
era considerado nocivo,  por não ser civi l izado e evangelizado . No entanto ,  D. Comboni 
logo percebeu que os resgatados ,  ao re tornarem a África como missionários ,  não 
conseguiam se adaptar à real idade,  na medida em que era muito d if íci l reencontrar todos 
os membros da famíl ia ,  por causa das fugas constantes ocasionadas pelo t ráf ico interno de 
escravos promovido pelo i s lã no Sudão. Além disso ,  havia também o problema da rejeição 
dos missionários pelas comunidades das quais os mesmos não faziam parte . A part i r d isso ,  
Comboni aprofundou seus es tudos teológicos e missionários sobre a evangel ização da 
África e do negro,  t endo viajado para vários países europeus,  a f im de conseguir recursos 
para desenvolver uma evangel ização permanente. O prelado i tal iano acredi tava que a 
evangel ização dos negros só poderia ser possível pela cr iação de uma Igreja Catól ica 
nat iva e para isso ,  era preciso permanecer na região. O Sudão foi o espaço primeiro para 
essa proposta,  dado não ter s ido até 1864 ocupado di retamente por nenhuma potência 
européia. Comboni recebeu apoio aust r íaco e de associações e i rmandades catól icas da 
França,  Inglaterra ,  Rússia e Estados Unidos. Com os recursos que obteve,  adqui riu 
propriedades em áreas não muçulmanas onde inst i tuiu centros de estudos catequét icos para 
a África . 
51 Hoje poder-se-ia completar o pensamento de Daniel Comboni com seguintes palavras: 

com referências suas ,  at ravés dos próprios costumes,  das próprias danças e músicas ,  
lendas e maneiras de ser e de viver ,  aos quais se combinaria a boa nova que t raz o 
Evangelho ,  como se tem costume de ler esse princípio metodológico entre muitos 
combonianos. É evidente que o próprio Daniel não chegou a pensar expl ici tamente ass im,  
pois antes do Vaticano II A obra missionária consist ia em reproduzir em todos os 
terri tórios do mundo a est rutura do catol icismo europeu. A idéia era salvar as almas . Ao 
lado dessa f inal idade principal havia também a f inal idade de civi l izar . Nisso as missões se 
integravam na empresa colonial ,  que se just i f icava pela tarefa de civi l izar os povos não 
europeu . COMBLIN,  J . As sete palavras-chave do Concíl io Vat icano II . In: Vida 
pastoral ,  XLVI, n o 243, p . 17-22,  Ju l -Ago 2005. (aqui p . 22) .  
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idéia de Salvar os negros pelos mesmos negros 52 poderá contribuir no 

processo da inculturação53 e da identificação uma das dimensões da 

identidade que promove e valoriza a negritude. Eis o grande segredo e a 

finalidade da evangelização junto ao negro: dignidade do negro como imago 

Dei . De fato,  o bispo italiano procurou expor ao mundo negro-africano aquilo 

que é o centro do cristianismo e as razões que lhe permitiram acreditar que 

Jesus Cristo devia ser proposto como boa-nova aos negros.   

1. 2. 1 O negro no entendimento de Daniel Comboni  

A África,  o negro,  não se apresenta como mera matéria de estudo e da 

curiosidade científica,  mas,  sobretudo,  como lugar de cristofania no pobre; 

lugar da humildade do Deus vivo; lugar da revelação divina. Nesse sentido,  o 

acesso ao encontro com o negro é,  antes de tudo,  uma questão ética de 

justiça. Nesse acesso encontra-se certamente também um caminho a Deus. O 

negro está na condição de negação,  isto é,  no rumor anônimo e 

insignificativo do ser. Está na condição indigna,  de não-sentido. É necessária 

uma reflexão sobre o procedimento para sair dessa condição do João 

ninguém - como se diria na linguagem popular brasileira. Reflexão essa que 

Daniel Comboni quer fazer a partir de um lugar considerado rebelde e 

criticizador 54. Contudo,  não é uma situação aporética. Isso exige o ser-

para-o-outro ,  o que vem a significar a responsabilidade ética pelo negro que 

lhe permite superar o haver impessoal . Em Daniel Comboni,  a 

responsabilidade funda-se no plano antropológico,  na necessidade do negro 

 

codificada na sua cultura como projeto de vida,  como diria Paulo Suess55 

 

e 

                                                           

 

52 Essa formula poderia ter s ido usada para outra f inal idade que não seja a da 
evangel ização, mas nos l imitamos sobre as aspirações  de Daniel Comboni .   
53 Este projeto se const i tuiu de uma série de postulados teológicos e prát icas a respei to da 
a tuação missionária na África e f r isa a necessidade de eleger o negro africano como 
agente da própria evangel ização. 
54 Em Graça e experiência humana. A graça l ibertadora no mundo (Petrópolis : Vozes ,  
2003) ,  de BOFF. L,  encontra-se o convite a perceber a importância do lugar a part i r 
donde se e labora uma ref lexão teológica; sobretudo quando se t rata de si tuações 
e t icamente gri tante . Cf . p . 107-110.  
55 Cf . Evangel izar a part ir dos projetos his tóricos dos outros. Ensaios de miss iologia. São 
Paulo: Paulus ,  1995. 
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na exigência do princípio teológico do amor para com o próximo 56,  como 

socialização e credibilidade da fé ( Mc 12, 31; Mt 22,  38s). 

Para ter logo uma idéia sobre o que estava acontecendo no 

entendimento de Daniel Comboni,  basta observar com bastante atenção o seu 

brasão episcopal. Este mostra que o bispo italiano foi movido não apenas por 

um conhecimento profundo das situações e condições do continente negro57 

 

chamado no seu tempo de Nigritia ,  em latim,  Nigriland ,  em inglês (terra 

dos negros)

 

e de seus filhos,  mas,  sobretudo,  por um espírito religioso. Em 

Daniel Comboni ,  de A. Capovilla,  encontra-se esta leitura:   

O brasão que o novo bispo escolheu denotava o objeto das suas 
fatigas e os motivos da sua esperança. No plano inferior estava 
representada a península africana,  com a palavra Nigritia escrita e,  
de cada lado,  quais símbolos dos inimigos naturais e dos invisíveis da 
raça negra,  um leão e um crocodilo em posição de assalto. No plano 
superior,  sob a legenda in hoc signo vinces ,  refulgem os Corações de 
Jesus e de Maria 58.  

O missionário torna-se pioneiro e explorador: procurar penetrar cada 

vez mais no coração do Continente misterioso com objetivo de redimi-lo. Na 

época de Daniel Comboni,  a África foi conhecida como um território hostil ,  

de difícil penetração,  de grandes sacrifícios de missionários,  com seu clima 

agressivo e diferente do europeu,  provocando diversas formas de febres e 

epidemias que provocavam a morte desses; terra a redimir com fatigas de 

árduos trabalhos apostólicos.  

Até metade do século XIX,  no olhar do europeu,  a África não é apenas 

um grande enigma,  território misterioso,  desconhecido no seu interior,  mas 

também um espetáculo sublime,  portanto,  campo cobiçado; campo a estudar,  

a descobrir e a conhecer nos planos histórico,  físico e social; campo de 

competições de interesses científicos,  coloniais e religiosos. 

Percebe-se nas idéias de Daniel Comboni uma imagem de classe ,  uma 

forma de estratificação social. No que se refere à sua população,  a África é 

                                                           

 

56 Para o Evangel ista João,  o amor para com o próximo consiste em passar adiante o amor 
de Jesus (Jo 13,  34s) e é a forma visível tomada pelo amor para com Deus escondido (1Jo 
4 ,  7-16) .  
57 Cf . o quadro his tórico dos descobrimentos na África . COMOBONI,  Daniel . Escri tos . 
Lisboa: Além-mar,  2003,  p . 1863-1900.  
58 CAPOVILLO,  A. Daniel Comboni . Verona: Nova Stampa: 1941, p . 275 et seq . 
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um continente de miséria,  pobreza,  atormentado pela carestia59, pátria mais 

infeliz e abandonada do mundo60. A África é explorada e humilhada em seus 

filhos desde os traficantes de escravos aos comerciantes árabes muçulmanos 

de marfim e de armas. Há muito sofrimento provocado pelo Islã 61 que 

mantém os africanos na ignorância 62. As potências coloniais européias 

afirmavam o seu domínio nas zonas interiores do continente,  até então 

inexploradas. Nada melhor do que ouvir as próprias palavras de Daniel 

Comboni no relatório que enviou à Sociedade de Colônia na data de 6,  de 

Junho de 1871:  

(.. .) a situação dos negros é bem lastimosa e triste. Muitos anos de 
experiência convenceram-me de que não só o muçulmano e o infiel,  mas 
também o cristão de boa índole e irrepreensível,  com raras exceções,  
consideram os infelizes negros não como homens,  como seres dotados 
de razão,  mas como objetos donde pretendem obter lucros. Em geral,  
um cavalo,  um camelo,  um burro,  um cão,  uma gazela são,  de longe,  
mais apreciados que um negro ou uma negra. O valor destes últimos está 
apenas em proporção com o preço que custaram o com o dinheiro que 
eles podem proporcionar com os seus serviços e fadigas e até com as 
suas baixas paixões. Aqui,  o negro,  como ser racional,  não tem valor 
algum.( .. .). Estes pobrezinhos,  arrebatada violentamente a seus pais,  
têm que fazer duras e perigosas viagens para depois caírem as mãos de 
amos bárbaros que os vendem uns aos outros oito ou dez vezes. E depois 
acabam por se tornar objeto de desprezo e vítima de crueldade. A 
caridade alemã,  que mantém os nossos institutos,  é a mais nobre obra 
de civil ização e favor de uma parte da família humana mais sofredora e 
abandonada da Terra e assim os negros são elevados não só a fé cristã 
mas também à civil ização européia.(.. .) A existência de um instituto no 
qual os negros são educados na fé e em todos os ramos da cultura,  como 
os institutos da Europa já fez milagres no Egito. De fato,  a muitos 
egípcios perecia absolutamente impossível que os negros pudessem se 
educados na civilização e que tivessem as aptidões dos brancos. Hoje 
estão convencidos de que isso se converteu numa esplêndida realidade 63 

.  

No entanto,  Daniel Comboni observa que os negros constituem as tribos 

primitivas64; é uma raça marcada por uma especial condição de inconstância e 

                                                           

 

59 Cf. COMOBONI,  Daniel . Escri tos . Lisboa: Além-mar,  2003,  n o 2320,  p . 757. 
60 Cf . Ibid . ,  n o 1105,  p . 333. 
61 Cf . Ibid . , n o 1721,  p . 545. 
62 Ibid . ,  n o 4958,  p . 1523. 
63 Ibid . ,  n o 2524s, p . 827-828.  
64 Ibid . ,  n o 4131, p .1304. 
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indolência65 . Escrevendo a seus pais,  Daniel Comboni conta que é verdade 

que estes homens (negros) matam e massacram,  são cruéis com os brancos,  

mas só quando provocados . Acerca da vida espiritual,    

pelas informações que temos,  não há nenhuma religião: apenas 
reconhecem e crêem num espírito invisível que tudo criou,  o qual,  às 
vezes,  desce a visitá-los sob a aparência duma lagartixa,  dum rato ou 
de uma ave66.  

Sobre os Dinka,  a tribo de Sorur. Segundo Daniel Comboni,  é a maior 

tribo da África Central. É a razão pela qual desde muito tempo pensou 

escolhê-la como ponto central de suas fadigas e como campo de seus suores. 

Os Dinka andam nus,  como todas as tribos que tem conhecido até então,  

cobrem de cinza todo o corpo,  inclusive a cabeça e os olhos;  isso para se 

protegerem dos mosquitos,  que em números infinitos,  de diversas espécies,  

atormentam quem vive na África Central . Comboni acha que os Dinka têm 

traços físicos distintos das outras raças de negros: fronte espaçosa e 

protuberante,  o crânio achatado e inclinado até as fontes,  o corpo comprido 

e delgado. Comboni tem impressão de que os Dinka são preguiçosos com uma 

vida ociosa e indolente. Porém ,  a luz do Evangelho brilhará aos seus olhos 

e,  penetrando em suas mentes e o seu coração,  com a graça divina mudarão 

os seus pensamentos,  índoles e costumes . Os povoados Dinka são bastante 

miseráveis .67   

1. 2. 2 Reconhecimento do negro-africano   

Daniel Comboni reconhece os negros como filhos de Adão68 cujo grito é 

da misericórdia. São também filhos de Cam que há mais de quarenta séculos 

gemem curvados sob o jugo de Satanás69. Apesar dessa situação,  os negros 

têm dignidade e são irmãos de Daniel Comboni70. Daniel Comboni mostrou 

tanto amor para os negros e lhes dedicou toda a vida,  pois a miséria dos 

                                                           

 

65 Ibid . ,  n o 2776,  p . 899. 
66 Ibid . ,  n o 267,  p . 78 . 
67Cf . Ibid . ,  no 277-279,  p . 80-81. 
68 Cf . Ibid . ,  n o 2756,  p . 895. 
69 Cf . Ibid . ,  n o 2890,  p . 934. 
70 Cf . Ibid . ,  n o 2742,  p . 891. 
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pobres africanos pesou no seu coração. A África e os pobres negros tomaram 

conta do seu coração71. Ele se sentiu servus afrorum : servo humilde e inútil 

dos africanos72. Realmente os africanos estiveram no centro de suas 

preocupações: e África se tornou a sua amante,  única paixão de sua vida73. 

Não,  nunca alimentei no coração outra paixão senão a da África . Desistir 

de pensar na África,  nunca,  nunca fixem bem em mente que Daniel Comboni 

não pode viver a não ser para a África e por tudo o que diz respeito a ela. Que 

prazer sofrer pela África! Nunca vivi senão pela África,  não morrerei a não 

ser pela África 74. De fato,  Daniel Comboni morreu na África e com a África 

na mente e nos lábios: Eu morro,  mas a mia obra não morrerá .  

Para Daniel Comboni,  Deus tem um amor especial pela África e quer a 

sua Participação. Contudo,  ele fica desolado com o pouco que se tem feito 

pela África: Gostaria ter à minha disposição cem língua se cem corações 

para falar em favor da pobre África,  que é a parte do mundo menos conhecida 

e mais abandonada e,  em conseqüência disso,  a mais difícil de 

evangelizar .75 Aquilo que unicamente lhe interessa é a única paixão da sua 

vida inteira e sê-lo-á até à morte,  ou seja,  que a Nigrícia se converta. Há 

vários anos Daniel Comboni vive apenas pela África e não respira senão pelo 

bem dela. Daniel Comboni entregou-se totalmente à África,  por isso,  é 

particularmente sensível ao que acontece no mundo que possa ter relação com 

ela e trazer vantagem à atividade missionária .76     

1. 2. 3 Civilizar o negro-africano    

Na breve informação sobre a ação apostólica do Vicariado da África 

Central de 1877 dirigido à Pia Obra da Santa Infância de Paris (AOSIP),  

Daniel Comboni denuncia o falso conceito de civilização em África,  que 

                                                           

 

71 Cf. Ibid . ,  n o 941,  p . 285. 
72 Cf . Ibid . ,  n o 6809,  p . 2057. 
73 Cf . Ibid . ,  n o 1722,  p . 545. 
74Cf . Ibid . ,  no 1438,  p . 443. 
75Cf . Ibid . ,  no 1215,  p . 368. 
76Cf . Ibid . ,  no 1226,  p . 371. 
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defende a escravidão77; pretende-se introduzir as luzes da civilização e 

deixam-se morrer de fome os africanos; tudo o mundo,  a Europa,  cada 

Estado europeu são chamados em levar a civilização à África. Daniel 

Comboni se mostra também empenhado na civil ização do continente negro. 

Para ele,  a obra do missionário é considerada como obra de civilização; a 

mulher católica é vista também como civilizadora do povo. As aspirações 

cientificas e civilizadoras da Europa serão em vantagem da Igreja e do 

apostolado. Por isso,  os exploradores tem de ter uma boa moralidade para 

poder levar a civilização à África . Na África,  a civilização e a cultura são 

ainda criança. Cristo,  A Igreja Católica e a Missão constituem a única 

autêntica fonte da salvação e fundamento de civilização dos povos infiéis. 

Daniel Comboni estabelece assim uma estrita relação entre o Cristianismo e a 

civilização; parece identificara civilização cristã com a civilização européia e 

afirma que o Islamismo constitui um obstáculo à civilização na África. No 

relatório histórico sobre o estado do Vicariado da África Central enviado à 

Sociedade de Colônia,  de 24 de Janeiro de 1877,  pode-se ler:   

Ainda que a civilização cristã abra agora o caminho de tantas 
maneiras e o Islã entre em contato com os costumes europeus,  que 
conquistas e que progressos pode realizar com respeito aos 
muçulmanos? Conseguirá sacudir o muçulmano da sua indolência e 
fazer-lhe abandonar as suas inclinações animalêsticas e anti-sociais? 
(. . .) A civilização européia terá conseguido muito quando se puder dizer 
a si mesma que fez nascer nos muçulmanos a idéia de caminhar no 
sentido de uma reforma dos princípios que se baseiam no Alcorão; por 
que o Alcorão proíbe toda a novidade,  toda a instrução de maior 
profundidade . . . 78   

                                                           

 

77 A teoria ant i -escravidão não está ausente nos f i lósofos ingleses desde Locke; os 
protestos contra a escravidão se espalham na França com a inf luência de Montesquieu,  
Voltai re ,  Diderot e o Padre Raynal que deu a esse movimento uma ampla consideração. 
Fi lant ropos,  viajantes ,  escri tores interessam-se pela África. A convenção aboli rá a 
escravidão em 1794,  que será estabelecida pelo Consulado. A campanha para humanidade 
não será mais ,  no século XIX,  apenas compromisso dos escri tores e f i lósofos . Para a 
Europa missionária ,  o continente negro não é apenas um terri tório a explorar e ocupar; é 
uma terra de escravidão a l iber tar . O movimento missionário e a luta ant i -escravidão 
caminham,  portanto ,  juntos . Nesse contexto ,  Leão XIII dá a Lavigerie a missão de 
compromisso na luta contra escravidão. Assim,  uma verdadeira luta in ternacional 
organiza-se . Cf . ELA,  Jean-Marc. Le cri de l homme afr icain . Quest ions . . . ,  p. 29.  
78 Ibid . , n o4940-4941,  p . 1517 .  
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De acordo com a opinião segunda a qual apenas a Igreja poderá levar a 

civilização à África,  Daniel Comboni acredita que só as missões católicas 

possuem o segredo capaz de lhes permitir ,  com tempo,  introduzir 

estavelmente a civilização cristã nas povoadíssimas regiões da África Central 

e que as missões dos protestantes e as expedições científicas não podem 

conseguir,  por si,  os mesmos resultados. Por isso,  há necessidade de 

elaborar um Plano 

 

hoje dir-se-ia um projeto que prevê estratégias para 

implantar estavelmente a fé,  Igreja e civilização em África. Alias,  tal plano 

teria,  além de objetivo de redimir a África,  de encontrar um método 

alternativo à obra de evangelização, já que as tentativas anteriores resultaram 

sem sucesso79.   

1. 2. 4 Novos horizontes para pensar a evangelização do negro   

Um projeto para a evangelização e a emancipação do continente negro é 

urgente. Daniel Comboni conceberá esse projeto e o denominará de Plano 

para a regeneração da África. Sua finalidade é a evangelização da África: um 

processo,  segundo ele,  simples,  justo e prático,  adaptado às necessidades 

das imensas tribos da Nigrícia central 80,  ou como ele disse:  

O meu plano é preparar na Europa missionários capazes,  boas 
mulheres missionárias e artesãos de valor que se estabelecem nas 
regiões limítrofes da África,  onde o clima é suportável para os europeus 
e para indígenas. Formaremos missionários,  boas donas de família e 
hábeis artesãos negros destinados a transferir-se,  concluída a sua 
instrução,  para as suas terras de origens para estabelecer aí a 
civilização segundo o processo traçado no meu plano .81 

                                                           

 

79 Pioneiros e exploradores ,  os miss ionários penetravam sempre no profundo do coração 
do Continente misterioso: com o intento de desvelar o mistério ,  converter os negros e 
levá-los à civi l ização . Cf . GAFFURI,  L. ,  (di r .) . África o morte. Viaggi di missionari 
i tal iani verso le sorgenti del Nilo,  1851-1873 . Milão: Unicopli ,  1996,  p . 23 . Antes 
disso ,  precisamente em 1846,  o Papa Gregório XVI t inha decretado of icialmente ,  at ravés 
dessa aventura missionária ,  a fundação das missões da África Centra l e a inst i tuição de 
um Vicariado apostól ico. Na primeira fase,  em relação a primeira metade de 1800,  a obra 
missionária foi uma verdadeira via crucis . O drama se explica no di lema: sacri f icar 
inut i lmente as vidas dos missionários? Ou,  abandonar a evangel ização da Áfr ica? Por i sso 
a necessidade de pensar um método al ternat ivo. 
80 COMOBONI,  Daniel ,  op . ci t . ,  no 1346;p . 410.  
81 Ibid . ,  n o 1428,  p . 440. 
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O plano para a regeneração da África de Daniel Comboni82visa 

implantar estavelmente a fé e a civil ização na África; é o meio radical e 

adequado para converter os negros; é um projeto de conquista,  de 

implantação da fé e é útil para despertar a maior atenção de Roma para toda a 

África. Assim se assegura a estabilidade e continuidade das missões da 

Nigrícia. Trata-se de uma reforma metodológica em relação à missão.  

Segundo o historiador italiano S. Trinchese,  chega-se a precoce 

consideração positiva da necessidade,  vindo da missão,  de favorecer a 

formação de um clero indígena 83. Verifica-se,  no projeto de Daniel 

Comboni,  o papel fundamental da formação do clero,  das religiosas,  dos 

catequistas negros para o nascimento de uma sociedade cristã na África84. A 

novidade da reforma consiste fundamentalmente em preparar os negros para 

missão. Nesse sentido,  é como responder a questão colocada por Karl Marx,  

em uma de suas teses sobre Feuerbach: "Quem educará os educadores?" Será 

uma minoria de educadores,  animados pela fé na necessidade de reformar o 

pensamento e de regenerar (a missão). São os educadores que já têm,  no 

íntimo,  o sentido de sua missão 85.   

Daniel Comboni traz,  portanto,  uma visão bem inovadora,  porém,  

dentro da lógica missionária segunda a qual há sempre quem é culturalmente 

superior,  que oferece e quem é cristalizado no seu papel de receptor e 

destinatário da Evangelho e da civilização ocidental. Em todo o caso,  o fato 

de pensar a preparação do negro para missão na própria terra pode ser 

interpretado como um indicador que anuncia um início do processo da 

inculturação no qual os indígenas se assumem como sujeitos que desenham o 

perfil da própria história e da própria evangelização 

 

no sentido de que se 

processa a reinterpretação dos dados de fé para novas situações e contexto. 

Ao interpretar,  o negro manifesta sua identidade. Assim,  o princípio 

                                                           

 

82 Ibid . ,  n o 1864,  p . 599. 
83 Para TRINCHESE  S. ,  além das motivações re l igiosas ,  essa necessidade é para dar 
continuidade ao projeto 

 

na escala mundial 

 

de redimensionar a humanidade nos 
parâmetros da civi l ização ocidental ,  ou seja ,  os negros formados seriam mul t ipl icadores 
da cul tura européia no continente negro. Svi luppi missionari e orientamenti social i . Chiesa 
en el magistero di Leone XIII . In: ROSA G. De; GREGORY,  T.; VAUCHEZ,  A. (d i r) . , 
Storia del l I tal ia Rel igiosa 3 . L Età Contemporanea . Laterza ,  1995. 
84 Cf . O Plano 

 

1871. COMOBONI,  op . ci t . , n o 2772 

 

2783,  p . 898-890. 
85 MORIN,  Edgar. A cabeça bem-fei ta . Repesar a reforma,  reformar o pensamento . Trad. 
Eloá Jacobina. 9 ed . , Rio de Janei ro: Bert rand Brasi l ,  2004, p .101. 
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metodológico comboniano Salvar o negro com negro 86 torna-se fundamental 

para que o negro se confronte com o que lhe é próprio,  íntimo,  a consciência 

negra,  a sua interioridade 

 
o seu eu coletivo ou individual.  

De fato,  os anos que seguiram o Concílio Vaticano II viram os negros 

acordarem de um longo pesadelo dentro de uma Igreja onde não tinham 

nenhuma expressão original. Os negros reivindicam a liberdade de escolher,  

propondo-se ao mundo com uma atitude crítica,  construtiva,  repartindo a 

própria cultura,  querendo oferecer perspectivas negras aos problemas dos 

negros. Um campo de observação privilegiado pelo antropólogo é o relativo à 

esfera religiosa. O campo religioso é um dos pontos de partida onde os negro-

africanos estão reconstruindo o seu próprio tecido cultural, do interno. 

Hoje um grupo significativo de teólogos negro-africanos enfrentam o 

tema da evangelização,  fundamentando a discussão no princípio da 

inculturação87. Esse termo significa,  antes de tudo,  o processo por meio do 

qual o indivíduo entra na cultura na qual nasceu,  isto é,  se in-cultura . A 

inculturação é um termo apropriado pela teologia 

 

falando do Evangelho ou 

da fé cristã ,  emprestado da antropologia cultural,  justamente por causa 

desse importante processo que se realiza na rede das relações dinâmicas em 

que cada indivíduo constrói o próprio ambiente social e físico e por meio do 

qual estrutura o próprio patrimônio cultural 88. A inculturação garantia os 

mecanismos dinâmicos da continuidade cultural,  entendendo por 

continuidade a transmissão de geração em geração,  em uma palavra,  a 

tradição . Nesse sentido,  o comboniano negro terá de trabalhar por um 

carisma comboniano africanizado que será baseado em dois princípios: a 

universalidade do Carisma comboniano e a historicidade 89 do Instituto 

                                                           

 

86 O plano está baseado neste princípio: regenerar a Áfr ica por meio da própria Áfr ica . 
COMOBONI ,  op . c i t . , n o 1425,  p . 439. 
87 Cf . KALAMBA NSAPO,  Sylvain . Tendências atuais da teologia af ricana. In 
GIBELLINI,  Rosino (Ed.) . Perspect ivas teológicas para o século XXI . Trad. Carlos 
Fel ício e Roque Frangiot t i . Aparecida-SP: Santuário ,  2005, p . 101-132.  
88 NANNI,  Antonio; ABBRUCIATI ,  Sergio . Per capire l in tercul tural i tà . Parole-Chiave,  
p.53. 
89 A consciência da historicidade e a compreensão do processo do conhecimento ,  no 
correr da história da humanidade,  fazem ver que a verdade não é intei ramente pré-
existente e objet iva . Já não se considera o cr ist ianismo como um depósi to ou s istema 
objet ivo de verdades prévias à real idade histórica . A verdade é busca,  dependente de sua 
his tor icidade concreta ,  fundamentalmente processual e contextual izada,  sem deixar de ter 
valor universal ; do contrário só existe como abst ração concei tual . LIBANIO J .B.; 
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comboniano. Uma vez que esse princípio é entendido,  o problema reside em 

descobrir da parte do negro,  isto é,  apreender a usar do seu aparato cultural 

para viver como comboniano a vida cotidiana. Não se trata apenas de,  no 

momento da liturgia,  bater as mãos,  tocar os tambores,  dançar,  vestir 

roupas coloridas ou cantar em línguas africanas. É preciso articular o sagrado 

com todas as estruturas históricas do viver comboniano.  

1. 3  Discernimento   

A concepção e atuação de Daniel Comboni têm de ser entendidas no 

âmbito da renovação missiológica do século XIX. Ele é filho dessa obra 

missionária que carregava a convicção de que a evangelização constitua a 

civilização. Nesse sentido,  a plantatio ecclesiae era a metodologia da 

civilização européia na África. É certo que se deve levar em consideração a 

distância de mais de um século até os nosso dias,  período durante o qual 

muitas coisas mudaram quer no dentro,  quer fora da Igreja.  

No entanto,  quer-se lembrar que as feridas podem desaparecer,  mas 

suas cicatrizes permanecem. A memória histórica dificilmente morre de uma 

vez só: certos fatos,  idéias e práticas do passado deixaram marcas com as 

quais se convive na vida cotidiana. As obras humanas são muitas vezes 

marcadas pelas imperfeições ou ambigüidades.  

Quer-se também evitar equívocos em vista de uma compreensão 

sustentável em nossa época: sobre o binômio evangelização-civilização do 

qual Daniel Comboni fala tanto nos seus escritos. A civilização é promoção 

humana ou ocidentalização ? A noção de civilização e de cultura tem sido 

objeto de interpretações diferentes por parte de filósofos,  historiadores e 

antropólogos. Os dois termos evoluíram separadamente. Ao relacionar um ao 

outro,  é para opor-se,  ou para confundir-se,  enfim quase para fundir-se. É 

confortante abrir um dicionário de antropologia cultural e ler o verbete 

civilização . Atualmente os antropólogos não fazem mais uso da palavra 

civilização,  que tradicionalmente definia as formas culturais superiores e,  
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portanto,  implicava avaliações subjetivas e axiológicas .90 Quase se pode-se 

dizer que está acontecendo ao conceito de civil ização a mesma interdição 

que se tem verificado com o conceito de raça . Em lugar de raças fala-se de 

etnia e,  em vez de civilização fala-se de culturas. O que é eliminado junto 

com o plural é o caráter de hierarquização das diferenças. Parece significativo 

também que,  no Dicionário de sociologia91,  o verbete civilização não é 

desenvolvido em si,  mas contenha mais referência à cultura. No passado,  a 

noção de civilização era investida de um caráter universal e sobre étnico,  

enquanto a noção de cultura tinha um caráter mais particular quando ligada ao 

espírito e ao gênio de um determinado povo ou grupo. Não há dúvida de que 

hoje se faça ainda uma mais clara distinção entre cultura e civil ização,  

entendendo com esse segundo termo apenas uma cultura que tem já atingindo 

um notável grau de desenvolvimento.  

Outro questionamento surge em torno de duas metodologias 

missionárias: como se dá plantatio ecclesiae com salvar o negro por meio 

do negro ? Há dificuldade de fixar,  previamente,  um sentido para a 

atividade missionária. Falta-lhe  conquistar um sentido. Na verdade,  esses 

questionamentos não são novos,  mas parecem que não foram trabalhadas com 

seriedade e clareza entre as gerações combonianas. Com efeito,  na 

atualidade,  as heranças de tais ambigüidades na ordem de convivência 

intercultural se fazem vivas e parecem trazer uma cena de magia que 

esconde fantasmas por trás das cortinas .  

Em todo o caso,  a intuição de Daniel Comboni foi além de suas 

intenções: repara-se nele um forte sentido de fé que resulta no compromisso,  

na solidariedade,  na defesa da dignidade dos negros,  enfim,  na 

responsabilidade pelo outro.     

                                                           

 

90 at tualmente gl i ant ropologi non fanno più uso del la parola civi l tà ,  che 
t radizionalmente definiva forme cul tural i supriori e dunque implicava valutazioni 
sogget t ive e assiologiche. FABIETTI,  U.; REMOTTI,  F. (dir .) ,  Dizioario d i 
antropologia . Bolonha,  1997, p . 168.  
91 GALLINO,  Luciano (di r . ) .Dicionário de sociologia . Trad. José Maria de Almeida. São 
Paulo: Paulus ,  2005.  
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Capítulo II.  Daniel Sorûr Pharim Deng e a identidade       

negro-Dinka  

Narrar a biografia de Daniel Sorur Pharim Deng é contar a história de 

sua identidade cultural. Essa adquire sentido por meio da linguagem e dos 

sistemas simbólicos pelos quais ela é representada. Assim,  a construção da 

identidade de Sorur é tanto simbólica quanto social.92  

Dentro do novo horizonte da evangelização dos negros pensado por 

Daniel Comboni,  aparece uma figura do negro desconhecido(???),  com um 

olhar de interioridade e exterioridade (Levinas),  com questionamentos 

sobre a identidade cultural do negro: o Padre Daniel Sorur Pharim Deng. É 

um impacto e uma surpresa,  como sempre acontece quando são formuladas 

perguntas originais. Quem foi então esse Sorur? Que imagem que Sorur tem 

de si,  do seu povo africano,  especialmente os Dinka? Como ele dialoga com 

a própria cultura? Que imagem que ele tem dos ocidentais? Como ele concebe 

o Cristianismo? Como ele entende a missão?. Sua experiência intercultural 

e seus questionamentos interpelam fortemente o negro comboniano acerca da 

sua responsabilidade como verdadeiro sujeito da própria história,  a sua 

capacidade de relacionar seus valores éticos com os europeus,  a qualidade de 

sua identidade cultural. Tal é a expectativa. Pretendemos oferecer um amplo 

painel para responder esse questionário e abrir as portas para o debate 

relativo ao diálogo intercultural entre os combonianos hoje.     

                                                           

 

92 Segundo Kathryn Woodward,  A ident idade é,  na verdade,  relacional ,  e a diferença é 
estabelecida por uma marcação s imbólica re lat ivamente a outras ident idades . ( . . . )O social 
e o simbólico referem-se a dois processos di ferentes ,  mas cada um deles é necessár io para 
a const rução e a manutenção das ident idades . A marcação simbólica é o meio pelo qual 
damos sent ido a prát icas e a relações sociais ,  def inindo,  por exemplo,  quem é excluído e 
quem é incluído. É por meio da diferenciação social que essas classi f icações são vividas 
nas relações sociais . Ident idade e di ferença: uma int rodução teórica e concei tual , In : 
SILVA,  Tomaz Tadeu da (org .) . Ident idade e di ferença: a perspect iva dos estudos 
cul turais . Pet rópolis: Vozes ,  2000,  p . 14 .  



 
45

2.1 Fonte da autobiografia  

Qualquer esforço no sentido de traçar um retrato de Daniel Sorur deve 

referir-se principalmente às seguintes fontes:  

Memorie scritte dal R. P. Daniele Sorur Pharim Deng ,  con osservazioni 

varie sui Dinka (Memórias escritas pelo Reverendo Padre Daniel Sorur 

Pharim Deng,  com várias observações sobre os Dinka); Un nero della nostra 

Missione fatto sacerdote (Um negro da nossa missão se tornou sacerdote),  

são esses escritos de Daniel Sorur publicados pela revista Nigrizia93 entre 

1887 

 

188894. 

Essa série de artigos constitui basicamente a autobiografia de Sorur,  

escrita depois de sua ordenação sacerdotal em maio de 1887,  em Cairo 

(Egito),  na igreja dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. A publicação da 

autobiografia de Sorur foi feita,  provavelmente,  devido ao desejo da 

instituição comboniana de apresentar o caso Sorur como exemplar no âmbito 

missionário; apresentar un nero fatto sacerdote e missionario! (um negro se 

tornou padre e missionário!),  a sua conversão e a orientação de sua atividade 

missionária junto aos negro-africanos,  como verificação efetiva das idéias 

preconizadas no Plano para regeneração da África de 1864,  de Daniel 

Comboni. O escrito encontra-se conservado no Arquivo Comboniano de Roma 

(A. C. R.),  a ordem de colocação A/C/R/ B 245/9,  tomo 1887-1888.  

Nesses escritos,  Sorur traz uma descrição da sua família de origem; 

dos anos de sua infância; do drama de morte vivido pela família; da 

experiência sofrida na escravidão; do seu encontro com Daniel Comboni; da 

lembrança do seu período estudantil junto ao Colégio Urbano da Propaganda 

Fide de Roma; da experiência da fraqueza humana no sofrimento com sua 

doença e com o retorno à África; do prosseguimento de seus estudos até a 

consagração sacerdotal. Enfim,  Sorur conta as suas viagens de mendicância 

pela Europa,  com a extraordinária veste de missionário negro .  

                                                           

 

93 Revista mensal ,  produção dos missionários combonianos,  fundada em 1883, subst i tuiu 
os Annali del l Associazione del Buon Pastore (1872-1882). 
94 Nigrizia .Verona,  ano V,  n o 4 ,  121-123,  jul . 1887; Nigrizia . Verona,  ano V,  n o 5 ,  
146-151,  se t . 1887; Nigrizia . Verona,  ano V,  n o 6 ,  170-177,  nov. 1887; Nigrizia . 
Verona,  ano VI,  n o 2 ,  52-59,  mar. 1888;Nigrizia . Verona,  ano VI,  no 3 ,  77-85,  maio 
1888; Nigriz ia . Verona,  ano VI,  n o 4 ,  111-119,  jul . 1888. 
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A sua capacidade de memória permite reconstruir o seu passado. O seu 

conhecimento e a sua cultura são transmitidos e conhecidos 

 
evidentemente 

traduzidos com referências etnológico-geográficas do vocabulário europeu. 

Está-se diante de uma nova formulação na encruzilhada entre tradição da 

oralidade afro-Dinka,  codificada,  nesse caso,  na memória do próprio  

Daniel Sorur,  e na cultura de escrituras.  

Nesse sentido,  a literatura oral negro-africana foi sempre uma grande 

riqueza cultural. Os povos ágrafos são povos de extraordinária memória. Essa 

não é apenas uma faculdade psicológica de um indivíduo,  mas remete à 

tradição oral que,  além de ser uma fonte principal de comunicação cultural,  

é uma cultura própria e autêntica. A memória abarca todos os aspectos da vida 

e fixa no tempo as respostas e interrogações das pessoas: ela relata,  descreve,  

ensina e discorre sobre a vida95.  

Assim,  em sua memória, Daniel Sorur refaz não apenas os aspectos 

fundamentais da própria identidade pessoal e familiar,  mas traz uma ampla 

reflexão acerca das dimensões coletivas da identidade: identidade Dinka; 

identidade africana; identidade negra.   

2. 2 A identidade a partir das próprias origens   

Membro da tribo Dinka,  Pharim Deng teria nascido em torno de 1859 

ou 1860,  entre os Giur,  uma das tribos do grupo Dinka,  na berra esquerda 

do rio Nilo Branco. Essa data lhe é atribuída pelo cálculo feito a partir da 

lógica que apresenta a sua própria autobiografia,  pois em nenhum lugar 

Daniel Sorur faz referência à data de seu nascimento. É comum entre muitos 

negro-africanos,  até próximo da primeira metade do século XX,  não saber a 

data exata do seu nascimento. Em muitas regiões da África negra,  nas 

tradições marcadas pela oralidade ,  não havia a prática ocidental de registro 

de nascimento. As idades são atribuídas às pessoas de maneira aproximativa 

ou simbolicamente referindo-se aos acontecimentos históricos ou fatos 

naturais que acompanharam o nascimento. Mas,  nem a essa última 

possibilidade Daniel Sorur faz menção. Em suas dúvidas,  ele tenta localizar o 

                                                           

 

95 Cf . HAMPATEBÂ,  A . Aspet t i del la civi l tà af ricana. In Nigriz ia . Verona,  ano XCIII ,  
n o 3 ,  p .88,  mar. 1975.  



 
47

lugar de seu nascimento por meio de uma grande interrogação: Qual è il mio 

paese nativo? (Qual é a minha terra nativa? Ou Eu sou natural de onde? )96 ou 

ainda Dov é il mio paese nativo? (onde está localizada a minha terra 

nativa?)97. Ele apenas estipula os dados a partir de seus últimos 

conhecimentos de geografia na Europa,  confrontando com a reminiscência de 

viagens que teria feito e dos lugares onde visitou. Só pode ser na tribo dos 

Giur que eu nasci,  ou seja,  na região de Bhar-el-Ghazal,  como escrevi na 

minha biografia 98,  disse Sorur. Se se perguntar a Daniel  Sorur sobre suas 

dúvidas em determinar o lugar de seu nascimento,  ele dirá:   

Escolas,  nem de longe existem entre os Dinka,  como entre todas as 
populações negras,  e toda a educação que dão a seus filhos e filhas se 
limita a cuidar dos animais e das propriedades,  para os meninos,  e aos 
afazeres domésticos para as meninas. Com uma tal educação não podia 
conhecer o nome e a posição exata das tribos e da minha aldeia nativa. 
Como é triste contudo não poder dizer com precisão: Aqui nasci. Assim 
quis então juntaras minhas memórias para poder ao menos fazer 
conhecer melhor o lugar de meu nascimento .99 

E quem são os Dinka? O autor de Qual è il mio paese nativo? responderá:   

Dinka é um nome estrangeiro ao nosso idioma,  e caso que fosse  
vocábulo Dinka não poderia ser que uma corruptela do nome Gien-
Gienghe em Dgin-Dginghe substituído em seguido por eufonia em Dinke-
Dinka,  seja pelo povo mesmo,  seja pelos árabes mesmos. (. . .) O nome 
Dinka é comum a todas as tribos situadas entre o 5o e o 12o Latitude 
Norte,  e entre o 21o e 36o Longitude Oeste,  isto é,  da tribo dos Bari 
até ao Bahr-el Dinka, nas vizinhanças de Dar Fazogl no Sennar,  e do 
rio Tschol-Sobat até Dar-Fertit . 100 

                                                           

 

96 Para a descr ição deste manuscri to inédi to ,  reenvia-se o lei tor ao capí tulo 3 desta parte ,  
no i tem um negro face à sua cul tura de origem.  
97 Sorur subst i tui Qual é com Dov é no t í tulo do 1o capí tulo de Qual é i l mio paese nat ivo ,  
para dar ênfase ao lugar geográf ico . 
98 Non puó esser dunque che nel la t r ibù dei Giur che io nacqui ,  ossia sul Bhar-el -Ghazal ,  
come scriss i nel la mia biograf ia . Cf . SORUR,  Qual è i l mio paese nat ivo? ,  p .13 
99 Scuole neppure lontanamente esistono fra i Dinka,  come f ra tut te le popolazioni negre,  
e tut te l educazione che danno ai loro f igl i e f igl ie s i l imita al la cura del best iame e del le 
proprietà per l i uni ed ai lavori domest ici per le al t re . Con una tale educazione non potevo 
conoscere i l nome e la posizione pecisa del le t ribù e del mio paese nat ivo. Com e cosa 
desolante per a l t ro i l non poter di re com precisione: Qui sono nato ,  cosí ho voluto ora 
r iunire le mie memorie per poter almenos far conoscere megl io i l luogo di mia nasci ta . 
Cf . SORUR,  op. ci t . ,   p . 2 . 
100 Dinka è un nome straniero al nost ro idioma,  e caso che fosse vocabolo Dinka non 
potrebbe essere che una corruzione del nome Gien-Gienghe in Dgin-Dginghe cambiato poi 
per eufonia in Dinke-Dinka,  s ia dal popolo medesimo,  s ia dagl i arabi s tessi . ( . . . ) I l nome 
Dinka è comune a tut te le t r ibù compresse fra i l 5 o ed i l 12 o L.N. ,  e f ra i l 21o e 36 o L. 
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A etnia Dinka é constituída por um conjunto de tribos101 entre as quais se 

encontra os Giur,  a de Daniel  Sorur. Assim,  a vizinhança tribal parece ser 

caracterizada por tentativa de recuperar e rescrever a história. A afirmação 

original da identidade exige alguma forma de autenticação. Essa é feita por 

meio da recuperação da história do grupo cultural Dinka102.   

Sorur Pharim é filho de Deng103 

 

morto numa emboscada escravista 

árabe,  quando o garoto tinha cerca de sete a oito anos104 

 

e de uma mãe 

escravizada. Foi seqüestrado e escravizado também pelo mesmo seqüestrador 

e patrão de sua mãe. Conta Sorur mais tarde:    

Passaram já vinte anos,  quando fui raptado junto com minha 
mãe e minha irmã num ataque que fizeram os Jialaba vindos do 
Cordofão com os Bagàra. Naquela época tinha entre onze a doze anos. 
No prazo de quatro anos tinha perdido meu pai,  e meu irmão mais 
velho a três,  e de toda a família ficou apenas a mãe,  quatro irmãs,  
entre as quais três germanos e uma adotiva,  e eu único filho e 
herdeiro. Meu pai possuía três campos e um número de vacas,  ovelhas 
e cabras. Meu irmão e a minha irmã eram encarregados de cuidar dos 
animais,  enquanto que os nossos pais se davam ao trabalho de 
campos.105   

Sobre o pai de Daniel Sorur tem a informação que chega diretamente de 

Daniel Comboni. Em sua correspondência escrita em Roma,  no dia 15 de 

Julho de 1877,  dirigida ao Cardeal Alexandre Franchi,  ele diz:  

                                                                                                                                                                                         

 

Ovest cioè dal la t r ibù dei Bari f ino al Bahr-el Dinka nel le vicinanze di Dar Fazogl nel 
Sennar ,  e dal f iume Tschol-Sobat f ino a Dar-Fert i t . Ibid . ,  p . 14 . 
101 Ibid . , p . 8 . 
102 A ident idade cul tural é uma questão tanto de tornar-se quanto de ser . Isso não 
signif ica negar que a ident idade tenha um passado,  mas reconhecer que,  ao reivindicá-la ,  
nós a reconst ruímos e que,  além disso ,  o passado sofre uma constante t ransformação. 
Sobre essa ident idade baseada no reconhecimento ,  convidamos o lei tor a ler HALL,  
Stuart ,  Cultural ident i ty and diaspora ,  In: RUTHERFORTD,  J . (org .) .  Ident i ty: 
community ,  cul ture ,  di f ference. Londres: Lawrence and Wishart ,  1990. 
103 SORUR.,  Memorie scr i t te dal R. P. Daniel Sorur Pharim Deng. In Nigrizia . Verona,  
ano VI,  n o 2 ,  p .52-59,  mar . 1888. Aqui: p . 52 . 
104 Cf .  SORUR, Qual è i l mio paese nat ivo? ,  p .8 
105 Venti anni or sono,  quando venni rapi to insieme al la mia madre e mia sorel le i una in 
una razzia che vi fecero i Gial laba venuti dal Kordofan coi Baggàra . A quel l epoca potevo 
aver avuto dagl i undici ai dodicianni . Da quat tro anni incirca avevo perduto mio padre,  e 
mio f ratel lo magiore da t re ,  e di tu t ta la famigl ianon rimaneva che la madre ,  quatro 
sorel le ,  t re del le qual i germane ed una adott iva,  ed io unico f igl io ed erede.Mio padre 
possedeva t re campi ,  ed un numero di vacche,  pecore e capre . Mio f ratel lo e la sorel la 
erano incar icat i del la cura del best iame,  met re che i nostr i geni tor i s i davano al la cul tura 
dei campi . Ibid . ,  p . 1  
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O pai do jovem Daniel Sorur morreu às mãos dos jilabas106quando 
tentava impedir  que estes lhe levassem como escravos a sua mulher e 
filhos. E quando a mãe,  já escrava,  apresentou-se na Missão 
suplicando o seu filho para que se tornasse muçulmano,  Daniel 
respondeu que não,  porque devia pensar em salvar a sua alma e 
tornar-se cristão tinha então nove anos107.      

O período de escravização de Daniel Sorur a El-Obeid tem lugar 

definido: junto ao árabe Abdullahi. Esse período é marcado por um estigma,  

uma identidade deteriorada108,  um rito de passagem: do momento de certeza,  

de liberdade ao um momento de servidão,  de incerteza. Um novo nome,  sem 

valor representativo e significativo, foi imposto ao adolescente Giur. Daniel 

Sorur lembra:   

Chegando a sua tenda me interrogou sobre o meu nome. Pharim,  lhe 
disse,  f i lho de Deng;  mas não gostando desse nome,  quis chamar-me 
Sorur ou Serur,  ou ainda Surur; que significa  júbilo,  alegria,  
consolação etc.109   

Mas,  que alegria é essa? Consolação de escravização? 

A El-Obeid Daniel Sorur trabalhou como porteiro,  lojista,  alfaiate e,  

sucessivamente,  foi enviado junto o chefe dos escravizados. Aconteceu-lhe,  

nesse período,  um episódio de espancamento. Daniel Sorur mesmo relata:   

Atordoado por tais pancadas,  era fora de me: eu chorava,  estava 
muito ruim,  fui empurrado embaixo de um árvore; encontrava-me totalmente 
nu; o meu corpo era todo inchado e pesado,  cheio de grandes feridas que 
sangravam. Fiquei por muito tempo nesse estado.110  

                                                           

 

106 Os j i labas ou gialaba é o termo com o qual se indica os pequenos comerciantes 
muçulmanos provenientes do norte da África .  
107 O texto original da car ta encontra-se no Arquivo Propaganda Fide-Roma,  ent re os 
Escri tos refer idos nos congressos para a África Cent ral e Egi to ,  no Colégio Urbaniano,  
volume 21 ,  folhas 1097-1098; confere também COMOBONI,  op . c i t . ,  n o 4682-4685,  p . 
1454-1455. 
108 Ler ,  sobre assunto ,  GOFFMAN,  Erving. Est igma. Notas sobre a Manipulação da 
ident idade deteriorada . 4 R io de Janei ro: LTC,  1988. 
109 Arr ivato nel la sua tenda mi interrogò del mio nome. Pharim,  gl i dissi ,  f igl io di Deng ; 
ma non piacendogli cotal nome,  vol le chiamarmi Sorur o Serur ,  o Surur; che signif ica,  
le t izia ,  gaudio ,  consolazione ecc . SORUR. Memorie scri t te dal R. P. Daniel Sorur 
Pharim Deng. In Nigrizia . Verona,  ano VI,  n o 2 ,  p .52-59,  mar . 1888. Aqui : p .52. 
110 Stordi to da tal i colpi ,  e ra fuori di me: niuna lagrima mi cadeva dagli occhi e semivivo 
mi t rascinò sot to un albero tut to ignudo como mi t rovava: i l mio corpo era enormemente 
gonfio e pesante,  i l corpo pieno di larghe feri te ,  che mandavano sangue,  in tale s tato 
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2. 3 A identidade e liberdade  

A fuga do domínio da servidão foi um verdadeiro êxodo,  uma 

emigração em busca da liberdade,  do verdadeiro sentido da vida. Por vezes,  

o problema da emigração leva à condição de refugiado,  remetendo a uma 

outra questão: o lugar seguro onde se refugiar  da fúria do seu patrão, no caso 

de Daniel Sorur. A única possibilidade que o jovem devia prospectar-se era 

pedir hospitalidade à casa dos missionários,  mas essa não foi uma decisão tão 

simples:    

É preciso saber que em todos os lugares onde estão os cristãos e 
especialmente os Missionários,  a primeira coisa que os árabes têm 
preocupação em dizer a seus escravos é que os cristãos comem os 
homens. Eu era realmente persuadido desses boatos,  e daí a minha 
suspensão,  (. . .). Passei uma boa meia hora nessa alternativa. 
Finalmente decidi: vamos à casa dos brancos cristãos (. . .). 111   

Atemorizado e levado ao desespero, Daniel Sorur fugiu no dia 10 de 

Agosto de 1873 e pediu exílio junto à missão católica. A chegada de Daniel  

Sorur à casa dos missionários é marcado por um encontro112 que desperta a 

esperança e a liberdade: o encontro com Daniel Comboni por quem foi 

acolhido. Daniel Sorur lembra,  mais tarde,  em seu escrito autobiográfico:    

o velho porteiro se distancia,  depois um pouco volta,  e me conduz ao 
sofá,  onde estão Monsenhor Comboni e o Pe. Franceschini Camiliano. 
Era depois da janta e todos eram recolhidos em seus quartos. De quem 

                                                                                                                                                                                         

 

rimasi per lungo tempo. SORUR,  Memorie scr i t t e dal R. P. Daniel Sorur Pharim Deng. 
In: Nigrizia . Verona,  ano VI,  n o 3 ,  p . 77-85,  maio 1888. (aqui p . 81) 
111 È da sapere ,  che in tut t i i luoghi ove sono dei cris t iani e specialmente Missionari i ,  la 
prima cosa che gl i Arabi hanno cura di d i re ai loro schiavi ,  è che i cr is t iani mangiano gl i 
uomini . Io erorealmente persuaso di queste dicerie ,  e di qui la mia sospensione,  ( . . . ) . 
Stet t i una buona mezz ora in cotesta al ternat iva. Finalmente mi decisi ,  e ,  andiamo,  a l la 
casa dei bianchi cris t iani ( . . . ) . Ib id . ,  p . 84 . 
112 Encontro é uma categoria do pensamento f i losófico ,  e laborada,  sobretudo,  pela 
corrente personal ista ,  que desenvolveu intuições contidas na t radição rel igiosa do 
judaísmo e do crist ianismo. Primeiramente se u t i l i za para descrever a forma peculiar de 
relação que tem lugar na relação interpessoal ,  mas supõe determinada compreensão da 
existência humana,  e o seu desenvolvimento conduz à t ransformação radical da teoria do 
conhecimento ,  da f i losofia primeira e da antropologia,  e desemboca numa visão ét ica 
peculiar . Cf . LEVINAS,  Emmanuel . Ethique et Inf ini . Dialogues avec Phi l ippe Nemo . 
Par is: Fayard ,  1982; Id . ,  Total idade et inf ini . Essai sur l extériori té . Paris: Mart ius 
Nijhoff ,  1971; Id .  De Deus que vem à idéia . Trad. Pergent ino Stefano Pivat to . 
Pet rópolis: Vozes ,  2002.  
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és tu? Perguntou-me Monsenhor. Comboni. 

 
Sou escravo de um 

camareiro,  lhe respondi. 

 
Quem te envia aqui? 

 
Deus,  repliquei. - 

Esta minha resposta não premeditada,  mas inspirada no momento do 
coração e por isso mesmo proferida de modo espontâneo e franco,  
excitou em Monsenhor e o missionário um riso de complacência,  e 
trocaram entre eles algumas palavras,  me conduziram ao dormitório de 
meninos 113  

A Estação ou Missão de El-Obeid 

 

capital da Região de Cordofão 

(Sudão) 

 

era considerada por Daniel Comboni como principal missão, porta 

da Nigrícia 114,  isto é,  Centro de comunicação com o interior da África 

central115; fazia parte do seu plano para regeneração da África . Lá havia 

estabelecimentos: igreja,  orfanato,  dois institutos ideais (seminário para 

meninos e convento para meninas) para a formação de negros e de negras,  

escolas e outras obras.116 E quando Daniel Sorur foi acolhido como 

refugiado ,  havia já lá outros adolescentes negros na mesma situação.117  

                                                           

 

113 i l vecchio port inajo s i al lontana,  dopo un poco ri torna,  e mi conduce in divano,  
ovestanno Mons. Comboni e i l P . Franceschini Camil iano. Era dopo cena e tut t i s i erano 
r i t i rat i nel le loro stanze. Di chi sei tu? Mi chiese Mons . Comboni . 

 

Sono schiavo di un 
camel l iere ,  gl i r isposi . 

 

Chi t i manda qui? 

 

Iddio,  repl icai . - questa mia r isposta non 
pensata prima,  ma suggeri tami al momento dal cuore e perciò stesso profferi ta in modo 
spontaneo e f ranco,  ecci tò in Mons. e nel missionarioun riso di compiacenza,  e 
scombiat is i t ra loro alcune parole,  mi condussero nel dormitorio dei ragazzi SORUR,  Un 
Nero del la nost ra missione fat to Sacerdote . In Nigrizia ,  Verona,  ano V,  n o 4 ,  121-123,  
jul . 1887 . Aqui: p .121.  
114 COMOBONI,  op . ci t . ,  n o 3208, p . 1027.  
115 Ibid . , n o 3214-3215,  p . 1029-1030.  
116 Ibid . , n o 3291, p . 1051.  
117 Nesse sent ido, o teólogo camaronês,  Jean-Marc Ela,  em seu famoso l ivro Le cri de 
l homme afr icain .Quest ions aux chrét iens et aux égl ises d Africa . ( Par is: L Harmattan , 
1980) ,  observa que o resgate de escravos na África tem sido uma das grandes 
preocupações da Igreja no século XIX. Nas regiões r ibei r inhas ,  os primeiros convert idos 
são muitas vezes os ex-escravizados . Em muitas ci rcunstâncias ,  não fal tou aos jovens 
resgatados a possibi l idade de entrar no seminário ou no convento ,  no caso das meninas . A 
missão se di r igia também aos jovens. E graças à escola que o crist ianismo se estendeu à 
África . Não há na África a missão sem escola. p . 30 . De Verona,  Inst i tuto Africano,  25 
de Agosto de 1877,  Daniel Comboni escreve ao Rei tor do Colégio Urbano de Roma: 

Declaro em consciência e como a pura verdade que quando acolhi em Adem,  na Arábia,  
o jovem António Dobale ,  agora aluno do Pont if ício Colégio Urbano da Propagada Fide (o 
que foi em Janeiro de 1861) ,  o di to jovem t inha já uma idade superior aos dez anos. Esta 
era a minha opinião ,  a do prefei to apostól ico de Adem aquela época e a de todos os seus 
companheiros de escravidão e de resgate,  que na sua total idade eram rapazes intel igentes 
e espertos . Manifesto isso e digo-o como pura verdade. Rogando-lhe que saúde da minha 
parte os meus quat ro negros ,  declaro-me com todo o respei to e consideração seu af .mo e 
dev.mo no Senhor O texto original da carta encontra-se no Arquivo Propaganda Fide-
Roma,  entre os Escri tos referidos nos congressos para a África Central e Egito ,  no 
Colégio Urbano,  volume 21,  folha 1121; confere também COMOBONI,  op . c i t . ,  n o 4722,  
p . 1464.  
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2. 4 O drama da separação: identidade ferida    

Parecia que tudo estava resolvido para Daniel Sorur. No entanto,  

ocorre-lhe mais uma experiência dolorosa: o drama de separação da mãe. O 

que isso poderia representar para a identidade pessoal e cultural de Daniel 

Sorur? Abdullahi,  o seu ex-patrão que é também o patrão da mãe,  pede a esta 

para exortar o filho a fim de voltar ao cativeiro. Mas o fato já era consumado:  

Daniel Sorur optou pela liberdade dos filhos de Deus. Daniel Sorur lembra a 

triste cena:  

(. . .) voltamos ,   disse a mãe,   à casa do patrão. Não posso,   
respondi. (. . .) Indignada pela minha firmeza,  (minha mãe) se molhou o 
indicador da mão direita com a saliva,  fez um pouco de lama,  e 
passou-o na minha testa: jurou,  com tom de mãe irritada juro por 
este mundo de não te ver nunca mais e saiu imediatamente. Parece-me 
supérfluo descrever o estado no qual me deixou,  sobretudo para ser a 
primeira vez que me falava daquele jeito. Eu tinha sempre amado os 
meus pais,  não me lembro de ter dado-lhes oportunidade de 
entristecer-se gravemente comigo para abandonar-me de tal maneira. 
Aquele juramento foi como um flecha que me trespassou o coração 
(. . .). 118    

Para Sorur,  o momento era paradoxal entre a servidão e a liberdade,  

entre a separação e o encontro: ao lado do duro juramento da mãe há o 

momento solene da divina providência,  momento da graça divina,  o 

momento de se livrar das noites de escravidão e adquirir a liberdade dos 

filhos de Deus. Sorur não podia recusar o convite do Senhor para permanecer 

para sempre escravo do domínio. 

                                                           

 

118 ( . . . ) r i torniamo ,  d isse la madre ,  in casa del padrone. Non posso,  r i sposi . ( . . . ) 
Sdegnata per la mia fermezza,  (mia madre) s i bagnò l´ indice del la mano dest ra col la 
sal iva ,  ne fece un poco di fango,  e portatolo a l la f ronte: giurò ,  disse com accento d´una 
madre adi rata giuro per questa terra di non vedert i mai più e uscì bruscamente . Mi 
sembra superf luo i l descrevere lo stato in cui mi lasciò ,  molto più per esser quel la la 
prima volta che mi parlava in quel modo. Io avevo sempre amato i miei geni tori ,  né mi 
sovvengo d´aver loro dato occasione di rat t r i s tarsi gravemente con me e d´abbandonarmi 
in tal maneira .Quel giuramento fu come una freccia che mi t raf ice i l cuore; ma era i l 
momento solenne at teso dal la divina provvidenza e dovevo cooperare al l ´azione del la 
grazia per tolhermi dal la f ronte la note di schiavtù ed acquistarmila l ibertà dei f igl i d i 
Dio ,  o ,  mancando al l ´ invi to del Signore,  r imanere per sempre schiavo del dominio . 
SORUR,  Memorie . . . ano VI,  nº 4 ,  p . . . ,  jul 1888. p . 113.  
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2. 5 Identificação cristão   

Junto dos missionários, o jovem Dinka começa um novo processo de 

identificação por meio da assimilação119 das línguas árabe e italiana  e 

doutrina cristã,  na escola de catecismo. Nesse período de sua educação 

cristã, o jovem vai elaborar formas culturais diferentes da própria originária; 

formas dinâmicas e propositadas na perspectiva da criação de uma nova 

mentalidade que proporciona um homem novo 

 

no sentido cristão da 

palavra , uma identidade cristã120. No dia 12 junho de 1874,  festa de 

Sagrado Coração de Jesus, Sorur recebe os sacramentos do Batismo e da 

Crisma, nas mão de seu amadíssimo Padre espiritual,  Monsenhor Daniel 

Comboni,  que quis deixar uma pequena lembrança da sua missão na querida 

África,  impondo-lhe o seu nome (Daniel). Esse acontecimento marcou a vida 

de Daniel Sorur. Foi um momento único e feliz para o garoto. E dias depois, 

seguiu a sua primeira Eucaristia.121  

A vocação missionária e sacerdotal de Daniel Sorur deve ser entendida 

sobretudo no contexto do plano para regeneração da África de Daniel 

Comboni e da sua filosofia missionária: Salvar o negro por meio do mesmo 

negro . Ele mesmo Daniel Sorur teve dúvidas sobre suas motivações para 

seguir a vida missionária sacerdotal.  Num primeiro momento,  o jovem não 

mostra disponibilidade para tal vocação. Sair da África para o país dos 

brancos? Não, Daniel Sorur não quer mesmo. Muito menos assumir uma 

                                                           

 

119 Sobre o assunto ,  l er PIERI,  Paolo Francesco (di r . ) . Dicionário junguiano . Pet rópolis : 
Vozes/ São Paulo: Paulus ,  2002,  p . 55 et seq . 
120 No que se refere à const i tuição da vida cristã ,  o Vaticano II procurou descrevê-la em 
sua dimensão ent i tat iva e operat iva. A vida cristã é a par t icipação na vida do Pai ,  por 
Cristo e em Cristo mediante a ação do Espí ri to Santo (cf . LG 39-40) . O divino Mestre 
pregou a todos a sant idade de que e le é iniciador e consumidor: Sede perfei tos como vosso 
Pai celeste é perfei to (Mt 5 , 48) . E enviou a todos o Espí ri to Santo ,  a f im de que os mova 
interiormente a amar a Deus com todo o coração,  com toda alma,  com toda a mente e com 
todas as forças (Mt 12, 3 3 a se amarem mutuamente como Cristo amou (cf . 13, 34; 15, 
12) .Em conseqüência ,  os seguidores de Cristo conservem e aperfeiçoem em sua vida a 
sant i f icação que receberam (LG 40,  1 ) . Sobre a ident idade cristã como seguimento de 
Jesus ,  ao lei tor sugerimos ler SOBRINO,   Jon. In : FLORISTÁN SAMANES,  Cassiano; 
TAMAYO-ACOSTA,  Jua-José . Dicionário de concei tos fundamentais do crist ianismo . São 
Paulo: Paulus ,  1999, p . 342-354; FERRARO,  G. I sacramenti e l ident i tà cris t iana . 
Casale Monteferrato-I tal ia ,  1986. 
121 Cf . SORUR,  Memorie . . . ano VI,  nº 4 ,  p . . . ,  jul 1888. p . 113.  
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vocação identificada com o chamado a abraçar um modo de vida celibatária,  

referente ao sacramento da ordem. Conta ele:   

Monsignor Comboni deveria voltar para Europa para negócios 
importantes da Missão. Sua Exc. tinha previsto de levar consigo dois 
jovens para colocá-los no Colégio da Propaganda a Roma,  onde 
depois,  teriam que cooperar como missionários para conversão de 
seus confrades . O Reverendo Padre Giovanni Losi,  então Superior 
dos institutos de El-Obeid e diretor espiritual dos rapazes lhe 
propunha dois,  Pancrazio Marangian de Carà e Arturo Morzal de 
Bigna,  todos da tribo de Darfur. Sendo o primo recusado para tal 
destinação,  Monsignor quis que fosse eu,  ainda que o superior lhe 
falasse não ser eu apto e não ter suficientes forças a sustentar tanto 
trabalho para ser de constituição delicada. Então o Pe. Losi me 
comunicou a vontade de Monsignor. Suas palavras me deram muita 
dor,  e lhe respondi que não queria ir para o país dos brancos,  e 
muito menos tornar-me padre. O negro Arturo esforçou-se com razões 
e orações por que eu aceitasse,  mas tudo foi em vão. Passaram alguns 
meses sem que ninguém me falasse do sacerdócio,  e já achava que 
estava tudo bem. 122   

A vontade,  o desejo e a decisão de acolher essa proposta e partir foi 

iluminada por palavra e relações de filiação espiritual e afetiva que Daniel  

Sorur manteve com Daniel Comboni123. De fato,  a figura de Daniel Comboni 

tem marcado tanto de modo a influenciar as decisões de Daniel Sorur diante 

das dificuldades.124 Daniel Sorur aprendeu a discernir cultivando uma atitude 

fundamental de liberdade diante dos fatos decisivos. Ou seja,  ele aprendeu a 

discernir investindo 

 

como diria João Batista Libánio - nas energias críticas 

                                                           

 

122 Monsignor Comboni doveva far r i torno in Europa per af far i important i del la Missione. 
Sua Ecc. Aveva divisato di condurre seco due giovanett iper metterl i nel Collegio di 
Propaganda a Roma,  dove poi avessero a cooperare come Missionari a l lá conversione dei 
loro confratel l i . I l R .P. Giovanni Losi ,  a l lora Superiore degl i Is t i tut i d i El-Obeid e 
di ret tore spir i tuale dei ragazzi gl i proponeva due,  Pancrazio Marangian di Carà ed Arturo 
Morzal d i Bigna,  tu t te t r ibù del Darfur. Essendosi i l pr imo ri f iutato a tale dest inazione,  
Monsignorvolle prender me,  quantunque i l Superiore gl i d icesse non essere io at to e non 
aver suff icient i forze a sostenere tanta fat ica per essere di cost i tuzione del icata . Al lora i l 
P . Losi mi comunicò i l disegno di Monsignore. Le sue parolemi recarono molto dolore ,  e 
gl i resposi che non volevo andarenel paese dei bianchi ,  e mol to meno farmi prete. I l nero 
Arturo s ´adoperò con ragioni e preghiere perché asccetassi ,  ma tut to fu indarno. 
Passarono alcuni mesi senza che persona mi par lasse del Sacerdozio ,  e gia credevo ogni 
cosa accomodata. Ibid. ,  p . 114-115.  
123 Sobre Daniel Sorur ,  f i lho espiri tual de Daniel Comboni ,  l er GIORGI,  Fulvio De,  Tra 
Africa e Europa: Daniele Sorur Pharim Den In Archivio Comboniano . Roma,  XLII ,  n o 1 ,  
(82) p . 67-131,  2004 .  
124 Cf . SORUR,  Memorie . . . ano VI,  nº 4 ,  p . . . ,  jul 1888. p .115. 
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no conhecimento dos nossos condicionamentos,  para libertar-nos o máximo 

possível deles 125.  

Em novembro de 1875,  Daniel Comboni levou consigo os dois jovens 

negro-africanos,  Daniel Sorur e Arturo Morzal,  via Cartum 

 
Suakim 

 
Cairo- Trieste e chegaram a Verona no dia 25 de março de 1876.  Daniel 

Sorur estava na viagem como em processo de iniciação à condição adulta: 

pensa-se em Chapeuzinho vermelho no bosque; como em transformação ou 

peregrinação de um herói adulto: pensa-se em Ulisses; como vocação de um 

herói ou fundador: pensa-se em Abraão ou em Êneas.126  

A permanência de Daniel  Sorur em Verona será dedicada ao estudo da 

língua italiana e do latim,  até agosto de 1877,  sob cuidado de Padre Antônio 

Squaranti,  o então reitor do Instituto africano para as missões da África 

Central,  fundado por Comboni. Nessa época,  a comunidade comboniana de 

Verona viu-se obrigada a oferecer resposta atenta e de qualidade a novas 

necessidades lingüísticas. O italiano,  até então considerado língua materna 

dos italianos na qual refletir e por meio da qual transmitir conhecimentos e 

disciplinas,  tornou-se agora 

 

graças à presença dos imigrantes 

 

uma língua 

segunda. Não língua estrangeira,  mas l íngua de uso quotidiano e de 

escolaridade,  por meio da qual se expressavam necessidades,  sentimentos,  

conhecimentos 

 

a língua de estudo. Para Daniel Sorur,  o aprendizado da 

língua de comunicação ocorreu num tempo significativo de mais de um ano. 

Em contrapartida,  o aprendizado lingüístico abstrato e dos conceitos exigiu 

longos anos.  

Em sua correspondência escrita em Roma,  no dia 15 de Julho de 1877,  

dirigida ao Cardeal Alexandre Franchi,  na qual solicita vagas para dois 

negros no famoso e importante Pontifício Colégio da Propaganda Fide, Daniel 

Comboni relata:    

                                                           

 

125 A arte de formar-se . São Paulo: Loyola,  2001,  p . 110. 
126 Cf . MOSCATO, Maria Teresa ,  I l v iaggio come metafora pedagogica. Introduzione al la 
pedagogia intercul turale . Brescia-Ital ia: La scuola,  1994. Poder-se-ia desenvolver uma 
série de reflexões interessantes e sugest ivas sobre a est rutura arquét ipica da viagem,  na 
convicção de que o tema de viagem permita uma lei tura intercul tural (o t rans-cul tural ) 
do processo formativo e missionário. Reflet i remos ,  no primeiro capí tulo da tercei ra parte ,  
só sobre a viagem dos magos como ícone da intercul tural idade.  
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Quando voltei do Cordofão (uma das regiões do atual Sudão cuja 
capital é a cidade de El Obeid) para Roma,  trouxe comigo dois jovens 
negros do interior da África Central,  com vontade de colocá-los no 
Pontifício Colégio Urbano para que se impregnassem do espírito 
apostólico na sua verdadeira fonte e se convertessem depois em 
apóstolos das gentes da sua terra. Daniel Sorur e Artur Morsal,  a 
quem eu resgatei e batizei e a quem os meus missionários instruíram,  
são dois com 13 anos de idade,  de memória e inteligência distintas,  
de bons costumes,  e com desejo de ser apóstolos de seus irmãos. Tive-
os um ano no meu instituto,  para que na Propaganda possam ingressar 
nos estudos do latim e,  segundo a opinião do reitor e professores de 
Verona,  reúnem condições para obterem resultados excelentes e sair 
apóstolos para sua desditosa pátria.Imploro da exímia bondade de V. 
Em. ª se digne admitir estas duas flores do jardim africano e isto no 
próximo anos escolar127.   

Resposta positiva. Uma vez conseguidas as vagas para os dois,  de 

Roma,  no dia 17 de Julho de 1877,  Daniel Comboni envia uma carta de 

animação vocacional e espiritual a Daniel Sorur e Artur Morsal,  nestes 

termos:   

Meus queridos filhos Artur e Daniel,  Depois da graça da fé que Deus 
vos concedeu na África,  a maior que Ele vos deu é,  sem dúvida,  a de 
agora,  ou seja,  o Santo Padre Pio IX ter-vos acolhido no mais 
sublime instituto do mundo,  o Pontifício Colégio Urbano da 
Propaganda Fide,  onde sereis educados para a apostolado da África 
Central. Aqui em Roma,  sob a inspiração da Santa Sé Apostólica,  
bebereis o espírito que vos formará como verdadeiros apóstolos de 
vossos irmãos,  que,  aos milhões,  se encontram nas trevas e sombras 
da morte. Daí que vos convido com toda a alma a corresponder à graça 
tão assinalável,  levando uma vida de santos,  estudando com 
aplicação aquilo que se vos recomendar e obedecendo às santas regras 
do ínclito colégio,  as quais são fruto da experiência de mais de dois 
séculos e têm como autores muitos sumos pontífices.Assim pois,  vireis 
para Roma na próxima semana,  de acordo com as ordens do vosso 
reitor,  Pe. Antônio; assistireis à minha sagração episcopal e entrareis 
no santo instituto da Propaganda cheios de desejo de vos fazerdes 
santos,  para depois santificar e salvar da morte os vossos irmãos da 
África Central. Entretanto vos abençoa de coração.128  

                                                           

 

127 O texto original da car ta encontra-se no Arquivo Propaganda Fide-Roma,  ent re os 
Escri tos refer idos nos congressos para a África Cent ral e Egi to ,  no Colégio Urbaniano,  
volume 21,  folhas 1097-1098; conferi r também COMOBONI,  Daniel , op . ci t . ,  n o  4682-
4685,  p . 1454-1455. 
128 O texto or ig inal da carta encontra-se no Arquivo Comboniano de Roma (A.C.R),  
colocação A, c . 16/19,  p .39; confer i r também COMOBONI,  Daniel ,  op . ci t . , n o  4695-
4697,  p . 1457 . 
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Como acontece em muitas ocasiões,  a animação vocacional é feita de 

maneira exuberante para cativar o coração da juventude. Pode-se pensar no 

edifício que se constrói no imaginário de um jovem negro-africano o fato de 

ser missionário e sacerdote. Daniel Comboni parece exaltar o Pontifício 

Colégio Urbano da Propaganda Fide e a formação oferecida por esse. O apelo 

é o de se conformar e assimilar a doutrina já pré-estabelecida. Praticamente o 

que se propõe é deixar-se assimilar pelos esquemas socioculturais de uma 

outra cultura que é aquela dominante. Aqui a assimilação é mais ou menos 

forçada , os imigrantes negro-africanos assumem os comportamentos do 

grupo dominante. 

Não se pode falar em Roma católica sem evocar seu principal e famoso 

edifício sagrado: a basílica de São Pedro; a importante personalidade do 

Sumo Pontífice. Para muitos de nós que vivemos na África moderna e 

urbanizada, que vemos por meio da T.V. os grandes edifícios e 

estabelecimentos plantados pelo mundo, torna-se cada vez mais difícil 

imaginar como poderia ter sido a admiração de Daniel  Sorur diante do 

grande Templo da cidade eterna . Até então, Daniel Sorur apenas havia 

ouvido dizer. Ora, estava diante dos fatos concretos, era na ocasião da 

consagração episcopal de Daniel Comboni:  

Chegando a São Pedro,  impressionado pela grandiosidade e esplendor 
daquele templo,  do qual tanto ouvi falar,  confirmei-me mais na idéia 
concebida,  que o Papa não fosse um ser humano como os outros. Se 
tudo isso é para o Papa,  dizia em mim mesmo,  é possível que um ser 
humano possa ser tratado desta maneira? Não,  não é possível; o Papa 
deve ser um anjo. Entramos em Vaticano (. . .). Quanto não foi o meu 
estupor,  quando pude constatar que ele (o Papa Pio IX) era próprio 
um ser humano como todo o mundo,  mas revestido de uma autoridade 
que vem de Deus mesmo! A consagração episcopal de Mons. Comboni 
tinha tido lugar no dia 12 de Agosto de 1877.129 

                                                           

 

129 Giunt i in S. Piet ro ,  percosso dal la grandiosi tà e splendore di quel tempio,  di cui 
avevo tanto udi to parlare ,  mi confermai di più nel la concepita Idea,  Che i l Papa non 
avesse ad esser un uomo come gl i a l t r i . Se tut to questo è per i l Papa,  dicevo t ra me,  è 
egl i possibi le Che un uomo possa esser t rat tato in questa maneira? No,  non è possibi le; i l 
Papa deve essere un angelo . Entriamo in Vat icano ( . . . ) . Quanto non fu i l mio stupore,  
quando potei constatare che egl i (o Papa Pio IX) era proprio un uomo come tut t i g l i a l t r i ,  
ma rivest i to d´um autori tà proveniente da Dio medesimo! La consacrazione episcopale d i 
Mons . Comboni aveva avuto luogo i l 12 Agosto 1877: i l giorno seguente,  dopo essere 
stat i paternamente accol t i e benedet t i dal Santo Padre fummo condot t i nel Col legio di 
Propaganda,  in cui verano gia da tempo dei giovani Neri per esservi educat i a l l ´apostolato 
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Daniel Sorur continua dizendo que no dia seguinte,  depois de terem 

sido paternalmente acolhidos e abençoados pelo Santo Padre (o Papa) foram 

conduzidos ao Colégio da Propaganda fide ,  onde encontram outros jovens 

negro-africanos que lá estavam há tempo para ser formados e depois ser 

enviados em missão na África Central. Lá se dedicavam aos estudos de lat im 

e de filosofia.    

2. 6 A identidade e a experiência do sofrimento   

Durante a sua permanência em Roma,  Daniel Sorur adoeceu,  

experimentando a dor,  sendo o sofrimento o pão que nunca falta à mesa 

humana. Onde estiver o ser humano,  ali estará,  como uma sombra,  o 

sofrimento 130. Daniel Sorur enfrentou a crueza do sofrimento com difícil 

superação. Da carta do Reitor do Colégio da Propaganda Fide,  Padre 

Conrado,  de 1 de Junho de 1883,  ao Pe. Guiseppe Sembianti,  em Verona,  

referente a Daniel  Sorur,  pode-se ler:   

Do resto,  terei de escrever-lhe sobre o querido Sorur cuja saúde,  há 
algum tempo,  nos preocupa. (. . .) Eu em falar das condições de Sorur 
achei mais conveniente enviá-lo ao  Cairo em vez de a Verona; ficaria 
bom nestes meses de calor; não agüentaria o inverno. 131   

Realmente a situação de Daniel Sorur torna-se um assunto recorrente no 

epistolário comboniano. Pode-se ler ainda na Carta de Pe. Giuseppe 

Sembianti,  de Verona,  do dia 5 de junho de 1883, ao Pe. Rolleri,  no Cairo:    

                                                                                                                                                                                         

 

dell´Africa Centrale . Là at tesi agl i s tudi di la t ino e di f i losofia ( . . . ) . SORUR,  Memorie . . . 
ano VI,  nº 4 ,  p . . . ,  jul 1888. p . 117-118. 
130 BUCH CAMÍ,  E. Sofrimento . In: MORENO VILLLA,  Mariano (di r .) . op . ci t . ,  p . 
703. Apud. ,  LARRAÑAGA I. ,  Del sufr imento a la paz . Madrid: San Pablo ,  1996.  
131 . Del resto dovrò scrverLe sul buon Surur che da qualche tempo c´impensiersce per la 
salute . ( . . . ) Io nel l ´esporre lê condizioni di Surur aveva dato come proget to più confacente 
lo spedir lo a l Cairo chè a Verona s sarebbe s tato bene in quest i mesi di caldo non avrebbe 
poi potuto resis tervi nel l ´Inverno ( . . . ) . A carta está conservada junto à  A. C. R, 
colocação A.\30\10\5 . 
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Soube há algumas semanas que Daniel Sorur tinha feito vômito de 
sangue; (.. .) que os Superiores tinham tomado já a decisão de enviá-lo 
ao Cairo como lugar mais adapto para recuperar-se e continuar,  
podendo,  os estudos.132  

Do Cairo,  no dia 29 de Junho de 1883,  Mons. Sogaro 133 escreve ao Pe. 

Giuseppe Sembianti,  em Verona: Chegou Daniel Sorur com estado 

discretamente bom,  tomara que não piore (. . .).

 

134  

Depois de sua recuperação no Cairo,  Daniel Sorur é destinado a 

continuar seus estudos de Teologia em Beirute,  no Líbano,  no Médio Oriente 

(1883). Testemunha isso a Carta de Mons. Sogaro,  do Cairo,  no dia 31 de 

Julho de 1883 ao Pe.Giuseppe Sembianti ,  em Verona:   

No dia 12 corrente partiu para o Colégio Teológico de Beirute135o 
nosso ótimo confrade Daniel Sorur. Inicialmente,  os Padres da 
Companhia de Jesus de Cairo pareciam dispostos a dar-lhe algumas 
aulas,  mas depois me disseram que não podiam continuar,  isso lhes 
atrapalhava,  seria bem melhor orientá-lo à sua escola a Beirute 136    

Daniel Sorur permaneceu em Líbano até concluir a sua formação em  

teologia.  

2. 7  Um negro feito Sacerdote : uma identidade sacerdotal   

Entre os eventos que deixaram fortes marcos na transformação da 

identidade pessoal de Daniel Sorur é, sem dúvida,  a sua ordenação sacerdotal 

que teve lugar no Cairo, no dia 8 de Maio de 1887. Foi um evento histórico e 

monumental. Nesse dia, como na liturgia para a festa das tendas ,  o salmista 

                                                           

 

132  Avrei sent i to da qualche set t imana che Daniele Sorur aveva fat to gl i sbocchi di 
sangue; ( . . . ) ,  che i Superiori avevano preso gia i l part i to di mandare Daniele al Cairo 
come luogo più adat to per r imetersi e proseguire ,  potendo,  gl i s tudi . A carta è 
conservada junto A. C. R, colocação A.\28\27\20. 
133 Sucessor de Mons. Daniel Comboni como Bispo e Vigário Apostól ico da Áfr ica Central .  
134E´ arr ivato Daniele Sorur in discreto buono sta to ,  se non peggira; ( . . . ) A carta está 
conservada junto ao A. C. R, colocação A.\39\33\20. 
135 Trata-se da Universidade Catól ica São José fundada e di r igida pelos jesuí tas . Aí que 
Sorur continuou com os estudos de teologia .  
136 I l giorno 12 corrente part ìper i l Col lgio Teologico di Beyruth136i l nost ro o t t imo 
confratel lo Daniele Sorur . Sul le prime i RR.PP. del la Compagnia d i Gesù di Cairo 
parevano dispost ia fargl i un po´ di scuola; ma poi mi fecero dire che non potendo 
continuare senza t roppo loro disturbo,  sarebbe s tato assai migl ior mandar al le loro scuole 
a Beyruth ( . . . ) .A carta es tá conservada junto ao A. C. R, colocação A. \39\37\41 .  
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juntou- se com Daniel Sorur para cantar: Este é o dia que o Senhor fez,  

exultemos e alegremo-nos nele (Sl 118,  24). O evento tornou-se 

intercultural,  à medida que se reuniram em torno da mesma alegria e negros e 

árabes e europeus. Nada melhor do que ouvir a expressão do próprio Daniel 

Sorur:   

Em Julho de 1886 terminava os meus estudo e fui enviado a Ghazir,  no 
monte Líbano,  para aperfeiçoar a língua árabe. Em Dezembro do 
mesmo ano foi chamado de volta ao Cairo,  onde me preparei às 
sagrada Ordens,  que recebi pouco depois com a imposição das mãos 
do venerabilíssimo nosso Mons. Vigário Apostólico que no dia 8 de 
Maio de 1887 me conferiu o sacerdócio.137 

Ainda:  

A alegria para o acontecimento foi próspero em casa e fora e isso (. . .) 
pelo fato tudo novo em Cairo. Porque,  é a saber que nunca foi 
ordenado sacerdote em Cairo um negro,  eu era o primeiro. Portanto, 
muitos católicos dessa grande cidade tomaram conhecimento do evento 
ficaram felizes e alegres. E assim se explica a presença de muitos 
leigos e senhores naquela sagrada cerimônia. Os negros,  ao ver um 
deles feito Sacerdote,  enlouqueceram de alegria.138  

É bom dizer que essa alegria carrega um sentido particular e inédito 

para os negros ao verem um deles se tornar sacerdote católico,  mas isso deixa 

ainda uma reflexão a aprofundar: o que significa para o negro ser sacerdote 

católico no seu contexto tradicional e no contexto intercultural? Essa questão 

da identidade é recorrente. Aparece e reaparece sob várias preocupações como 

a de  inculturação e a  do diálogo.  

Com seus novos paramentos como Padre missionário, Daniel Sorur 

inicia uma primeira viagem na Europa,  no outono de 1887. Em breve tempo,  

                                                           

 

137 Nel Luglio 1886 terminava i miei s tudie venivotosto mandoto a Ghazir ,  sul monte 
Líbano,  per affrancarmi nel la l íngua araba. Nel Dicembre Del medesimofui r ichiamato in 
Cairo ,  dove mi preparai al le sacre Ordinazioni ,  che ricevet t i a brevi interst izi dal le mani 
delvenerat issimo nost ro Mons. Vicario Apostol ico f inché l ´8 Maggio 1887 mi conferiva i l 
sacerdozio . SORUR,  Memorie. . . ano VI,  nº 4 ,  p . . . ,  jul 1888. p . 119. 
138 La gioia per s ì fausto avvenimento fu in casa e fuori e ciò ( . . . ) pel fat to tut to nuovo al 
Cairo . Poichè è da sapere Che mai fu ordinato sacerdote al Cai ro um Nero,  io erro i l 
primo. Quindi è Che quanti cat tol ici di questa grande ci t tà ebbero sentore del la cosa ne 
provarono um sent imento di compiacenza e di le t izia . Ed è così Che si spiega l ´essere 
accorsi a l la sacra cerimônia molt i del di fuori re l ig iosi e s ignori . I Negri poi al veder uno 
dei loro fatto Sacerdote,  ne andavano mezo pazzi dal la gioia . SORUR,  Un nero del la 
nost ra Missione fat to Sacerdote. In: Nigrizia ,  ano V,  nº 4 , p . 116-124,  jul . . 1887 , (aqui 
p . 123) .   



 
61

nos ambientes missionários,  correu a speedy uma notícia excepcional: Un 

nero divenuto missionario e sacerdote (Um negro se torna missionário e 

sacerdote). Esse foi o título de destaque da revista missionária Nigrizia,  

sucessivamente entre 1887 e 1888 . Junto com essa notícia de ordenação 

sacerdotal de Daniel Sorur foi publicada uma sua breve autobiografia, 

Memorie Del R.P.Daniele Sorur Pharim Deng. à qual recorre-se até agora.  

A finalidade dessa viagem foi,  principalmente,  arrecadar fundos para a 

Missão da África Central. Com a mesma finalidade,  registra-se uma outra 

viagem de Daniel Sorur à Europa entre 1889 e 1891. As etapas principais 

dessa última viagem  foram: Salisburgo-Karlsruhe-Francoforte-Troppau-

Cracovia-Brambsberg-Laibach. Sobre esse assunto vale a pena ouvir o 

comentário de Jean-Marc Ela:   

Desde o XIXo século,  a Europa,  os Estados Unidos e o Canadá são a 
fonte de proveniência dos recursos da Propagação da Fé: lugares de 
culto,  escolas,  dispensários,  seminários,  escolas de catequistas,  
orfanatos,  leprosários ,  etc. . . . serão cuidados por fundos vindos fora 
dos países de missão. Assim,  cada seminarista terá de ter um 
benfeitor ; ele não aprenderá uma profissão para se sustentar,  ele 

terá de viver como subdesenvolvido,  segundo as regras de uma 
economia hetero-centrada. Em todas suas atividades,  a missão deverá 
encontrar patrocinadores de fundos no estrangeiro.139   

As heranças de tais concepção e práticas sempre acompanharam e 

acompanham ainda hoje o cotidiano comboniano. Aliás,  é preciso dizer que 

as missões (comunidades) combonianas vivem praticamente de coletas,  

ofertas particulares e intenções de missas vindas das Igrejas do Ocidente. 

Para garantir a continuidade da obra ,  o papel da imprensa missionária 

comboniana foi sempre relevante. Em certos contextos,  os meios de 

propaganda em favor das missões tomam formas diferentes: projetos ,  

festas ,  palestras ,  exposições missionárias ,  dias ou semanas 

missionárias ,  etc . . . 

                                                           

 

139 Dès le XIXe s iècle ,  l Europe,  les Etats Unis et l e Canada sont la ssource de 
provenance des ressources de la Propagat ion de la Foi : l ieux de cul te ,  écoles ,  
dispensai res,  seminaires ,  écoles de catéchis tes ,  orphel ia ts ,  léproserie ,  etc . . . seront 
ent retenus par des fonds extérieurs aux pays de mission. Ainsi ,  chaque séminariste devra 
avoir un bienfai teur ; i l n apprendra pas un métier pour survivre ,  i l devra vivre en sous-
développé,  selon les exigences d une économie hétéro-cent rée . Pour toutes ses act ivi tés ,  
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Volte-se à experiência de Daniel Sorur. O que facilitou à animação em 

favor da África foi justamente a sua habilidade lingüística: Daniel  Sorur 

tinha conhecimento das línguas italiana,  alemã,  inglesa,  francesa e árabe. 

Suas viagens interesseiras constituíram uma importante oportunidade para 

conhecer um pouco mais da cultura européia à qual se contrapôs pelas 

atitudes etnocêntrica e preconceituosa dos brancos contra o negro-africano. 

Esse período de permanência na Europa é, possivelmente, o momento 

inspirador das preciosas informações que constituem o manuscrito Che cosa 

sono i néri?140 

De suas atividades apostólicas na África, Daniel Sorur traz pouca 

informação ou quase nada. As suas longas viagens são justificadas, como 

acaba-se de dizer,  pela animação missionária na Europa em favor dos mais 

abandonados do planeta ,  os negro-africanos. Assim se entende a sua 

dedicação na construção da nova estação missionária de Suakim; na 

construção das igrejas de Suakim e de Helwan (no Egito); na responsabilidade 

da Escola em Suakim e em Helwan; na aquisição de importante localidade da 

Gesira sob domínio de muçulmanos. A missão, na quela  época,  é 

compreendida no contexto de civil izar os negros, de dar visibilidade à 

cristandade por meio da instalação das estruturas como escolas,  igreja,  etc. ,  

como foi referido no comentário de Jean-Marc Ela; na luta anti-escravagista e 

na coversão dos negros do paganismo para o cristianismo (catolicismo). 

Assim, no seu necrológio,  afirmava-se:  

De 1889 a 1891 foi visto andando com R. P. Geyer pela Europa para 
arrecadar fundos. Deve-se em grande parte pelo seu rosto negro e pela 
sua fala quente a conquista do estabelecimento e a construção das 
igrejas de Helouan e de Suackim,  como também a conquista do 
território de Gesira,  obra de grande auxílio para a Missão e onde 
muitos negrinhos têm encontrado o paraíso.141  

                                                                                                                                                                                         

 

la mission devera t rouver des bai l leurs de fonds à l étranger . Cf. Le cr i de l homme 
afr icain . Quest ions aux chrét iens et aux égl ises d Africa ,  p . 31 . A t radução é nossa .  
140 Para a descr ição deste manuscri to , conferi r o capí tulo 3 desta parte ,  no i tem um negro 
face à cul tura ocidental . 
141  Del l ´89 al 91 fu visto gi rare col R. P. Geyer per l ´Europa per questua. Si deve in gran 
parte al la sua faccia nera ed al lasua calda parola la r iusci ta del l ´ impresa e la fabrica del la 
Chiesa e d i Helouan e di Suackim,  come anche la comperadel la Gesi ra ,  opera di tanto 
giovamento per la Missione e dove tant i neret t i hanno t rovato i l paradiso . Diario del la 
Gesira ,  de Janeiro de 1900,  conservado no A.C.R., colocação A\24\2, p . 45 . 
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Constata-se que o trabalho missionário de Daniel Sorur constituiu-se,  

em geral,  muito mais na animação missionária na Europa em favor dos negro-

africanos do que no meio dos mesmos.  

A partir de 1895, com saúde sempre precária, o padre Daniel  Sorur 

começou a piorar com fortes ataques de febre. Em novembro de 1899,  Daniel 

Sorur foi destinado por Mons. Roveggio à colônia de Gesira,  no Egito. Ali,  

atingido por um forte ataque da tísica142,  foi internado no hospital local,  

onde,  no dia 11 de Janeiro de 1900,  faleceu aos 34 anos(?),  assistido pelo 

Pe. J .Ohrwalder. O seu corpo foi levado ao Cairo e enterrado ao lado da igreja 

do Sagrado Coração,  a mesma onde foi ordenado sacerdote.143  

No seu necrológio,  refere-se:   

Sim, foi um grande prazer para os brancos e para os negros; e não é de 
se admira se o querido Pe. Daniel foi amado por todos e a todos 
agradou. Queria-se fazer à sua alma solenes exéquias à Gesira com 
cantos de nossos neguinhos duas vezes,  e assim também em Cairo e 
também a Helouan,  onde, aliás, foi recolhida uma vistosa coleta para 
um solene trigésimo da sua morte e para perpetuar a cara memória com 
pequenas lembranças na pública Igreja. 144   

Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do 

céu (Ec 3, 1). Metade das ocupações do homem é sinistra,  metade de suas 

ações é gesto de luta. A morte já deixou a sua marca sobre a vida. Para Daniel 

Sorur Pharim Deng,  a morte fecha as portas do século XIX e o céu abre as do 

século XX.    

                                                           

 

142 Tuberculose pulmonar . 
143 Cf . Diario del la Gesira ,  de Janeiro de 1900,  conservado no ACR, colocação A\24\2 , p . 
72 . 
144 s ì , fu compianto assaidaí Bianchi e dai Neri ,  e non è a maravigl iarsi se i l caro P. 
Daniele fu amato da tut t i e da tut t i compianto . Si voleva fare al l ´anima sua solenni 
esequie al la Gesi racol canto dei nost r i neret t ibem due vol te ,  e così pure in Cairo ed anche 
ad Helouan,  dove anzifu raccol tauna vistosa col let ta per un solenne Trigésimo del la sua 
morte e per perpetuare la cara memória com qualche piccolo r icordo nel la publica 
Chiesa. Diario del la Gesira ,  de Janei ro de 1900,  conservado no A. C. R, colocação 
A\24\2 , p . 75 . 
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Capítulo III  A obra de Sorur  

3. 1 A identidade negro-Dinka na obra de Sorur  

O homem é um ser mais ou menos susceptível 
das idéias e do modo de viver das pessoas 
com as quais ele está em contato ou 
relação.145    

A identidade Dinka não é, portanto,  uma categoria estática,  

imobilizada no tempo,  mas é explicada e interpretada por Daniel Sorur nos 

aspectos histórico e relacional de encontro pluricultural,  constituindo uma 

estrutura híbrida entre tradições negro-afro-Dinka, hebraico-cristãs e 

muçulmanas. Para entender melhor o estado identitário do negro,  aconselha 

Daniel Sorur,  é bom estudar e ver por qual das três culturas o negro é mais 

influenciado: o paganismo (tradições negro-africanas),  ou o Islamismo,  ou 

ainda o Cristianismo.146 

O fato de a espiritualidade afro-Dinka carregar elementos culturais de 

várias origens, pode-se falar 

 

de modo impróprio 

 

de uma  identidade 

intercultural no caso de  Daniel Sorur? Deve-se ter presente que,  na 

experiência de Daniel  Sorur,  as culturas acima citadas não tiveram o mesmo 

peso. Seu amor para com as tradições negro-africanas não esconde também a 

sua visão negativa com  as mesmas. Ele as considera como feticismo ou 

religião natural . O Islamismo é uma religião da alma doente;  é um dos 

grandes pecados dos males e sofrimentos essenciais dos negro-africanos 

 

sobretudo a escravidão. A doutrina cristã foi acolhida de modo profundo e 

otimista, ainda que  a marca do cristianismo comboniano foi um sofrimento 

para Daniel Sorur. Como vem a ser o diálogo com um cristianismo 

ocidentalizado? Como explicar e interpretar o salvar o negro com o negro 

nesse contexto?  

Daniel Sorur, portanto,  por meio de uma obra manuscrita, propõe ao 

leitor uma viagem no processo de formação de sua identidade na encruzilhada 

                                                           

 

145 L`uomo è un essere più o meno suscet t ibi le del le idee e del modo di vivere di quele 
persone col le qual i è in contat to o relazione . SORUR, Que cosa sono i negri ,  p . 31 . 
146 SORUR, op. ci t . ,  p . 14.  
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de desafios e perspectivas: entre cultura tradicional negro-africana-Dinka,  

islamismo e cristianismo (catolicismo europeu).  

O Qual è il mio paese nativo? e o Que cosa sono i negri?147 são 

basicamente escritos apologéticos 

 
que mais interesse esse estudo para sua 

finalidade 

 
em torno da ideologia racista contra o negro148. Neles, Daniel 

Sorur traz sua experiência com argumentos bem fundamentados em vários 

campos de seu conhecimento 

 

filosófico, teológico, etnológico. Nesses 

escritos, Sorur se defende e colabora, oferecendo orientações para 

comportamentos adequados na formação e convivência com os negro-

africanos em vista de sua emancipação nos planos humano e espiritual.  

Em Que cosa sono i negri? ,  a argumentação parte da análise da esfera 

religiosa que coloca em confronto o paganismo (religiões das tradições 

africanas),  o Cristianismo e o Islamismo. Assim fazendo, Sorur trata 

principalmente da questão da civilização dos negros, da formação do clero 

indígena e da denúncia de comportamentos menos satisfatórios da sociedade 

européia e das relações perversas e servis dos muçulmanos. Uma tarefa 

laboriosa que solicita discernimento. Entre o sofrimento em ouvir dizer que 

os negros não são capazes à vida intelectual, a angústia em ouvir dizer que os 

negros não possuem alma e não são outra coisa que macacos e as dúvidas em 

querer saber o que são realmente os negros para merecer um tal tratamento, 

vencem a fé e coragem para assumir sua responsabilidade. No inicio do 

manuscrito, ele mesmo disse: 

Não tenho condição de tratar esse tipo de assunto da maneira que 
mereceria; em tudo caso,  depois de muita dúvida se conseguiria levar 
até o fim,  apesar das dificuldades que me dissuadiam de encarar,  
convicto de ser meu estreito dever de consciência,  resolvi dizer alguma 
coisa.149  

                                                           

 

147 Uma interrogação semelhante aparece na forma o que é o negro? em A invenção do 
ser negro : um percurso das idéias que natural izaram a inferioridade dos negros de 

Gislene Aparecida dos Santos ,  publicado em São Paulo pela Educ/Fapesp,  2002,  p . 53 . A 
questão remete àdegradação daidentidade do negro pelo fato do racismo sofrido por es te . 
148 A const rução da idéia de raça no século XIX est ruturou,  por meio de r ígidos 
princípios ,  uma acentuada di ferença ent re brancos e negros . Observa-se que o imaginário 
europeu está repleto de concepções racistas d ifundidas em larga escala . . . a imagem do 
negro que é veiculada leva a crer em sua inferioridade inata e i r remediável . Ibid . ,  p . 59 .  
149 Sebbene non mi senta in grado di t rat tare s imile materia secondo che meri terebbe; 
tut tavia dopo aver mol to esi tato se l ´avrei potuto condure a buon porto ,  non ostante le 
di f f icul tà che mi dissuadevano dall´ int raprenderla ,  convinto essere mio stret to dovere di 
coscienza,  mi risolvet t i a di re qualche cosa . SORUR, Que cosa sono i negri?op ci t . ,  p . 
1 .  
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Nesse sentido, o Daniel Sorur mostra um forte compromisso pessoal,  

universal,  ético e amor ao próximo.150  

3. 2 Um negro face à sua cultura de origem.   

3. 2. 1 Em busca das origens   

Pharim Deng descreve a cultura Dinka. Essa cultura 

 

se se permite 

dizer 

 

é codificada no seu próprio nome. Pharim Deng é o nome a ele 

conferido pelos pais no seu nascimento,  e é um termo Dinka. Dessa cultura 

de origem ele fala no seu manuscrito Qual è il mio paese nativo? (Qual é a 

minha terra nativa?), não datado e constituido de um caderno de 44 páginas. 

Esse manuscrito é conservado junto ao Arquivo Comboniano de Roma (ACR),  

coleção A/C/R/A/30/2/9. 

Como já foi referido ao falar de sua família,  no capítulo precedente,  

da época em que Sorur escreve,  passaram vinte anos desde sua captura por 

parte dos Jialaba e Bagara 

 

populações arabizadas e islamizadas que se 

dedicam ao comércio de escravos 

 

procedentes da região de Cordofão. Pode-

se,  portanto,  colocar também a redação desse escrito,  em torno de 1890. 

Dov è il mio paese nativo? (Onde está localizada a minha terra 

nativa?) é o título do primeiro capítulo de Qual è il mio paese nativo? ,  que 

ficou incompleto, em relação à etnia de origem de Sorur,  a Dinka. Como foi 

lembrado no segundo capítulo,  junto aos Dinka não existia nenhuma forma de 

educação escolar 

 

no sentido de instrução escolar (escrever e ler) , Daniel 

Sorur não possuía praticamente nenhum conhecimento da posição geográfica 

de sua aldeia de origem. O seu escrito é justamente uma tentativa de 

responder à interrogação inicial que ele mesmo faz: Qual é minha aldeia de 

origem ? Daniel Sorur escreve:    

                                                           

 

150 Conferi r ,  a esse respei to , VALLE,  Edenio .  Psicologia e experiência rel igiosa . São 
Paulo: Loyola ,  1998. Aqui: Anexo VI,  caracterís t icas da re l igiosidade int r ínseca versus 
ext r ínseca. (Adaptado de R. W. Hood Jr , 1995:25) p . 270. 



 
67

 
Estudando ora os mais recentes mapas geográficos,  confrontando-os 

com as minhas lembranças,  dou-me conta de que a minha tribo teria de 
ser,  ao contrário, situada na margem esquerda do afluente Bhar-el-
Arab,  que pelo tamanho do seu leito,  largo uns 200 a 300 metros,  
chamamos rio (Kir),  e não na margem do Nilo como tinha sempre 
pensado.151   

No segundo capítulo, Daniel Sorur descreve a etnia Dinka,  ou melhor,  

Gianghè, à qual pertence a sua tribo nativa,  a dos Giur,  localizada ao lado 

esquerdo do rio Bhar-el Arab (seria o atual rio Nilo branco)152; com sua 

estrutura familiar,  constituição física e seus costumes.Dinka é um 

agrupamento imenso da África Central cuja unidade baseia-se em língua,  

cultura e consciência grupal comuns; é um povo que sofreu raptos,  servidão e 

continua humilhação pelos invasores jalaba ,  abissini ,  kaffa e gala153 

 

sem 

esquecer seus inimigos de guerras,  os nuer e schiluuk.  

O manuscrito detém-se ao terceiro capítulo, intitulado Costumes 

religiosos e religião entre os Dinka 154,  que Daniel Sorur introduz nestes 

termos:   

A posição limítrofe com as vizinhanças do nordeste,  que outrora eram 
cristãs,  o contato com as tribos pagãs do sul e sudeste,  o quase 
comércio que existe entre os Giur e os Baggàra,  o Arab el Homr na 
margem do Bhar el-Arab no norte,  pode ser meio termo para entender 
a mistura de idéias,  costumes religiosos e profanos que existem entre 
os Dinka155.  

Logo depois acrescenta Sorur: Os Giur têm muito de costumes 

hebraicos, ou cristãos corruptos, muito de maometanos e muitíssimos de 

pagãos 156. A identidade dos Giur sofreu, portanto, uma forma de 

                                                           

 

151 Studiando ora le più recente car te geografiche,  confrontandole col le mie memorie,  
t rovo che la mia t r ibù doveva piut tosto essere si tuata sul la riva sinist ra del l aff luente 
Bhar-el -Arab,  che per la grandezza del suo let to ,  largo un 200 a 300 metri ,  chiamiamo 
f iume (Kir) e non sul Ni lo como avevo sempre s t imato . SORUR, Qual è i l mio paese 
nat ivo? , p . 4 .  
152 Cf . Ibid ,  p .90. 
153 Cf . Ibid . ,  p .16.  
154 Costumanze rel ig iose e rel igione pressi i Dinka . Ibid . ,  p .21. 
155 La posizione l imit rofa col le contrade a lmeno al t re vol te cris t iane del norte-est ,  i l 
contat to col le t r ibù pagane del sud e sud-ovest ,  i l quasi commercio che esiste f ra i Giur 
ed i Baggàra o Arab el Homr sul Bhar el - Arab al nord ,  può dare mezzo termine ad 
intendere i l mescuglio di idee ,  costumanze rel igiose e profane che es istono fra i Dinka . 
Ibid ,  p .20. 
156 I Giur hanno molto del le usanze ebraiche, o cris t iane corrot te ,  mol to del le 
maomettane e molt issime del le pagane . Ibid ,  p . 21 . 
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transformação cultural religiosa que se verifica quando sujeitos de culturas 

religiosas semíticas e cristãs entraram em contato no território e na 

comunicação pelo comércio com esses. Com poucas palavras, os Giur 

sofreram o assim chamado fenômeno da aculturação157.  

Daniel Sorur se expressa como embaixador de sua tribo Giur. Aqui, o 

cenário torna-se apologético; por vezes irritado, ele apresenta uma expressão 

defensiva,  mostrando-se contra o que prejudica a identidade de seu povo; ele 

discute explicando e interpretando a cultura Giur-Dinka diante das afirmações 

distorcidas e estrangeiras referentes a essa. Daniel Sorur fornece definições e 

reafirma os valores tipicamente da sociedade afro-Dinka-Giur e negro-

africana em geral. Declara Daniel Sorur:   

Alguns poderiam me culpar pelo que se refere aos costumes dos negros,  
que se pode em breve ressaltar do escrito até aqui. Antes mais nada,  
aviso os leitores que se escrevi nestes termos,  foi unicamente para 
defende-los da opinião geral que se tem deles,  acreditando que eles 
são incapaz para a civilização e religião pela sua natureza.158   

A religião 

 

como todo o sistema simbólico 

 

é muito importante na 

afirmação da identidade. Relembra-se que a identidade cultural adquire 

sentido por meio dos sistemas simbólicos pelos quais ela é representada. 

Assim, a construção da identidade é tanto simbólico quanto social. Daniel 

Sorur dedica, portanto, o capítulo terceiro especialmente aos costumes e 

religião entre os afro-Dinka. Ele demonstra conhecer bastante a sua cultura de 

origem, trazendo um conjunto de dados antropológico-religiosos (no sentido 

de etnologia); olhando a identidade dos Dinka através de uma fenomenologia 

caracterizada pelo cotidiano desses:  na pastorícia nômade;  na agricultura;  

pesca e caça;  na propriedade;  na vida doméstica, na organização 

institucional que regula a vida social e os costumes (o vestuário,  o rito e a 

estética de tatuagem,  a arquitetura,  os imóveis,  o parentesco,  o sistema de 

                                                           

 

157 Cf. VANDER MADE Si lvia ,  Conceptos basicos de antropologia . Quito: Inst i tuto de 
Antropologia Aplicada, 1992. Apud. HUNTER David E.; WHITTEN, Phil l ip .  Enciclopedia 
de la Antropologia ,  1981,  p . 7 .  
158 Alcuni pot rebbero tacciarmi per ciò che r iguarda le abi tudini dei negri ,  che si può in 
breve r i levare dal lo scri t to f in qui . Innanzi tut to prevengo i l et tori che se scrissi in tal i 
termini ,  fu unicamente per difenderl i dal l ´opinione generale che s i ha di loro ,  credendoli 
inat t i a l la civi l izzazione rel igione per loro natura . SORUR, Que cosa sono i negri ,  p . 
114.  
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matrimônio,  a divisão de classes,  a autoridade dos anciãos,  as viagens ); na 

relação com as plantas,  os animais, as águas;  na esfera mítica religiosa 

relativa às crenças e aos ritos (de circuncisão,  de funeral),  com a descrição 

de cerimônias sobre a benção das premissas (frutas) e de primogênitos (vacas 

sagradas),  significados,  símbolos,  valores,  atributos. 

De Giur, de modo particular, Daniel Sorur descreve os costumes 

matrimoniais,  a prática da circuncisão masculina,  a benção no tempo da 

nova colheita,  a norma que proíbe a prática de incesto,  o sepultamento dos 

pais,  a veneração da vaca sagrada159. Ele conclui afirmando a existência do 

conceito de divindade entre os Giur160.  

3.2.2  Identidade como sistemas social e simbólico de representação   

3.2.2.1 O matrimônio para os Giur  

A exogamia de parentesco e a endogamia étnica ou tribal são regras que 

regem o matrimônio entre os Giur. O consenso dos pais de ambas partes 

contratantes é fator principal que garante essas regras. A endogamia étnica 

preserva a pureza de sangue. Nesse sentido,  entre os Giur,  não se permite 

união fora da tribo,  com estrangeiros,  a menos que esses estejam 

estabelecidos na aldeia e passem a ser considerados como cidadãos. 161   

Antes de mais nada, apresenta-se o matrimônio proibido entre os graus 
de parentesco claramente conhecidos. É prática constantemente 
respeitada entre nós que os jovens não contraiam licitamente o 
matrimônio,  sem o explícito ou,  de forma decisiva,  o pressuposto 
consenso dos pais ou dos parentes próximos,  tutores deles. Quando 
dois jovens desejam unir-se em matrimônio,  os dois têm de manifestar 
aos respectivos pais o desejo que eles têm de unir-se àquele ou àquela 
em matrimônio. Então os pais de ambos contraentes se ocupam da 
negociação; se gostarem,  concluem-na e estabelecem a data em que 
deverá ser publicamente celebrado. Todavia,  embora haja o costume 
de se pedir o consentimento dos próprios pais de diferentes classes ou 

                                                           

 

159 Cf . Ibid ,  p . 21-39. 
160 Dal la descr izione testé fat ta del le usanze rel igiose presso i Giur,  parrebbe che proprio 
non abbiamo idea di div ini tà . Questa è opinione fal sa . I Giur come tut t i i Dinka credono 
a l l esistenza d un Grande Spiri to Garan o Den-did Grande Pioggia creatore e conservatore 
d ogni cose. Ibid ,  p . 44 . 
161 Cf . SORUR, Qual è i l mio paese nat ivo? ,  p . 22 . 
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casta,  os filhos apaixonados fazem tais uniões contra a vontade dos 
pais. Isso,  porém,  é uma derrogação à autoridade paterna,  que 
infelizmente muitas vezes se encontra entre povos ditos civilizado e 
cristãos162.   

A exogamia tem uma função econômica,  já que uma mulher Giur tem um 

valor econômico no intercâmbio; e uma função simbólico-cultural,  porque 

no intercâmbio de mulheres,  se fazem pactos de não agressão,  se trocam 

presentes,  se fazem festas. Isso não é,  segundo Sorur,  reduzir o matrimônio 

Giur a negócio comercial; é simplesmente costume legitimado. Assim,  contra 

a concepção reducionista que atingiu a cultura matrimonial Giur,  Sorur 

reage:   

Lembro-me de ter ouvido ou lido uma vez que o matrimônio entre as 
populações negras é,  aliás,  um comércio. Cada país tem suas práticas 
mais ou menos louváveis,  mas geralmente bem consideradas,  
permanecem legítimas; e como cada um procura justificar o que pode 
ser desaprovado nos costumes do próprio povo,  ao contrário se é 
muito severo em censurar os dos outros povos. Não conheço os 
costumes dos Dinka (em geral) referentes ao matrimônio e falo apenas 
como se encontra entre os Giur. É prática entre eles que o esposo dê 
um certo número de vacas aos pais,  irmãos e irmãs da esposa,  e isso 
em troca do dote que ele deveria dar à própria esposa. Com a morte do 
esposo,  no caso de este não ter irmãos que a tomem com mulher,  esta 
pode retirar-se e viver junto de seus pais com todos os bens deixados 
pelo esposo. Com essa liberdade,  não vejo nenhuma forma de comércio 
que possa acontecer em seus matrimônios.163  

                                                           

 

162 Innanzi tut to ci s i presente i l matr imonio ,  proibi to f ra i gradi di parentela chiaramente 
not i . É uso costantemente osservato presso noi che i giovani non contraggano l ici tamente 
i l matrimonio ,  senza l ´espl ici to o gravamente presunto consenso dei geni tori o dei parent i 
prossimi tutori loro . Quando due giovani bramano unirsi in matrimonio,  ambedue devono 
manifestare ai r ispet t ivi geni tori i l desiderio che hanno di uni rs i a l ta le o al la tale in 
matrimonio . I geni tori quindi d´ambo i contrant i s i occupano del l ´affare ,  e a loro piace,  
lo conchiundono e stabi l i scono i l giorno in cui dovrà essere pubbl icamente celebrato . 
Tuttavia non ostante l ´usanza di chiedere i l consenso dei propri geni toridi different i classi 
o caste ,  ( i f igl i ) acciecat i dal proppo amore,  facciano tal i unioni contro la volontà dei 
geni tori . Questa però è una derogazione al l ´autori tà paterna ,  che pur t roppo spesso si 
t rova f ra popol i civ i l i e cri s t iani . Ibid . , p . 21 .  
163 Mi ricordo aver talvol ta udi to o le t to che i l matrimonio presso la popolazini negre sai 
piu t tosto un comercio . Ogni paese há le sue usanze più o meno lodevoli ,  ma che spesso 
bene considerate ,  s i t rovono esser legi t t ime,  e come ognuno cerca di scusareciò che può 
esserebiasimevole nel le usanze del proprio paese,  così al contrario si è mol to severi nel 
censurare quel l i degl i a l t ri paese . Non conosco i costumi dei Dinka ( in generale) sul 
raporto del mat rimonio e ne parlo solamente com´è presso i Giur . É uso f ra quest i che lo 
sposo dia un certo numero di vacche ai geni tor i ,  f rat tel i e soerel le del la sposa,  e questo 
in cambio del la dote che dovrebbe egl i dare al la sposa medesima. Alla morte del lo sposo,  
in caso che quest i non abbia f ratel l i che la prendono in moglie ,  essa può ret i rars i e vivere 
presso i suoi geni tori com tut t i i beni lasc iat i ledal lo sposo. Con questa l ibertà non 
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A exogamia é um fato notável que acentua o caráter patriarcal da tribo 

Giur: quem é obrigada a sair do clã é a mulher,  que e vai morar com a família 

de seu marido; e o homem,  ao casar,  é obrigado a dar a riqueza da mulher 

ou o dote à família dela. Isso justifica a prática de levirato segundo a qual a 

viúva casa com o irmão de seu defunto esposo.  

Em relação a tal prática, encontra-se um confronto nos Evangelhos 

sinóticos. Quando se aproximaram de Jesus alguns saduceus e lhe 

perguntaram: Mestre, Moisés disse: Se alguém morrer . . . o seu irmão se 

casará com a viúva e suscitará descendência para o seu irmão ( . . .) (Mt 22, 

23-28; Mc 12,  18-23; Lc 20,  27-33). Esses Evangelhos retomam a lei de 

levirato contido na Lei de Moisés (Dt 25,  5-10). Nesse sentido,  entende-se a 

afirmação de Sorur segundo a qual os Giur têm muito de costumes semitas. 

A regra de exogamia164 de parentesco se opõe a qualquer forma de 

incesto165. E, entre os Giur, o incesto e o adultério são infrações de 

prescrições negativas que causam desordens sociais; são considerados 

pecados gravíssimos e severamente punidos. Quem é flagrado paga 

indenização ao grupo por meio do rito de reparação feito do sacrifício de um 

animal, em sinal de reconciliação e paz. Sobre incesto e adultério,  Sorur 

descreve:  

O pecado de incesto é severamente punido entre nós. Os delinqüentes 
reconhecidos parentes e presos em flagrante delito, devem os dois 
oferecer um vitelo macho e ainda de um ano de idade. O pobre animal,  
que deve expiar o pecado dos outros,  é estendido com barriga no chão 
e,  sem matá-lo corretamente, divide-se a golpes de machado a partir 
da cabeça até ao rabo. Uma vez terminado esse trabalho,  os parentes 
delinqüentes,  diante dos quais todos devem assistir ao sacrifício,  
pegam uma parte para comer juntos em sinal de paz,  enquanto que a 
outra parte é queimada em holocausto. Se o incesto é punido 
gravemente porque é considerado pecado gravíssimo,  o adultério não é 

                                                                                                                                                                                         

 

comprendo qualunque colore di commercio che possa aver lugar nei loro matr imoni . 
Ibid . ,  p . 24-25. 
164 Sobre as origens e funções de exogamia,  recomenda-se ler LÉVI-STRAUSS Claude.  As 
estruturas elementárias do parentesco, 1949; MAKARIUS R.  L origine de l exogamie et 
du totémisme . Par is : Gall imard,  1961; FREUD Sigmund.  Totem et tabou . Paris: Payot ,  
1947: a exogamia tem sido possível com a assunção da culpa pela morte do pai . 
165No nosso entendimento ,  o fenômeno da proibição do incesto é universal . Os sent imentos 
de horror e repugnância , em geral , parecem despertar a sua t ransgressão. Isso tem 
chamado f reqüentemente a atenção de teóricos de diversas áreas: o di rei to (Maine),  a 
sociologia (Durkheim),  a sexologia (Havelock Ell i s) ,  inclusive a biologia (East ) e , 
certamente , a ant ropologia (Lévi-Strauss) e a psicanál ise (Freud) .  
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certo de menor gravidade. Não me lembro de ter visto fazer sacrifícios 
de expiação desse pecado,  mas isso não me impede de supor a grave 
pena que se poderia dar à mulher expiando em si ou por qualquer outro 
meio a sua culpa.166   

Sendo uma tribo patriarcal,  no caso de adultério,  os Giur impõem uma pena 

mais grave à mulher do que ao homem. Mais uma vez,  trata-se de um costume 

semelhante ao semítico,  como referido em Pv 2, 16; 5, 8;Jo 8, 3.  

3. 2. 2.2 Identidade e diferença do gênero  

Um missionário da África Central cujo nome Sorur não cita,  durante 

suas atividades apostólicas junto à tribo dos Scilluk,  teria escrito que esses 

povos destinavam à prostituição,  durante alguns dias,  suas mulheres e 

meninas aos estrangeiros em vista de uma retribuição. Sorur reconhece que a 

prostituição constitui uma desordem, um abominável costume. Se houver 

casos dessa prática entre os Dinda,  seria devido à influência vinda das 

aldeias arábico-muçulmanas da vizinhança ou das tropas egípcias no tempo da 

conquista de Ismail ou de Mohammed Alì Pascià. Junto ao povo negro,  Sorur 

não observou tal prática como constatou no Egito,  na Europa,  na Turquia e 

entre os maometanos. Ele protesta:   

Todavia se essa prostituição fosse de uso geral entre todos os Dinka,  
como argumenta o escritor,  ela deveria ser conhecida ao menos pelas 
tribos limítrofes. A sua entrada,  portanto,  naqueles territórios pode 
ser explicada apenas pela proximidade com os povoados muçulmanos,  
onde mais ou menos está em voga tal desordem,  e muito mais ainda 
com a chegada das tropas egípcias no tempo da conquista de Ismail ou 
de Mohammed Alì Pascià. De qualquer modo,  não saberei dizer 
realmente junto a qual povo negro está em uso tal abominável costume,  

                                                           

 

166 I l pecato d´incesto `e severamente punito presso noi . I del inquenti conosciut i parent i 
e sorpresi in f lagrante del i t to ,  devono ambedue offri re un vi tel lo maschio per lo più e di 
un anno d´età . I l povero animale che deve espiare i l pecado al t rui ,  viene coricato ventre 
a terra , e senza scannarlo pealabi lmente,  lo si div ide a colpi d´acceta dal la tes ta f ino al la 
coda. Terminato det to lavoro,  i parent i del inquent i ,  i qual i tut t i devono assis tere al 
sacri f icio ,  s i prendono una parte per mangiarla insieme in segno di pace ,  mentre che 
l ´a l t ra parte viene bruciato in olocausto . Se l ´ incesto è punito sì gravamente paerchè è 
considerato peccato graviss imo; l ´adulterio nonè certo di minore gravi tà . Non mi r icordo 
aver veduto far sacri f ici di espiazione di questo peccato ,  ma ciò non mi impedisce di 
supporre la grave pena che potrebbe inf lui re a l la donna espiando in sè od in qualunque 
a l t ro mezzo la sua culpa SORUR, Qual è i l mio paese nat ivo? ,  p .36. 
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como vi no Egito,  na Europa,  na Turquia e em qualquer outro 
território maometano.167  

Dizer que os negros negam à mulher a alma imortal e a maltrata é uma 

aberração, segundo Sorur. Isso só poderia acontecer entre os muçulmanos. 

Que as mulheres negras se ocupem dos duros trabalhos manuais, isso não quer 

dizer que elas sejam escravas. É apenas costume do povo, pois elas têm 

também outras responsabilidades importantes na vida da família e da 

sociedade: conduzem as orações públicas,  as cerimônias religiosas que 

normalmente cabem aos homens,  chefes de famílias ; os sacrif ícios depois da 

morte do marido. A mulher não é escrava; ela administra os bens da família; 

ela é autoridade em relação aos filhos e desses ela tem sempre honra. Reclama 

Sorur:  

Muitas vezes,  ouvi dizer que os negros não reconhecem na mulher a 
existência da alma imortal o que faz com que os homens se sirvam dela 
como se fosse objeto puramente material. Se se pode dizer isso dos 
muçulmanos,  acredito que não se deve estender aos negros Giur ao 
menos. É verdade que esses não deixam suas mulheres,  e muitas vezes 
são elas que se ocupam dos mais duros trabalhos manuais. Porém,  
considerando as orações públicas feitas por essas,  as cerimônias 
religiosas que exercitam em família na ausência do pai,  os sacrifícios 
que fazem depois da morte,  descartam-se por si tais afirmações. O pai 
é o chefe de família,  depois segue a mãe,  com a ordem de gerar filhos 
exigida pela natureza. A mulher não é escrava; ela administra os bens 
da família como os próprios se goza a devida estima do marido. A sua 
autoridade face aos filhos tem sido valorizada. Que o negro deixa 
muitas vezes trabalhos pesados para sua mulher,  isso não é sinal que a 
considera como escrava,  mas porque é costume do povo. (. . .).168  

                                                           

 

167 Tuttavia se coteste prost i tuzione fosse in uso generale presso tutt i i Dinka,  come 
sembra opinare lo scri tore ,  essa dovrebbe esser conosciuta almeno dal le t r ibù l imit rofe . 
L´int roduzione sua dunque in quei paesi non può spiegarsi che per la vicinanza coi 
paesimusulmani ,  presso cui più o meno è in voga tale disordine,  e molto p iù ancora per 
la venuta del le t ruppe egiziane al tempo del la conquista d´Ismail o di Mohammed Alì 
Pascià . Insomma non saprei veramente presso quale popolo negro sia in uso tale 
abominevole costumanza,  quale vige in Egit to ,  nel l ´Europa,  in Turchia ed in qualunque 
a l t ra contrada maomettana SORUR, op. ci t . , p .28-29. 
168 Soventi vol te in tes i di re che i negri non ammettono nel la donna anima immortale lo 
che fa che gl i uomini se ne servonocome um oggetto puramente materiale . Se ciò di re s i 
può dei musulmani ,  credo di non doverlo es tendere ai negri Giur almeno. É vero che essi 
non lasciano le loro donne,  e molte vol te sono esse che si occupano dei più gravi lavori 
manuali . Ma considerando le preghiere publ iche fat te da queste ,  le cerimonie re l ig iose 
che eserci tano in famigl ia in difet to del padre,  i sacrif ici che fanno per esse dopo la 
morte confuta da per sè tale asserzione. I l padre è i l capo di famigl ia quindi viene la 
madre,  ordine gerar chico chiesto dal la natura medesima. La donna non è schiava; essa 
amminist ra i beni del la famigl ia come proprie gode la dovuta st ima dal mari to . La sua 
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3.2.2.3 A circuncisão entre os Giur    

A circuncisão, costume antigo, até hoje difundido entre diversos povos, 

consiste em cortar (circun-cisio = circuncisão periférica) ou fazer uma incisão 

no prepúcio masculino. Na infibulação de meninas, também são removidas 

partes dos grandes lábios e costuradas as partes genitais. Na infibulação de 

rapazes, é costurado o prepúcio.  

Sorur traz uma comparação da prática de circuncisão entre os Giur e os 

maometanos (muçulmanos). Os Giur, diferentemente dos árabes muçulmanos,  

praticam apenas a circuncisão masculina e 

 

estranhamente 

 

não é prática de 

caráter religioso,  mas por razões sanitárias e para os maridos agradarem às 

suas esposas. Entre os Giur, a circuncisão é feita em qualquer idade e sem 

festa religiosa. Sorur descreve:  

A circuncisão é praticada entre os Giur, apenas para o sexo masculino. 
A história e a época do seu início são desconhecidas. Essa é uma 
prática religiosa? Não sei dizer. Em todo o caso,  acredito que ela é 
geralmente feita quer por questão de perfeição,  quer por razões de 
higiene. Os árabes costumam fazê-la na infância,  isto é,  entre cinco e 
dez anos para os dois sexos,  sem exceção de classe ou de pessoas. 
Entre os Giur não é determinada a época para fazê-la,  nem há pessoas 
que a exercitam como profissão; em geral é o pai de família que a faz. 
A festa,  que é celebrada entre os maometanos naquela ocasião,  indica 
a razão pela qual é feita essa prática,  isto é,  por motivo religioso,  
sendo essa um batismo para eles e sinal característico da fé a qual 
devem pertencer. Entre os Giur,  essa prática é feita em qualquer idade 
e sem festa religiosa. Tenho conhecido jovens de dezoito a vinte anos e 
homens já pais de numerosos filhos,  que se fazem circuncidar,  uns 
para agradar a suas esposas,  os outros para recuperar a perda de 
saúde. Em muitas tribos negras e,  sobretudo,  entre os maometanos as 
mulheres magoam os homens não circuncisos. O comércio dos Giur com 
os árabes pode explicar o início da prática.169  

                                                                                                                                                                                         

 

autori tà verso i f igl i è avuta in onore . Che se i l negro lascia soventi vol te gravi lavori al la 
sua donna,  c iò non è segno che la considera come schiava,  ma perchèè uso del paese. 
( . . . ) Ib id . , p . 31-32. 
169 La ci rconcisione è in uso presso i Giur per i l sesso maschile solo . L´istoria e l ´epoca 
del la sua int roduzione è ignota. É essa però una cerimonia rel igiosa? Non so . Credo 
peral t ro che la s i faccia communemente sia perchè la s i reputa una perfezine s ia per 
ragioni sani tarie . Gli arabi costumano di farla nel l ´età del l ´infanzia cioè f ra i c inque ai 
dieci anni pei due sessi ,  senza accezione di rango o di persona. Fra i Giur non è 
determinata l ´epoca per farla ,  nè vi sono persone che la eserci tano come mest iere 
communemente è i l padre che la fa . La festa che s i celebrano presso i maomettani in 
quel l ´occasione,  indica l ´intenzione per cui la s i fà ,  c ioè rel igiosa,  essendo essa un 
bat tesimo per loro e segnicarat teris t ico del la fede a cui devono appartenere. Fra i Giur la 
s i fà in ogni e tà e senza fes ta rel igiose . Ho conosciuto dei giovani di d icioto a vent ianni e 
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Entre a maioria dos povos negro-africanos,  a circuncisão é feita na 

época da puberdade em conexão com a iniciação (o ingresso em um novo 

estágio da vida acompanhado de práticas rituais; trata-se especialmente da 

passagem para a fase adulta,  associada com provas e atos simbólicos,  como 

justamente,  a circuncisão); entre os povos pastoris,  na idade infantil 

(certamente como oferta dos primogênitos). Segundo Raul Ruiz de Asúa 

Altuna,  a excisão pratica-se,  sobretudo,  nos países árabes ou islamizados,  

Egito,  Sudão,  Djibuti. Na África negra,  a Nigéria,  Mali,  Guiné,  Costa de 

Marfim e outros povos da África Oriental 170. Era conhecida da maior parte 

dos semitas e dos egípcios. Para os judeus,  a circuncisão é símbolo da 

aliança com Deus,  remonta a Abraão e era realizada no 8o dia após o 

nascimento da criança:   

Deus disse a Abraão: Quanto a ti,  observarás a minha aliança (. . . ): 
todos os vossos machos sejam circuncidados. Fareis circundar a carne 
de vosso prepúcio,  e este será o sinal da aliança entre mim e vós. 
Quando completarem oito dias,  todos os vossos serão circuncidados,  
de geração em geração (. . .) (Gn 17, 9-14).   

Mais uma vez,  estamos diante de uma verificação de semelhança de costume 

negro Giur com o mundo semítico.   

3. 2. 2.  4  A vaca e o boi sagrados entre os Dinka  

O boi ,  ao contrário do touro ou búfalo selvagem,  simboliza a índole 

pacífica e a força benévola. Entre os Dinka,  o boi é animal sagrado; e para 

quem o possui é motivo de orgulho,  honra e dedicação; orgulho,  expresso em 

cântico de louvor para a beleza que acompanha o seu mugido,  como faria um 

pastor pastoreando o rebanho. Não se trata de uma idolatria em torno do 

animal considerado 

 

como se diria hoje 

 

de estimação. É,  como,  por 

                                                                                                                                                                                         

 

uomini già padre di numerosa prole ,  i qual i s i lasciarono c i rconcidere,  g l i uni per essere 
gradi t ial le loro spose ,  gl i a l t r i per recuperare la perduta salute . In molte t r ibù negre e 
soprat tut to f ra i maomet tani le donne aborriscono gl i uomini non ci rconcisi . I l commercio 
dei Giur cogl i arabi può dare spiegazione del l ´int roduzione del la costumanza. Ibid . , p . 
33-34. 
170 RUIZ DE ASÚA ALTUNA,  Raul . Cultura tradicional Banto . Luanda: Secretar iado 
arquidiocesano de Pastoral ,  1985,  p .299. 
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exemplo,  o boi que quase nunca falta nas representações do presépio de 

Jesus.Contra a interpretação errada dos viajantes visitantes,  Sorur corrige 

explicando:   

(. . .) Cada pessoa que tem boi sagrado tem grande estima. No fim da 
tarde,  depois da janta,  um ou outro homem conduz  em torno do curral 
o seu gado, cantando as suas próprias glórias ou aquelas de suas aves,  
ou sobre as belezas do seu gado. Não é o seu mugido que ele louva 
cada vez que muge durante o canto. Esse costume teria feito acreditar a 
alguns viajantes que os Dinka adoram o gado,  mas isso não é verdade ,  
porque eles (os Dinka) fazem o que faria qualquer poeta sobre seu 
cavalo ou qualquer outro animal de estimação de modo 
particular.(. . .) .171   

Como na Índia,  entre os Dinka,  a vaca é venerada como nutriz sagrada. 

Sendo animal doméstico fecundo,  que produz o leite de importância vital,  é 

em geral símbolo da terra maternal,  da abundância e da proteção acolhedora. 

É o animal preferido para rituais sacrificiais ou cerimônias religiosas de 

ordem pública nos períodos de calamidades contra a vida do povo. Essas 

cerimônias são geralmente coordenadas e presididas pelas mulheres às quais o 

consumo de leite e carne de vaca é tabu. O ritual acontece na beira do rio,  

animado com cânticos e dança,  já que o rio é símbolo da esperança e da 

renovação da vida.   

Entre os animais venerados entre os Giur encontra-se a vaca sagrada. 
Esta é reservada exclusivamente para os sacrifícios ou orações 
públicas,  que acontecem no tempo de pestes,  fome,  guerra ou 
qualquer outra calamidade que destrói a aldeia. Esses sacrifícios e 
orações públicas são reservados às mulheres,  às quais é proibido o 
consumo de leite e de carne dessas vacas. Quase cada família possui 
uma. Quando acontece na sua aldeia uma das calamidades,  todas as 
mulheres se reúnem,  e o chefe da aldeia concede uma das vacas 
sagradas. Esta é conduzida à beira do rio; todas cantam o mesmo 
refrão: Jen Dig ajan uir o jen Dig ajan pan-de-Kir ( Eu conduzo a 
novilha ao rio,  eu conduzo a novilha a aldeia dos rios,  etc.). O resto 
não me lembro mais. Depois de cantar o refrão,  se repete a estrofe que 

                                                           

 

171 Ogni uomo che ha bue sacro è in grande s t ima. La sera dopo cena l ´uno o l ´a l t ro uomo 
conduce tut t i intorno al la t r icea i l suo bue cantando le sue proprie glor ie o quel le dei suoi 
avi ,  o sul le bel lezze del suo bue non chè i l suo muggi to ch´egl i loda ogni vol ta che 
muggisce durante i l canto .Questo uso avrà fat to credere ad alcuni viaggiatori che i Dinka 
adorono i l bue,  ma questo non é vero ,  poichè essi fanno ciò che farebbe qualunque poeta 
sul suo caval lo o qualunque al t ro animale che predi l ige in modo part icular . SORUR, op. 
c i t . , p . 38 
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cantam algumas mulheres,  conduzindo  a sua vaca até à beira do rio 
onde deixam atravessar a outra beira. Uma vezes na água,  todas 
voltam em silencio àpróprias casas,  sem olhar por trás.172   

Talvez seja interessante ressaltar o simbolismo do rio ou do mar; por 

causa da sua importância para a fertilidade,  é venerado como divindade; por 

causa de seu fluir,  é símbolo do tempo e da transitoriedade bem como de 

contínua renovação. O rio que desce da montanha foi interpretado no 

judaísmo como símbolo da graça celeste. A idéia dos quatro rios do paraíso 

encontra-se no judaísmo e no cristianismo (Gn 2, 10).  

3. 2. 2.  5  O enterro entre os Dinka   

O sepultamento,  segundo Mircea Eliade,  confirma a crença na vida 

além da morte,  senão,  não daria para entender todos os esforços que se 

fazem em enterrar o corpo. Essa vida além seria puramente espiritual,  isto 

é,  concebida como uma pós-existência da alma. Essa crença é corroborada 

pela posição em que se enterra o morto com a esperança de um re-nascer . 

Nesse sentido,  muitos casos de inumação intencional em posição fetal são 

conhecidos.173No caso particular dos Dinka,  Sorur explica:   

O sepultamento dos pais é reservado ao filho mais velho. À morte do 
pai ou da mãe ele deve designar o lugar próximo à habitação paterna. 
Ali se escava a fossa onde são depositados os seus cadáveres. Todos os 
parentes e vizinhos são convidados a chorar no sepulcro do defunto. O 
luto dura três dias,  durante os quais comem pouquíssimo alimento. 
Antes de depor o cadáver,  raspam-se-lhe os cabelos,  dá-se-lhe banho,  

                                                           

 

172 Fra gl i aimali venerat i presso i Giur è lavacca sacra . Questa è r iservata 
esclusivamente pei sacrif ici o preghiere publiche,  che hanno luogo nel tempo di peste ,  
fame,  guerra o qualunque al t ra calamità che meni rovina in paese . Dett i sacr if ici e 
preghiere publiche sono riservate al le donne,  a l le qual i s i proibisce per al t ro l ´uso del 
la t te e carni di det te vacche. Quase ogni famigl ia ne possiede una. Al lora che sovrata al 
paese loro una del le det te calamitè ,  tut te le donne si r iuniscono,  ed i l capo del paese 
loro consegna una del le vacche sacre. Questa la conducono al la r iva del f iume cantando 
tut te al l ´unisono i l r i tornel lo: Jen Dig ajan uir o jen Dig ajan pan-de-Kir ( Io conduco la 
giovenca al f iume,  io conduco la g iovenca al paese dei f iumi , etc . I l resto non mi r icordo 
più . Det to r i tornel lo ,  s i r ipete dopo ogni s t rofa che cantano acune donne,  spingendo 
sempre avanti a loro la vacca f ino al la r iva del f iume d´onde la s i lascia passar ol t re . 
Appena nel l ´acqua,  tut te r i tonano in si lenzio a l le proprie abi tazioni ,  senza vol tare lo 
sgurdo indiet ro . Ibid . ,  p . 38-39. 
173 Cf . ELIADE Micea.  Histoire des croyances et des ideés rel igieuse . Par is: Payot ,  1976, 
p. 20. 
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depois enrolado em esteira ou lençol se depõe no sepulcro em posição 
sedentária geralmente. Passados os três dias,  conduz-se um cordeiro 
no deserto,  e o abandona no pasto perto das águas. Esse sacrifício é 
feito a fim de que o espírito mau,  Gion-did (o grande cão),  não leve a 
alma do defunto à casa do fogo (Pan-de-mag). Todos os parentes 
raspam também os cabelos,  que não deixam crescer por um bom 
tempo.174  

O rito de sepultamento Dinka carrega alguns símbolos significativos: a 

responsabilidade do primeiro filho de sepultar os seus pais175; o dever de 

cumprir três dias de luto; fazer higiene do morto antes de colocá-lo no 

sepulcro; colocar o morto geralmente sentado; oferecer uma ovelha em 

sacrifício,  como ato cúltico em favor da alma do defunto; a obrigação dos 

parentes de cortar os cabelos em sinal de luto. Interessante: a ovelha é 

oferecida em sacrifício para salvar a alma do defunto contra o poder do 

espírito mau e do fogo (inferno?). Por causa da sua simplicidade e paciência,  

a ovelha é símbolo da mansidão e,  portanto,  o principal animal sacrificial. 

Isso lembra o símbolo de Cristo e da sua morte sacrificial. Pode-se dizer que,  

no sepultamento Dinka,  há elementos que possibilitam uma aproximação para 

o diálogo com o cristianismo.   

3. 2 .2.  6  A divindade Giur   

Daniel Sorur afirma a existência de uma experiência negro-africana de 

Deus. A experiência Dinka de Deus é por demais ampla,  grande,  infinita e 

                                                           

 

174 La sepoltura dei geni tori è r iservato al primogenito . Alla morte del padre o del la 
madre egl i deve designare i l luogo vicino al l ´abi tazione paterna. Qui vi s i scava la fossa 
ove vengono deposi tate le loro spoglie . Tutt i i parent i e vic ini sono invi tat i per piangere 
sul sepolcro del defunto . I l pianto dura t re giorni ,  durante i qual i non prendono che 
pochiss imo cibo. Pr ima di deporre i l cadavere gl i s i radono i capel l i ,  lo s i lava,  quindi 
avvil luppato in s tuje o lenzuoli lo si depone nel sepolcro in posizione sedentaria 
generalmente. Scorsi i t re giorni s i conduce un agnel lo nel deserto ,  e lo si abbandona in 
pasto al le beve. Questo sacrif icio s i fà aff inchè i l cat t ivo spi r i to Gion-did ( i l grande cane) 
non t rascini l ´anima del defunto nel la casa del fuoco (Pan-de-mag ) . Tutt i i parent i s i 
radono anche essi i capel l i ,  che non s i lasciano crescere se non dopo lungo tempo. 
174 SORUR, op.c i t . , p . 37 . 
175 Assim,  encont ra-se também na Evangelho responsabil idade que um f i lho sente para 
enterrar seu pai : Outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor,  permite-me i r primeiro 
enterrar meu pai (Mt 8 , 21; Lc 9 , 59)   
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vivificante. Daniel Sorur percebe que o mundo religioso Dinka176,  como todo 

o universo religioso negro-africano177,  foi uma sabedoria,  uma arte de viver. 

Os Dinka eram mestres em sua terra,  mas os horizontes de suas aldeias,  

seus clãs,  as suas etnia ou tribo,  l imitaram também o campo de seu 

conhecimento. Deus, a divindade,  entrou no contexto desse universo: Ele era 

deus de seus rios,  de sua etnia,  de sua tribo; deus da chuva,  da criação,  da 

previdência e providência. A vida humana era concebida como o maior dom 

que deus deu aos Dinka. A pessoa humana viva é honra da Grande divindade 

porque daquela esta recebe oferendas de sacrifícios. 

Por causa dessa introspecção, a teoria da evolução dificilmente seria 

aceita e criaria muitos problemas nesse contexto religioso. Porque Deus é 

deus criador e de providência. Ele está além de todas as coisas,  de todas as 

apropriações. No entanto,  tiveram a preocupação de Lhe atribuir um nome: 

Garan ou Den-did ,  Grande chuva; afirmando com isso a singularidade da 

relação com Ele. 

Para contradizer as opiniões que negam toda forma de crença e de 

divindade entre seu povo178,  Daniel Sorur escreve:   

A partir da descrição daqueles costumes religiosos (vaca sagrada) 
entre os Giur,  parece realmente que não temos idéia de divindade. 
Essa é uma opinião absolutamente errada. Os Giur,  como(todos) os 
Dinka,  acreditam na existência do Grande Espírito Garan ou Den-did,  
Grande Chuva,  criador e conservador de todas as coisas (. . .).179  

Nessa sua expressão, Daniel  Sorur mostra-se identificado com a tribo 

Giur e apega-se à memória histórica pessoal e coletiva Dinka como elemento 

de resistência. No Ocidente,  Deus tornara-se tão pequeno e tão humano,  que 

sua morte era facilmente exeqüível. Até o uso da palavra seu (dele) constituía 

                                                           

 

176 Sobre o mundo rel ig ioso Dinka o lei tor encont rará um campo vasto de informações em 
LIENHARDT G.,  Divini ty and experience. The Rel igio of the Dinka ,  Oxford: U.P. ,  1961. 
177 Sobre o universo rel ig ioso negro-africano,  ler THOMAS, Louis-Vincent; LUNEAU, 
René. La terre afr icaine et ses rel igions . Tradit ions e changements . 2 Par is: L Harmattan ,  
1992. 
178 Por exemplo,  Si r Samuel Baker ,  vol tando da região do Alto-Nilo em 1866,  diz ia às 
autoridades ,  membros da Sociedade Etnográf ica inglesa que nenhuma raça daquela região 
t inha nem se quer uma crença,  em forma de cul to em um Ser supremo. Cf . THOMAS, 
Louis-Vincent; LUNEAU, René. op. ci t . , p .9. Apud.  DAVIDSON B.  Les africains ,  
Introduct ion à l histoire d une cul ture . Par is: Seui l ,  1971,  p . 14 . 309,  nota 8 . 
179 Dal la descr izione testè del le usanze rel igiose presso i Giur ,  parebbe che propri non 
abbiamo idea di divini tà . Questa è opinione assolutamente falsa. I Giur come ( tut t i ) i 
Dinka credono al l ´es istenza d´un Grande Spiri to Garan o Den-did ,  Grande Pioggia,  
creatore e conservatore d´ogni cosa . SORUR, Qual è i l mio paese nat ivo? ,  p . 44 . 
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uma indicação da pequenez do Deus ocidental. Num contexto religioso,  

Dinka é impossível pensar na morte de Deus.  

Nesse sentido, Daniel  Sorur poderia ter oferecido a seus irmãos 

ocidentais de comunidade uma experiência do divino,  que é mais profunda,  

mais elevada,  mais penetrante e que tudo invade,  diferente da experiência 

cristã ocidental. Referindo-se a essa diferença de experiência,  aí está a razão 

por que os negro-africanos sempre encontram dificuldades com seus irmãos 

ocidentais na vida espiritual comunitária,  dificuldades ocultadas nos 

instintos de sobrevivência. O impacto do mundo ocidental sobre a África 

ameaça e aliena os africanos,  subtraindo-os da sua experiência fundamental 

e religiosa,  moral e científica . 180   

3. 2. 2. 7 Os desafios das tradições Dinka face ao cristianismo   

Lembra-se o quanto se disse precedentemente  que a identidade cultural 

adquire sentido por meio da l inguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais 

ela é representada. Assim,  a sua construção é tanto simbólica quanto social. 

Ao encontrar outros sistemas e linguagens, Daniel  Sorur tem de enfrentar 

fortes e profundos desafios 

 

sobretudo,  tratando-se do universo cultural do 

Ocidente cristão.  

Em geral,  os primeiros missionários procedentes do Ocidente não 

avaliaram a situação religiosa e moral africana que encontraram. Em alguns 

casos,  a Igreja católica,  realmente,  intencionava destruir as práticas 

religiosas e morais dos negro-africanos. Em muitos casos,  esse processo 

despojava os negro-africanos de sua própria herança religiosa. Enquanto isso 

estava acontecendo,  duas novas alternativas eram oferecidas simultaneamente 

aos africanos. A primeira era a Cristianização . A segunda foi introduzida pelo 

Cristianismo, a civilização que consistia na aproximação escolar,  científ ica 

(médica,  tecnológica) do Ocidente. Concomitantemente, os missionários 

representavam duas crenças: a crença em Jesus Cristo,  na sua missão e na sua 

Igreja  e a crença na eficiência e na bondade do conhecimento técnico do 

Ocidente. 

                                                           

 

180 DONDERS,  Joseph G. Evangelizar ou colonizar?: experiência africana de Jesus . Trad. 
Atí l io Cancian. São Paulo: Paulinas ,  1987,  p . 168 . 
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Em relação à fé em Jesus Cristo,  a tradição negro-afro-Dinka-Giur à 

qual Daniel Sorur pertence parece apresentar,  entre outros,  elementos 

constitutivos que desafiam a conversão diante novas interpelações da vida 

cristã:  

Diante do princípio dogmático cristão de fraternidade universal 

(condição da convivência intercultural), há uma trave: fora da tribo não se 

permite unir-se com estrangeiros,  a menos que esses estejam naturalizados na 

aldeia como cidadãos.181  

Diante do princípio dogmático cristão de celibato para vida consagrada 

e sacerdotal, há um projeto histórico bem definido e codificado numa 

tradição,  tal como relata  Daniel Sorur:   

Acontece,  muitas vezes,  que os pais prometem entre si de unir mais 
tarde seus filhos; em sinal de promessas de união,  um ou outro pai 
coloca à orelha,  se menino,  um anel de ouro ou de prata,  e de 
braceletes se é menina,  como foi feito a minha irmã mais velha e a 
mim. Tais promessas são geralmente cumpridas; e aquele pai que não 
cumpre a sua palavra é considerado como irresponsável.182   

Diante do princípio dogmático cristão de matrimônio indissolúvel e 

monogâmico católico há este desafio:  

A poligamia existe entre nós,  não creio que a praticam os Giur por 
espírito de religião,  como entre os maometanos,  nem pela abundância 
de condições para manter muitas mulheres,  mas simplesmente é 
admitida como entre todos os povos pagãos. Eu conheci muitos homens 
da minha tribo,  começando pelo meu pai,  os quais certamente podiam 
manter mais de cinco,  e,  todavia,  se contentavam com uma.183   

Diante do sacrifício eucarístico e outros ritos católicos:  

                                                           

 

181 Cf . SORUR, Qual è i l mio paese nat ivo? ,  p . 22 . 
182 Avviene spesse vol te che i geni tor i promettano fra loro di unire p iù tardi i loro f igl i ,  
e come arra del le promessa unione l ´uno e l ´a l t ro geni tore at taca al le orecchie,  se 
maschio un anel lo d´oro o d´argento,  e dei braccialet t i è se è femmina,  come fu fat to per 
la mia sorel la maggiore e per me.Tali promesse sono generalmente osservate; e quel padre 
che manca al la sua parola è considerato come fedif rago. Ibid . , p . 22-23. 
183 La pol igamia esiste f ra noi ,  nè credo che la osservino i Giur per spi ri to di rel igione,  
come presso i moamet tani ,  nè per l ´abbondanza di mezzi per mantenere molte donne,  ma 
sempl icemente ammessa come f ra tut t i i popoli pagani . Io conobbi molt i uomini del la mia 
t r ibù,  communicindodal mio padre ,  i qual i certo potevano mantenere più di cinque,  e 
tut t ivia si contentavano di una. Ibid . , p . 26 . 
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A benção de novos frutos existe entre os Giur. Essa cerimônia deve ser 

feita pelo pai ou pela mãe ou pelo mais velho entre os filhos. A 
ninguém da família é permitido comer os novos frutos antes de serem 
abençoados, sem arriscar-se a indignação paterna. Apenas 
amadurecidos, o pai pega alguns de cada espécie,  espalha-os nas 
cabanas e no quintal invocando a benção daquele que os criou sobre a 
família e sobre os bens; apenas depois disso a família pode comer.184   

Nesse sentido,  Jean-Marc Ela,  em Le cri de l homme africain (O grito 

do homem africano),  discute sobre o rito romano que não foi escolhido pelos 

africanos; e a matéria da Eucaristia na África que não é,  com efeito,  feita 

com os frutos dos campos africanos,  mas frutos importados e comprados no 

mercado. Escreve o teólogo africano:   

Ora é preciso lembrar que esse rito (romano),  que seguimos,  não foi 
escolhido por nós; ele leva a marca de uma cultura que não é a nossa,  
ele não foi elaborado em função de nossa personalidade e de gênio de 
nosso povo. Nesse ponto,  a Eucaristia é na vida da Igreja o lugar de 
nossa alienação quotidiana. 185   

Além de rito romano ,  poder-se-ia acrescentar o direito canônico ,  as 

regras de vida das congregações religiosas e missionárias,  o diretório da 

formação do clero e outras diretrizes e práticas.  

3.2.2.8 O difícil diálogo de Sorur com as tradições Dinka   

As circunstâncias históricas influenciaram bastante a elaboração da 

identidade cultural de Daniel Sorur. Embora negro-afro-Dinka-Giur, ele foi 

influenciado profundamente pelo cristianismo europeu. De fato, há momento 

em que ele se posiciona como propagandista ,  isto é,  como negro europeu 

formado na escola teológica do Colégio Urbano da Propaganda Fide,  em 

                                                           

 

184 La benediz ione dei nuovi f rut t i esiste f ra i Giur. Questa cerimonia deve essere fat ta 
dal padre o del la madre o dal maggiore fra i f igl i . A nessuno del la famigl ia è permesso di 
mangiare dei nuovi f ru t t i prima che siano s tat i benedet t i ,  senza incorrere l ´ indignazione 
paterna. Appena maturi ,  i l padre prende d´ogni specie alcuni ,  l i sparge per le cappanne e 
nel cort i le invocando la benedizione di colui che l i creò sul la famigl ia e sui beni ; a l lo ra 
solamente la famigl ia può mangiare . Ibid . , p .35. 
185 Or i l faut rappeler que ce r i te ( romain) ,  que nos suivons n a pas été choisi par nos; i l 
porte la marque d une cul ture Qui n est pas la nôtre ,  i l n a pas été elaboréen fonct ion de 
notre personal i té e du génie de notre peuple . A ce niveau,  l Eucarist ie est dans la vie de 
l Eglise le l ieu de notre a l ienat ion quotidienne. ELA,    op .ci t . ,  p . 12 .  
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Roma. Assim, Daniel Sorur carrega uma visão e linguagem severas e 

ambíguas em relação às religiões non-cristãs 

 
até mesmo contra as Igrejas 

cristãs da Reforma186. As teorias evolucionistas e o seu eurocentrismo vigente,  

que alimentava preconceitos em relação aos negros, deixaram sua marca,  

fazendo do jovem Dinka,  em parte,  contrário à cultura de sua gente.   

Segundo Daniel Sorur,  em Que cosa sono i negri187,  os negros estariam 

no estado do paganismo e da ignorância. O paganismo representa a 

degradação,  a pobreza,  o atraso dos povos negros e de suas tradições. Traduz 

a carência de instrução escolar de tipo europeu e moral cristã. Evidentemente,  

observa Daniel  Sorur,  que tal estado é devido não à falta de capacidade 

intelectual do negro,  e sim à ausência de recursos material e profissional que 

possam instruí-lo. Nessa situação, não há condição para que o negro possa 

desenvolver as suas aptidões intelectivas. Como uma boa instrução forma a 

inteligência do ser humano,  assim também a religião cristã forma a vontade 

para costumes bons e honestos. Quem, portanto,  é privado disso será mais ou 

menos inferior nos planos religioso e cultural em relação a quem foi instruído 

na escola.188 A evangelização consistiria em educar nos planos intelectual e 

religioso cristãos. 

Os negros, infelizmente,  têm seus vícios,  mas,  se ficaram ou recaíram 

na barbaridade,  não se deve atribuir isso à sua natureza,  e sim à falta de 

consideração daqueles que,  tendo conhecido a verdade e gozado do grande 

beneficio da civilização,  se preocuparam unicamente com seus próprios 

interesses e não procuraram compartilhar com quem é privado.189   

Além disso,  segundo  Daniel Sorur,  o negro não vai além,  procura 

apenas o necessário para sustentar a vida. Ele afirma:  

Em África encontram-se aqui e lá povos negros que não se ocupam da 
agricultura,  e se contentam com aquele pouco que a terra oferece 
enquanto frutífera. (. . .)Outros vivem exclusivamente de caça,  e 

                                                           

 

186 O documento dos bispos af ricanos no f inal do Sínodo de 1974 diz que o cris t ianismo 
at ingiu o interior da África em pleno ri tmo nos século XIX e XX. Ele não se apresentou 
como único,  mas como um grande número de facções em confl i to: angl icanos ,  catól icos 
romanos,  luteranos,  bat is tas , cri t i cando-se uns aos outros . Cf . BUTTURINI,  Giuseppe 
(org .) . Le nuovee vie del vangelo . I vescivo africani parlano a tut ta la chiesa . Bolonia 
I tal ia: Emi,  1975,  p . 21 . 
187 Cf . i tem um negro face à cul tura ocidental ,  deste capí tulo .  
188 Cf . SORUR ,  op ci t . ,  . p . 15 .  
189 Cf . SORUR,  op ci t . ,  . p .124. 



 
84

preferem correr dias inteiros fazendo isso do que pegar um instrumento 
de arado e cultivar um pedacinho de terra. Em geral,  porém,  os 
negros trabalham,  pouco sim,  mas estreitamente suficiente às suas 
necessidades.190  

Outro motivo que explica a permanência dos negros no estado do 

paganismo são as contínuas guerras, a anarquia,  a incerteza provocada,  

sobretudo,  pelo trafico de negros; aldeias inteiras que outrora eram 

brilhantes,  foram devastadas; povos que tinham certa civil ização voltaram à 

barbaridade. Falta realmente uma sábia e madura administração.191   

Todo o mal que consome hoje a pobre Nigrícia provém de uma dupla 
causa: das discórdias que existem entre as tribos e da escravidão. A 
primeira é uma necessária conseqüência da ignorância da necessidade 
de se constituir como sociedade. Mas isso não poderá ser superado,  se 
não quando for eliminada a segunda. A escravidão é o mais grave 
obstáculo para a civilização da raça negra. É verdade que os negros 
fazem atrozes guerras entre eles,  nem se preocupam de lacerar-se uns 
aos outros,  mas isso acontece em todas as nações não unidas sob 
domínio de único poder.192  

As tradições religiosas negro-africanas são vistas como feiticismo ou 

religião natural . Segundo Daniel  Sorur,  uma grande parte dos negros em 

África pratica o feiticismo. Essa prática desprovida de força moral não é 

capaz de formá-los para a vivência da virtude mais sólida.193  

Para compreender melhor essa visão de Daniel Sorur convem dizer uma 

palavra sobre o feiticismo.  Chama-se feiticismo o conjunto de crença,  cultos 

e ritos dos negros da África que tem por objeto a adoração de objetos 

materiais,  os feitiços ou gris-gris . A palavra Feiticismo apareceu pela 

                                                           

 

190 In Africa s i t rovano qua e làdei popoli negri che non si danno al l ´agr icol tura,  e s i 
contentano di quel poco che la terraper lo più f rut t i fera ( . . . )Al t ri vivono esclusivasmente 
di caccia,  e prefer iscono di correre gioni int ieri diet ro la selvaggina piut tosto che 
prendere uno st rumento d´arat ro e col t ivarsi un angolo di terra .In generale però i negri s i 
danno al lavoro,  poco sì ,  ma s t ret tamente suff iciente ai loro bisogni . Ibid . , p . 115 . 
191 Ibid . , p . 120. 
192 Tut to i l male che corrode oggi la povera Nigrizia proviene da doppio fonte: dal le 
discordie che regnano f ra t r ibù e t r ibù;e dal la schiavi tù . Il primo,  è una necessaria 
conseguenza del l ´ ignoranza del l ´ut i l i tà d i cost i tui rsi in società . Ma questo non potrà 
essere superato ,  se non quando sarà tol to i l secondo. La schiavi tù è i l più grave ostacolo 
a l la civi l izzazione del la razza negra. É ben vero che i negri s i fanno at roci guerre fra loro ,  
nè dubitanodi lacerarsi a v icenda,  ma questo fu in tut te le nazionni non uni te sot to un 
solo potere . Ibid . , p . 89 . 
193 Cf . Ibid . , p . 65 .  
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primeira vez,  como termo científico e descritivo,  em 1760 num livro 

intitulado Do culto aos deuses,  feitiços ou paralelo da antiga religião do 

Egito com a religião atual da Nigéria . Seu autor é Charles De Brosses. Em 

sua opinião,  a teologia pagã ocupava-se do culto dos astros,  ou do culto não 

menos antigo de certos objetos terrestres e materiais chamados feitiços,  entre 

os negros africanos,  entre os quais subsiste esse culto e que,  por tal razão,  

chamara-se feiticismo. Em seu significado próprio,  refere-se em particular 

aos negros de África. A. Compte,  ao aceitar a existência do feiticismo,  

reforçou a crença de que os negros eram feiticististas.194  

De Brosses,  como Compte,  contribuiu para dar ao século XIX a visão 

que eles t iveram das religiões negras,  isto é,  a de um politeísmo grosseiro 

baseado na magia e na bruxaria. Assim,  o feiticismo traz consigo um 

significado pejorativo com conotações de baixa moralidade e índice mental 

inferior,  além de se apresentar confuso em sua definição e conteúdo.  

Durante muito tempo,  antropólogos e etnológicos creram que a forma 

mais baixa de religião é o feiticismo e que,  descendo mais,  já não há nada 

que se possa designar com tal nome,  e que,  por conseguinte,  pode-se 

considerar o feiticismo como o princípio mesmo da religião.195 

Para Daniel Sorur,  uma religião que não é baseada sobre o correto 

conhecimento de Deus,  Criador e fim último,  Verdade,  Bondade e Beleza 

mesma; uma religião que não tem idéia precisa e clara do verdadeiro e do belo 

moral; uma religião que não tem um corpo de doutrina e práticas religiosas 

estáveis,  ao menos em substância,  não tem  nem pode ter e dar preceitos 

aptos para conduzir o homem ao alcance desses verdadeiro e belo.196   

Tal religião não consegue e não pode iluminar o intelecto a buscar o 

verdadeiro e o belo,  e muito menos ainda inflamar a vontade para superar 

todas as dificuldades que se opõem ao alcance de motivações nobres da 

vontade humana. Por conseguinte,  da ignorância do que forma uma religião,  

outra coisa não pode fazer o feiticismo dos negros a não ser permitir a seus 

seguidores tudo aquilo que a eles interessa,  contentando-se com uma pura e 

simples cerimônia externa. Desse modo,  tem-se uma religião bastante 

                                                           

 

194 Cf . RUIZ DE ASÚA ALTUNA,  op. ci t . ,  p . 359. 
195 Cf . Ibid . ,  p . 360.  
196 Cf . SORUR, op ci t . ,  p . 24 . 
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cômoda,  pois os homens servem-se dela para cobrir as mais desumanas e 

vergonhosas ações,  que esses não podem impedir porque não conhecem,  no 

plano hierárquico,  o objeto contra o qual elas são cometidas.197  

A verdadeira religião,  por sua natureza,  remete à formação do espírito 

humano mediante o conhecimento do verdadeiro e do belo moral,  que é Deus 

mesmo.198   

Portanto,  um dos mais cruciais motivos do estado de paganismo dos 

negros é o feiticismo. Declara Sorur:   

Pelo contrário,  abandonado sozinho na prática do seu monstruoso 
feiticismo,  o negro é desprovido de todos os requisitos para ter ao 
menos o nome de religião; isolado de todo consórcio civil e comércio,  
desprovido de educação intelectual e moral,  será mais ou menos 
honesto e justo,  enquanto a sua boa vontade o excitar a bons 
sentimentos,  mas não em força de princípios religiosos de seu 
feiticismo. Finalmente,  o negro no estado de paganismo parece um 
cego que vai se perdendo por falta de guia,  com risco de cair no 
profundo abismo de miséria.199   

Movido pela esperança, Daniel  Sorur acredita que,  desse estado,  o 

negro poderá se subtrair para uma vida religiosa e honesta,  quando serão 

inculcados com a educação intelectual e religiosa os princípios cristãos,  ou 

melhor,  católico,  fonte única. 

O que se poderia dizer a Daniel Sorur hoje? O cristianismo tem 

possibilidade de estabelecer um diálogo construtivo com as religiões negro-

africanas tradicionais porque ele pode partir dos valores ( sementes do 

Verbo ) existentes no patrimônio religioso da África. A ausência do diálogo 

com as religiões africanas tradicionais na experiência de Daniel  Sorur se 

verifica pelo fato de que,  antes do Concílio Vaticano II,  o paradigma 

                                                           

 

197 Cf . Ibid . ,  p . 25 . 
198 Cf . Ibid . ,  p . 27 . 
199 Abbandonato per lo contrario i l negro a sè stesso ,  nel la prat t ica del suo most ruoso 
fet icismo,  privo di tut t i i requis i t i per avere almeno i l nome di rel igione,  i solato da ogni 
c ivi le consorzio e commercio ,  privo di educazione intelet tuale e morale,  sarà più o meno,  
onesto e giusto ,  in quanto la sua buona volontà lo ecci terà a buoni sent imenti ,  ma non in 
forza dei principi rel igiosi de suo fe t icismo. Insomma,  i l negro nelo stato di paganismo 
rassomiglia ad un cieco che va braconi per di fet to di guia a r i schio di cadere nel profondo 
barat ro di miserie . Ibid. ,  p . 28 . 
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histórico da missão era diferente. A missão no século do Iluminismo foi 

marcada pelo contexto moderno do colonialismo200.  

Muitos cristãos pretendiam possuir toda a verdade e achavam que as 

outras religiões não tinham nada de verdadeiro para oferecer. E assim os 

negros africanos que seguiam a sua religião tradicional foram denominados 

pagãos ,  entendendo-se com esse termo que eram politeístas.   

Isso é errado para a maior parte dos africanos. Ao contrário,  no 

patrimônio religioso africano,  há uma riqueza de valores a descobrir acerca,  

por exemplo,  da vida espiritual,  da sacralidade da vida humana,  do divino,  

da criação,  da moralidade e do pecado,  da vida depois da morte,  do sentido 

que os africanos têm de família.  

O africano possui um forte sentido religioso. Em muitas regiões da 

África negra, muitas pessoas abraçaram facilmente o cristianismo,  

misturando-o às superstições e aos ritos pagãos porque lhes falta uma 

adequada visão cristã. Acredita-se que o cristianismo seja uma religião 

importada e,  portanto,  difícil  faze-lo dialogar com  a cultura africana. 201  

Em Histoire des croyances et des ideés religieuse (História das crenças e 

idéias religiosas),  Mircea Eliade deixa entender,  logo no prefácio,  que todo 

rito,  toda crença ou imagem divina reflete a expressão do sagrado e,  por 

conseqüência,  implica as noções de ser ,  de significação e de verdade . O 

sagrado é um elemento dentro da estrutura da consciência,  e não um estado 

na história dessa consciência. Ser um ser humano significa ser religioso.202  

É difícil imaginar como o espírito do negro-Dinka poderia funcionar sem 

a convicção de que há algo de irredutivelmente real no mundo; e é impossível 

também imaginar como a sua consciência poderia aparecer sem conferir uma 

significação a seus impulsos e a suas experiências de humano. A sua 

consciência de um mundo real e significativo é intimamente ligada à 

descoberta do sagrado. 

Essa cultura tradicional Dinka é uma herança recebida por Sorur. Aqui 

está definido o projeto histórico (Paulo Suess) de Sorur. Pergunta-se sobre a 

                                                           

 

200 Sobre a missão no século do I luminismo,  ler BOSCH,  David J .  La trasformazione 
del la missione. Mutamenti d i paradigma in missiologia . Edição i tal iana di r igida por Giani 
Colzani . Brescia 

 

Italia : Queriniana,  2000, cap. 9 .  
201Cf . BUTTURINI, Le nuovee vie . . . , p. 41-42.  
202 Histoire des croyances et des ideés rel igieuse . Par is: Payot ,  1976,  p . 7 . 
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sorte dessa cultura na convivência com os ocidentais,  ela foi expressa ou foi 

simplesmente inibida e arquivada no inconsciente? Qual é o lugar dessa 

herança no curriculum de sua formação missionária e sacerdotal? Nenhum. Se 

não fosse o provável interesse da instituição comboniana em apresentar o 

caso Sorur como propagada no âmbito do mundo missionário,  que sorte 

teriam a autobiografia e a obra de Sorur que no presente conhecemos?  

3. 3 Um negro face à cultura arábico-islâmica  

3. 3. 1 Uma identidade ferida  

A religião não é apenas importante na afirmação da identidade,  mas,  

por vezes,  ela está na raiz de vários conflitos. Sorur descreve o traumático 

contato com Islã e a escravatura sob domínio dos árabes muçulmanos. Sorur é 

o nome a ele atribuído pelo seu patrão muçulmano,  que o capturou e o fez 

escravo; como foi já lembrado no capítulo precedente,  o termo significa em 

árabe júbilo,  regozijo,  alegria,  consolação. Da trágica experiência da 

escravidão,  são testemunhos as páginas do seu manuscrito Le pene dei negri 

schiavi in Africa (os sofrimentos dos negros escravizados em África),  no qual 

Sorur descreve cada particular atrocidade à qual é submetido o escravo. O 

manuscrito foi publicado com introdução e notas de Renato Boccassino,  na 

Revista Euntes Docete ,  ano 1964 no 1. Uma cópia do texto impresso é 

conservada junto ao Arquivo Comboniano de Roma (ACR),  colocação no 

arquivo: A\C\R\A\30\1\bis. O original é constituído de um caderno,  

manuscrito,  conservado junto ao A C R.,  colocação de arquivo: 

A\C\R\A\30\1\bis. As muitas correções apresentadas no manuscrito poderiam 

ser de Sorur ou de um provável leitor-corretor 

 

como defende o próprio 

Boccassino 

 

da publicação do escrito de Sorur,  na obra dos combonianos. O 

caderno manuscrito não é datado,  mas Boccassino situa a redação do 

manuscrito entre anos 1889-1891. 

A obra,  dividida em capítulos,  trata de dois argumentos: a escravidão 

(cap. I a XIII) e os problemas da atividade missionária na África Central (cap. 

XIV a XVIII) 

 

ver-se-á esse ponto ao tratar o negro face à tradição cristã . 

Na primeira parte Sorur descreve 

 

por meio do seu testemunho próprio 

 

as 
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condições dos negros feitos escravos pelos árabes muçulmanos. Ele mesmo 

ficou na condição de escravizado em torno de dois anos,  de 1871 até 

Dezembro de 1873. Durante esse período Sorur viveu momentos dramáticos: 

da captura por parte dos Jialaba aos métodos usados por esses predadores de 

homens. Assim descreve Sorur: Vão eles às vezes em número de cem pessoas 

quase ou mais ou menos,  com todo o seu necessário,  a assaltar alguns 

pequenos povoados compostos de negros,  e armados com fuzis como são,  se 

atiram sobre os pobrezinhos 203  

As condições de vida do escravizado são descritas como situação que 

ultrapassa a lógica humana e insuportável. O pobre negro é separado do que é 

seu,  casa,  gado,  mas,  sobretudo,  de seus familiares. Além disso,  o físico 

humano é submetido à tortura e ao contínuo sofrimento. Explica Sorur:  

Que espanto encontrar-se-ia a olhar aquele quarto escuro,  clareado 
apenas por uma luz fraca da janelinha! Como endereçar-se-iam as suas 
crianças a olhar aquelas espantosas e horríveis correntes que deverão 
cercar os pés daqueles infelizes. Olhem aquele leito duro formado de 
duro lenho,  (. . .). Olhem como eles têm perdido todo o sentido humano,  
incultos em todo sentido. (. . .) Com os pés estreitamente amarrados com 
cepos,  com a canga204 pesada no pescoço (. . .). A isto se acrescenta uma 
corda de pele de hipopótamo que os Árabes e os Jialabá usam para bater 
os escravos e instigar os animais e que diz-se em sua linguagem: 
Corbac.205  

Essas condições de vida,  tão extremas,  agravavam-se pela escassez de 

alimentação e,  sobretudo,  pelo cansaço do trabalho forçado. E dia depois,  

tortura sobre tortura,  explica Sorur. Já muda o aspecto,  uma vez servo,  

poucos dias antes era-se sereno,  ora é tudo pálido,  escárnio! 206. O escravo 

                                                           

 

203 Vanno essi a l le vol te in numero di cento persone inci rca o più o meno,  con tut to i l 
loro necessario ,  ad assal i re qualche piccolo vi l laggio composto de Negri ,  ed armati de 
fuci le come sono,  s i scagl iano sui poverini . Sorur , Le pene dei Negri schiavi in Africa ,  
p . 59 ,  edição Boccassino 164. 
204 A canga,  assim como é chamada,  eram cepos (pedaços de t roncos de arvores ) que 
impediam o escravo de mover l ivremente o pescoço e os pés . 
205 Quale spavento vi metterebbe al vedere quel l oscura camera ,  r ischiarata appena da 
una f lebi le luce dela fenest rel la! Come si indir izzerebbero i vost r i cr inial mirare quel le 
spaventose ed orribi l i ca tene che dovranno cingere i piedi di quel l i sciagurat i . Mirate quel 
le t to duro formato di duro legno,  ( . . . ) . Mirate che essi hanno perduto tu t ta la f igura 
del l uomo,  incol t i in tut to i l loro corpo. ( . . . ) coipiedi s t ret tamente leget i com ceppi ,  col 
col lo pesante per la canga ( . . . ) . Maa questo si aggiunge uno staff i le di pel le di 
ippopotamo,  cui gl i Arabi e i Gialabà usano bat tere g l i schiavi ,  ed aizzare le best ie e che 
dicesi in loro l inguaggio: Corbac. SORUR, Le pene. . . , p. 62-65. 
206 Gia muta l aspet to ,  e quel vol ta torvo,  che pochi giorni innanzi era s ì sereno,  ora è 
tut to pal l ido,  scarno! . Ib id . , p . 73 .  
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envilece prematuramente,  esperando a morte na mais triste solidão. Aqui,  

Sorur fala de dupla morte: Morrer não apenas corporalmente com a 

separação da alma do corpo,  mas esvaziando espiritualmente separando-se 

por toda a eternidade do Sumo seu Bem,  a alma,  e sufocando-se no abismo 

do Inferno sem nunca mais esperança de saída! 207. 

Sendo pagãos,  de fato,  os negros,  não têm o conforto cristão da oração,  

nem a idéia de poder esperar a redenção dos próprios pecados. Escreve Sorur 

a esse propósito: São bem fortunados aqueles cristãos,  (. . .) que chegados 

aos extremos de sua vida mortal,  podem chamar perto de si o Ministro de 

Cristo para confortar-lhes com as últ imas ajudas,  que a tal fim foram 

instituídos os Santíssimos Sacramentos. 208  

Essa situação, segundo Sorur,  torna-se motivo fundamental para 

trabalhar mais à conversão na Nigrícia (África negra). Com certeza,  explica 

Sorur,  que Ele nos libertará da escravidão dos muçulmanos no corpo e da de 

Satanás na alma 209 .  

Nessa óptica, o Cristianismo é visto como possibilidade de crer em uma 

vida eterna e um mundo melhor. O Cristianismo,  portanto,  é o caminho para 

a redenção e libertação 

 

como se diria hoje. Ou seja,  para os negros 

escravizados,  a primeira redenção é a terrena,  é a libertação do sofrimento 

da escravidão: a liberdade. 

Na segunda parte do escrito 

 

introduzida por uma breve resenha das 

etapas mais antigas da atividade missionáriano mundo ,  trata dos problemas 

relativos à Missão na Nigrícia. A Escravidão é descrita como a causa 

principal das dificuldades que os missionários encontram na atividade de 

conversão dos negros escravizados. Esses últimos,  realmente,  mesmo quando 

conseguiam refúgio junto à estação missionária,  não tinham segurança. Os 

seus patrões, dirigindo-se ao tribunal turco,  de fato,  podiam exigir que os 

                                                           

 

207 Morire non solo corporalmentecol la separazione del l anima dal corpo,  ma eziando 
spi ri tualmente separandosi per tut ta l eterni tà dal Sommo suo Bene l animaed 
intuffandosi nel barat ro del l Inferno senzaaver mai più speranza di usci ta! . Ibid . ,  77 . 
208 Sono bem fortunat i quei Cri st iani , ( . . . ) che giunt i negl i es t remi di loro vi ta mortale ,  
possono chiamare vicino a sè i l Minis t ro d i Cristo Gesù per confortar l i com gl i ul t imi 
a jut i ,  che a tal f ine furono ist i tui t i i Sant íssimi Sacramenti . Ibid .  
209 Sicuri che Egli c i l ibertarà dal la schiavi tù dei Musulmanos nel corpo e da quel la d i 
Satana nel l anima . Ibid . ,  p .81   
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pobres escravizados voltassem com eles,  como se viu na experiência de 

Sorur,  no 1o capítulo. 

Interpelando as populações européia em suas andanças de animação 

missionária, Sorur quebrava o silêncio 

 
como os movimentos sociais de 

solidariedade fariam hoje 

 
dizendo:  

Se ao menos todo o resto não pode fazer nada por nós,  faz apenas isto: 
ora e ajuda os Missionários,  porque possam210 enquanto poderosos da 
Europa obrigar os turcos a quererem nos deixar livres,  se não a menos 
deixar em missão os que lá se refugiassem.211  

3. 3. 2 O difícil diálogo com Islamismo   

No 3o capítulo de Che cosa sono i negri ,  Sorur trata de novo da relação 

com o Islamismo. O argumento constitui uma resposta para aquelas pessoas 

que afirmam que Islamismo seria bom para os negros.  

Segundo o autor,  a passagem da religião tradicional negro-africana ao 

Islamismo,  entre os povos da Nigrícia,  acontece por constrição ou por 

ignorância,  mas não por convicção. A conversão é, na maior parte dos casos,  

conseqüente à escravização do negro.  

Para Sorur,  o Islamismo como religião não é e nem poderá nunca ser 

uma mediação em vista da emancipação do ser humano e,  muito menos ainda,  

uma preparação para o Cristianismo.  

De qualquer ponto de vista,  quer social,  quer moral ou religioso,  o 

Islamismo não tem nenhum fundamento que possa servir de base para a 

construção de qualquer forma de vida social organizada,  com leis honestas. 

No entanto, a única coisa que se deve reconhecer no Islamismo em sua 

relação com os negros é,  sem dúvida,  a doutrina sobre o monoteísmo. Além 

                                                           

 

210 Sobre a his tór ia da Missão no Vicariado da África Centra l ,  confere SCHMID,  Erich ,  
Alle origini del la Missione. . . ; AGOSTONI,  Tarcis io .  The Comboni missionaries an 
out l ine his tory 1867-1997 . Roma: Comboni missionaries , 2003; GONZALEZ 
FERNANDEZ,  Fidel . La mision de Afr ica Central y el Inst i tuto de misiones africanas de 
Verona (misioneros comboninos) . Roma,  1990. Tese de Doutorado em Faculdade da 
História da Igreja ,  na Pontif ícia Univercidade Gregoriana. 
211 Se almeno tut t i i l resto non potete fare per noi ,  fate questo solo: pregate ed ajutate i 
Missionari ,  perchè possono anche quest ipotent i d Europa cost ringere i turchi a volerci 
lasciare in l ibertà ,  se non al t ro a lmeno di lasciare nel la missione quel l i che vi s i 
r i fugiassero. SORUR, op. ci t . , p . 83 . 
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disso, essa religião ensina apenas corrupção e constitui obstáculo para o 

Cristianismo 

 
em particular para a missão da Igreja Católica.   

Muitas vezes ouvi dizer que o Islã ensina as coisas que levam 
unicamente à conversão das pessoas que são tocadas por esse,  
sobretudo os negros. Essa restrição parece-me de todo não ser justa. 
Antes que o Islã penetrasse entre os negros,  ele se tinha já implantado 
no Egito,  no Norte da África e no atual império Otomano. Muitos 
cristãos que habitavam aqueles territórios teriam abraçado a lei de 
Maomé. A Igreja nunca descuidou de pregar a fé aí,  e qual foi o 
resultado obtido? Eu sou profundamente convencido de que qualquer 
pessoa, mesmo européia,  que abrace o Islamismo,  dificilmente voltará 
a seus passos quanto mais a vida imoral árabe lhe terá penetrado nos 
ossos; a mais forte razão será difícil para aquele que não teve 
precedente conhecimento de melhores princípios religiosos. Além disso,  
a poligamia é um vício que se deve estudar,  não com a lei evangélica,  
mas com a natural. Aquela está presente entre todos os povos pagãos,  
e eu estou persuadido de que entre as dificuldades que os Missionários 
encontram nas suas pregações está a poligamia. Não é apenas aos 
negros que se deve.212   

Os princípios morais da religião maometana estão na base do deplorável 

estado no qual se encontram os negros na África ou na Ásia. O Islamismo 

pratica e permite a escravidão. E isso por duas finalidades: primeiro,  pelo 

proselitismo,  para conquistar os fieis; segundo,  para ter meios de satisfazer 

as paixões e a ociosidade dos próprios seguidores. Para esse duplo fim,  

raptam-se milhares de negros a cada ano das suas terras nativas.      

                                                           

 

212 Speso intesi di re che l `Islam insegna del le cose che rendono sommamente la 
conversione di quel le persone che ne sono tocchi ,  sopratut to i negri . Questa rest r izione 
mi sembra non del tut to giusto . Prima che l ´Islam penetrasse fra i negri egl i aveva già 
preso piede in Egit to nel Nord del l ´Africa e nel l ´at tuale impero otomano. Molt i dei 
cris t iani che abi tavano quei paesi avranno abbracciata la legge di Maometto . La Chiesa 
non t rascutò mai di predicarvi la fede,  e qual´è i l f rut to apportato? Io sono int imamente 
convito che qualunque persona anche europea che abbraccia l ´Is lamismo,  tanto più 
diff ici lmente r i torneràsui suoi passi quando più la vi ta immorale araba gl i sarà penet rata 
nel le ossa; a più forte ragione saràdiff ici le per colui che non ebbe precedente conoscenza 
di migl iori principi rel igiosi . Inol tre la pol igamia è un vizio che si deve studiare ,  non 
col la legge evangel ica ma col la naturale . Essa è presso tut t i i popol i pagani ,  e io sono 
persuaso che fra le di ff icol tà che i Missionari incontrano nel le loro predicazioni É questa . 
Non è dunque ai sol i negri che la s i deve.

 

SORUR, Che cosa sono i negri ,  . . . p . 70 .  
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Os negros seqüestrados e transportados em escravidão ou tornados 
muçulmanos em seus próprios territórios nativos,  embebendo-se de 
princípios islâmicos,  comportam-se como os árabes,  sancionando 
também eles em base do Código religioso e civil de Maomé,  o próprio 
vício. Não acredito que uma pessoa de mente sã,  sendo religiosa 
racional e,  sobretudo,  prática,  duvide e,  muito menos ainda,  negue 
que a religião islâmica não corrompa o homem com as sanções de suas 
ações mais vergonhosas. 213  

O Islamismo não corrompe somente os negros levados em escravidão,  

mas também aqueles que a ele se convertem nas próprias aldeias.  

Segundo Sorur,  o Islamismo é uma profunda praga provocada pela sedução 

humana; e está justamente aqui uma outra causa, aliás, a única de tantas 

misérias que consomem e tornam estúpidos todos aqueles que são comovidos 

por essa religião,  especialmente a pobrezinha raça negra.214 Além disso, os 

árabes incitam algumas tribos a abandonar a agricultura para se dedicar-se ao 

trabalho de caça e venda de escravos. Os povos que não se envolveram no 

tráfico de escravos obtiveram mais sucesso na agricultura.  

A melhor estratégia de acabar com o comércio de escravos negros é,  

sem dúvida,  a agricultura. Da Voyage dans l´Afrique Orientale (viagem na 

África oriental) do Barone Decken,  Sorur cita:  Os habitantes das beiras do 

lago Nianza,  chamados Vadingo e Vago,  não vendem nem um escravo,  nem 

pelo máximo preço,  justamente porque são agricultores; o seu território é de 

uma beleza e fertilidade incomparáveis,  e as lavouras exigem muitos 

operários .215 Apesar dos progressos da agricultura, reclama Sorur que o 

comércio de escravos permanece e permanecerá uma fonte de renda dominante 

sobre a agricultura. Nesse sentido, os árabes constituem um obstáculo para o 

desenvolvimento dos povos negro-africanos.  

                                                           

 

213 I negri rapi t i e t rasportat i in schiavi tù o divenuti musulmani nei loro paesi natal i ,  
imbevendosi dei principi i s lamit ici ,  vivono al lá manieradegli arabi ,  sanzionando anche 
egl i no in vi r tù Del Códice rel igioso e civi le di Maometto ,  i l próprio v izio . Nono credo 
esser alcuno di sana mente ,  i l quale essendo uomo rel igiosospeculat ivo e sopratut to 
prat t ico ,  dubit i e mol to meno ancora nighi Che la rel igione i s lamist ica non corrompa 
l ´uomo col sanzionargl i l e píù vergognose azioni . Ib id . , p . 54 .  
214 Ibid . , p 59 
215  Gl i abi tant i del le r ive Del lago Nianza,  chiamat i Vadingo e Vago,  non vendono 
punto uno schiavo,  anche al massimo prezzo,  appunto perchè sono agricol tori ; i l loro 
paese è d´uma belezza e fert i l i tà incomparabil i ,  ed i lavori di col t ivazione richieggono 
molt i operai . Ib id . , p 116.  
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Por fim,  para Sorur,  o Islamismo não é outra coisa a não ser a morte 

da inteligência e de todo sentimento de moralidade; é o inimigo,  o único 

inimigo de qualquer civilização e da raça negra. Enquanto existir como 

código governativo dos muçulmanos,  existirá também a escravidão. Se se 

chegasse a tirar essa peste do mundo,  conseguir-se-ia levar os negros à 

emancipação. Aí sim,  que eles serão livres de qualquer ataque desse 

tremendo inimigo; aí sim,  que o Cristianismo poderá ensiná-los não só o 

proveito material como também a obrigação do trabalho ao qual todo ser 

humano é convocado; aí sim,  poder-se-ia dizer que chegou a hora da 

emancipação africana.  

3. 4. Um negro face à tradição cristã   

3. 4. 1 Identidade no processo de Continuidade na descontinuidade  

Sorur encontra-se diante dos grandes desafios da fé cristã; desafios de 

um processo de continuidade na descontinuidade,  pois a identidade cultural é 

uma questão tanto de tornar-se quanto de ser ,  ela é uma construção216. 

Sorur descreve a própria conversão ao Cristianismo,  até a sua atividade 

missionária junto a Nigrícia217. O encontro com Daniel Comboni e a sucessiva 

conversão ao Cristianismo deixaram uma grande marca na vida do então 

jovem Sorur. O rito de iniciação 

 

uma nova vida e um novo sistema de 

valores 

 

foi o batismo no qual Pharim Deng Sorur recebeu do próprio Daniel 

Comboni o nome Daniel . Os acontecimentos e as experiências que levaram da 

conversão ao sacerdócio são narrados na sua autobiografia Memorie scritte 

dal R.P. Daniele Sorur Pharim Deng ,  publicada,  em artigos, na revista La 

Nigrizia .218  

Em Le pene dei negri schiavi in Africa, nos capítulos XIV a XVIII,  

Sorur trata da questão do número escasso de missionários ativos na imensa 

Nigrícia,  refazendo a história do Vicariado da África Central. A obra 

                                                           

 

216 Para aprofundar mais o assunto ,  o lei tor pode ler HALL,  Stuart .  Cul tural ident i ty and 
diaspora ,  In: RUTHERFORTD,  J . (org .) .  Ident i ty: community ,  cul ture,  di f ference. 
Londres: Lawrence and Wishart ,  1990. 
217 Nigrícia é o ant igo nome do cont inente negro. 
218 Cf . Capí tulo 2 . 
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missionária na África Central é de grande valor no olhar de Sorur. Os mais 

importantes esforços eram feitos durante os pontificados de Gregório XVIe de 

Pio IX. O primeiro erigiu o Vicariado Apostólico da missão na África Central. 

O segundo elevou o Reverendo Padre Ryllo ao título de Provicário 

Apostólico. No entanto, a providência preparava alguém que devia ser o 

primeiro padre dos negros. No caso, será Monsenhor Daniel Comboni,  que o 

imortal Pio IX elevou à dignidade episcopal,  conferindo o título de Bispo de 

Claudio poli e Vicário Apostólico da África Central.  

Ele (Daniel Comboni) arde de amor pelos negros,  mas infelizmente não 
há suficientes ministros para ajudá-lo,  tendo ele f icado na missão.  
Entre mortos e vivos fugidos, permaneceram poucos missionários. ( . . .) 
De padres indígenas há apenas um e três alunos negros indígenas em 
Propaganda Fide. (. . .) Mas esses não são suficientes. Ele precisa de 
muitos outros padres indígenas,  com quais possa, (. . .) conseguir 
regenerar a África Central e,  assim,  cumprir a sua palavra de ordem : 

Regenerar a África com a África. 219   

Sorur não se lamenta apenas da falta de missionários,  mas também do 

pouco número de benfeitores para a missão da África Central. Le pene dei 

negri schiavi in Africa ,  como escrito,  é uma oportunidade para falar desses 

problemas missiológicos,  mas também de exortação,  de campanha,  para 

ajudar a população ocidental a ser sensível às dificuldades da vida dos povos 

africanos.    

3. 4. 2. O Cristianismo como fonte de identidade  

Em Que cosa sono i negri, Sorur se pergunta se qualquer ser humano,  

e,  por conseqüência,  também o negro,  pode ser elevado à dignidade ou à 

                                                           

 

219 Egli (Daniel Comboni) arde di amore per i Negri ,  ma ah! Che non há suff ic ient i 
minist r i per ajutarlo ,  essendogli r imasto nel la missione,  f ra mort i e vivent i fuggit i e 
r imast i pochi missionari . ( . . . ) Di pret i indigeni Ei há uno solo ed ha t re alunni negri 
indigeni in Propaganda Fide . ( . . . ) Ma quest i non basteranno. Egl i há b isogno di molt i a l t r i 
pret i indigeni ,  coi qual i possa ,  ( . . . ) r iuscire a r igenerar l Africa Centrale e così 
avverarsi i l suo mot to: Rigenerare l Acfrica col Africa . Le pene dei negri schiavi in 
Afr ica ,  p . 86-87. A fuga,  se não a morte,  de muitos missionários do terr i tório af ricano 
foi determinada por uma terr ível época de epidemia e carest ias que f lagelou a África 
Central ent re 1877 a 1879.   
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civilização,  no sentido estrito da palavra,  sem o Cristianismo? A resposta 

depende de se ter uma idéia clara sobre a civilização. Para Sorur,  essa é a 

educação da inteligência mediante a instrução,  e a formação da vontade da 

vida correta mediante princípios morais religiosas,  ou seja,  mediante a 

religião. 220 

Pode acontecer que uma pessoa esteja elevada à dignidade 

(materialmente) sem ser religioso,  mas isso não é a verdadeira civilização,  

discorda Sorur; é apenas uma formação material,  que não tem laço com a 

consciência e adoração do Autor da própria existência,  não corresponde à 

finalidade pela qual foi criada e colocada no mundo. Sentimo-nos incitados 

mais além a buscar o Autor de tanta beleza e sabedoria. Ele não está longe de 

nós,  como diz S. Paulo: nEle vivemos,  nos movemos e somos (At 17, 28).221 

Mas a inteligência humana,  confundida pelas paixões mundanas,  não 

alcança o perfeito conhecimento de Deus,  ou melhor,  conhecendo-O,  não 

quer render-Lhe a devida homenagem de adoração e de serviço. Isso é um 

delito que se comete contra a divindade. Na sua infinita misericórdia,  o 

Senhor quis vir ajudar o ser humano para levantá-lo desse miserável estado e,  

concedendo-lhe de novo a justiça e liberdade perdida,  convida-o a cooperar. 
222 

O Filho de Deus,  que consumou essa obra de redenção,  constituiu uma 

sociedade e tem a tarefa de instruir os homens e reconduzi-los do caminho 

extraviado à justiça e à verdadeira liberdade. Essa Sociedade é a Igreja. Sem 

dúvida que o Oriente pagão foi outrora mestre de civilização,  enquanto que o 

Ocidente era ainda envolvido nas mais hórridas barbáries. Também não há 

dúvida de que essa civilização oriental é já quase desaparecida,  enquanto que 

o Ocidente,  desde que recebeu a fé,  voou no caminho da civilização. 223 

Esse crescimento não foi assim tão rápido e sólido, ocorreu apenas 

quando as sociedades foram libertas de duas gravíssimas pragas que as 

consumiam: a idolatria e a escravidão. A primeira era causada pela cegueira 

do homem que, diante das paixões mundanas, não se punha a procurar o 

verdadeiro Deus que o criou, mas multiplicava as divindades segundo as 

                                                           

 

220 Cf . SORUR, op ci t . ,  p . 81 . 
221 Ibid . ,  p . 82 . 
222Ibid . ,  p . 83-84. 
223 Ibid . ,  p . 85 . 
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exigências de suas paixões ou de suas necessidades. A segunda devia-se à 

opressão dos semelhantes que, em vez de unir os homens com mútuo vínculo 

de caridade e aconselhamento razoável, dificultava tanto a formação das 

sociedades quanto a liberdade da vida daqueles miseráveis que eram 

destinados a ser perpetuamente escravos.224 Escreve Sorur:   

Só o Cristianismo que conseguiu introduzir essa transformação,  é 
somente ele que consegue fazer isso em qualquer parte do mundo,  
ilustrando o intelecto com o conhecimento de Deus e levando assim a 
vontade a observar seus preceitos e amando-o como Pai de todos nós; 
para que nos amássemos uns aos outros como irmãos. 225   

3. 4. 3 Cristianismo: a única e verdadeira mediação da civilização   

É próprio da mentalidade da época de Daniel Sorur pensar que só a 

moral cristã reconstruirá a verdadeira imagem do negro. Segundo ele,  só por 

meio do Cristianismo se pode alcançar o nível mais alto de civilização dos 

povos negro-africanos; a sua expectativa e o seu desejo são unicamente as 

condições de possibilidade para a evangelização da África. Declara Daniel 

Sorur:   

O Cristianismo,  eis o verdadeiro e único caminho para alcançar a 
civilização dos negros. De um lado,  não é verdade a duvidar; de outro,  
como não faltará àqueles que,  ou por ignorância do verdadeiro 
espírito do cristianismo,  ou por nefasto espírito de seita,  contrapor-
se-ão a ela. Não será pesado aos leitores,  se estudarmos o espírito 
desse grande pedagogo do gênero humano. Procure-se conceber 
grandes idéias do espírito do Cristianismo. Ele não é outra coisa senão 
uma regeneração do ser humano à vida espiritual; em outras palavras,  
o espírito do cristianismo tende à restauração da primeira dignidade 
na qual o ser humano foi criado,  ou da qual cai miseravelmente.226 

                                                           

 

224 Ibid . , p . 86. 
225 Escreve Sorur I l solo cr ist ianesimo riusci int rodurre questa t rasformazione,  ed egl i 
solo r iesce a farlo in ogni parte del mondo,  i l lust rando l ´ intel let to col la conoscenza di 
Dio ,  e spingendo così la volontà ad osservare i sui precet t ied amando Lui come nost ro 
Padre a tut t i ,  c i amassimo vicendevolmente come frat tel i .

 

Cf. Ibid . , p .87 
226 I l Crs t ianesimo,  ecco i l vero e l ´unico mezzo da prendersi per arrivare al la 
c ivi l izzazione dei negri . Da un lato non è da r ichiamarsi in dubbio questa veri tà; 
dal l ´al t ro come non mancheremo di quel l i che o per ignoranza del vero spi r i to del 
cris t ianesimo,  o per nefasto spi r i to di set ta ,  l ´oppugneranno. Non sarà discaro ai le t tori ,  
se s tudiaremos lo spi ri to di questo grande pedagogo del genere umano. Si procuri di 
concepire grandi idee del lo spi r i to del Cris t ianesimo. Egli non è al t ro che: una 
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Uma comparação para ilustrar essa convicção,  exemplo da Europa.   

Estudamos os costumes da Europa antes da era cristã,  observamos que 
essa também,  apesar da sua alta cultura intelectual e aquela espécie 
de religião que praticava,  era sujeita a todas aquelas misérias 
sobretudo morais que encontramos hoje entre os negros da África. 
Apenas o cristianismo consegue inculcar nas almas o espírito da 
verdadeira liberdade; da verdadeira civilização (.. .)227   

Sorur reitera o mesmo fato: Os relatórios dos missionários e viajantes,  

que viveram por um bom tempo entre os negros,  consentem deplorando dois 

males: a ignorância dos negros e a escravidão. Para combater esses dois 

obstáculos da civilização,  conjugaram os esforços para vencer a escravidão e 

acostumaram os negros ao trabalho. Esse foi sempre o método que os 

Missionários católicos adotaram na Evangelização dos povos.228  

3. 4. 4 A disputa em torno de Salvar o negro com o negro

  

A colaboração de um clero indígena para a evangelização da África é 

uma possibilidade viável. No entanto,  em torno da discussão sobre a 

formação do clero indígena 

 

naquela época 

 

formaram-se dois pólos,  um de 

defensores,  outro de opositores. Enquanto os primeiros trabalhavam para 

aplicar, no campo africano,  os assuntos do Plano de Daniel Comboni229; os 

últimos colocavam como obstáculo ao projeto a dificuldade de instruir o 

negro e de discipliná-lo na observância do celibato eclesiástico. Nesse 

                                                                                                                                                                                         

 

rigenerazione del l ´uomo al la vi ta spi r i tual : in a l t r i termini lo spi r i to del cris t ianesimo 
tende al la restaurazionedel la pris t ina digni tà de l ´uomo in cui fu creato ,  o dal la quale 
cadde miseramente. Ibid . , p . 80 . 
227 Studiamo i costumi del l ´Europa prima del l ´era cris t iana,  t roviamo che anche essa,  non 
ostante l ´a l tasua cul tura intel let tuale e quel la specie di rel igione che prat t icava,  era 
sogget ta a tut ta quel le miserie moral i sopratut to ,  che incontriamo oggi f ra i negri 
del l ´Africa . I l solo crist ianesimo r iusci ad inculcare negl i animi lo spi ri to del la vera 
l ibertà ,  del la vera civi l izzazione,  temperando nel più forte ,  l úso del la brutale cont ro i l 
vin toe nel vin to l ´umile soggezione al v intore. I l solo crist ianesino r iusci temperare i l 
terribi le det tovae vict is

 

,  cambiandolo nel la mite e ,  di rò ,  dolce servi tù che forma e 
formerà la forza dei popoli col mutuo servizio de´suddit i e dei superiori . Ibid . ,  p . 88 . 
228 Ibid . ,  p . 91 . 
229 Cf . O Plano 

 

1871. COMOBONI,  op . ci t . ,  no 2772 

 

2783,  p . 898-890.  
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sentido, como também em alguns outros pontos,  o escrito de Sorur pode ser 

entendido como divulgação das idéias de Daniel Comboni. Escreve Sorur 

sobre o assunto:    

Muitas são as opiniões em torno do modo de evangelizar a África 
mediante o recurso de um clero indígena. Entre todos os missionários 
que se encontram entre os negros,  e segundo os quais a questão de ter 
como cooperadores os jovens negros nascidos e educados no seio da 
África mesma ou fora do apostolado,  uma parte admitirá a necessidade 
de considerar o clima,  os costumes para que esses possam conhecer o 
caráter e as inclinações próprias dos negros,  além da língua; mas 
outra parte,  não duvido de afirmar,  é contrária. Na minha opinião,  
parece que esta questão,  além de ser discutida com prudência e 
moderação,  é absolutamente necessária  de ser discernida, 
considerando uma e outra partes da realidade.230   

Salvar o negro com o negro como metodologia para Evangelizar a 

África com recurso de um clero indígena baseia-se sobre alguns fatores que,  

bem ou mal,  ajudam a identidade do negro a se fundamentar melhor desde 

suas origens: a importância de ser instruído em terra africana; a necessidade 

de um clima adequado para os negro-africanos; a importância de se identificar 

com os próprios elementos culturais e neles expressar a fé no cristianismo; 

entender-se e ser entendido a partir do próprio gênio cultural. 

Referindo-se à oposição que apresenta as dificuldades para formar os 

jovens negros para o sacerdócio,  Sorur apresenta também uma longa 

argumentação cuja intenção é dar uma mensagem ao clero em geral,  e 

particularmente aos missionários combonianos. Na visão de Sorur,  as 

dificuldades que uma parte dos missionários apresenta levam a excluir 

realmente os negros do círculo do clero. A questão da formação do clero 

indígena deve ser bem discernida,  tendo presente o contexto de cada lugar,  a 

situação das pessoas a formar. Basta oferecer à África a facilidade com que 

                                                           

 

230 Molt issimo sono le opinioni intorno al modo di evangel izzare l ´Africa mediante i l 
concorso d´un clero indigeno. Di t i t tu i missionari che si t rovono fra i negri ,  ed ai qual i 
la quest ione d´avere a cooperatori dei giovani negri nat i ed educat i in seno del l ´Africa 
stessa o fuori al l ´apostolato ,  una parte ne ammetterà la necessi tà per i l c l ima,  le 
habi tudini e forse anche perchè quest i possono conoscere i l carat tere e le incl inazioni 
proprie ai negri ,  non che la l ingua; ma l ´a t ra parte ,  non dubito d´asser i re ,  n´è contraria . 
Mi sembra,  a l mio parere,  che tale quest ione ol t re al dover esser discussa com prudenza e 
moderazione,  è necessar io assolutamente di vedere l ´una e l ´al t ra par te dal lamedaglia . 
SORUR, op c i t . ,  p . 124-125.  
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goza a formação de jovens para o sacerdócio na Europa. Os resultados,  bons 

ou ruins,  podem proceder independentemente do lugar,  seja na África,  seja 

na Europa. Reflete Sorur:    

Muitíssimos desses últimos (missionários que se opõem à formação do 
clero negro),  ao perceberem a dificuldade na formação dos negros 
para a vida eclesiástica,  são avisados para excluí-los imediatamente 
do clericato,  como se isso fosse o único caminho para evitar muitos 
problemas que poderiam surgir contra a religião. Apesar de tudo,  
parece-me que aqueles teriam que estudar a questão,  isto é,  a 
formação do clero em toda parte do mundo,  em relação às 
circunstâncias do lugar e de pessoas a serem educadas. Estou 
convencido de poder dizer que talvez não se dêem conta da paridade 
(de resultado) que se obtém na Europa por exemplo 

 

onde tudo facilita 
a educação de jovens ao sacerdócio 

 

e daquela que se poderia obter 
nas circunstâncias de lugar e de pessoas nas quais se encontram todas 
as Missões na África,  se se tentasse seriamente a formação de um 
clero indígena africano. Quantos e quantos jovens não entram cada ano 
nos Seminários na Europa para começar os estudos eclesiásticos,  
permanecem até ao sacerdócio? De cinqüenta jovens de uma turma,  
talvez vinte perseverem para corresponder seriamente à graça da 
vocação: de onde surge esse imenso déficit? Dir-se-á: porque esses não 
tinham vocação ou porque a perderam. Muito bem. Além disso,  quais e 
quantos não foram os cuidados com os quais foram formados?231    

Em sua exortação,  Sorur apela para a sabedoria de nunca perder de vista 

que a graça da vocação sacerdotal é concedida por Deus e não se faz,  nem se 

faz dar pelos homens para provar o princípio de eficiência para o trabalho da 

formação. A teologia ensina que Deus sabe escolher aqueles que são aptos a 

servi-Lo nesse ministério,  e concede abundantemente as graças necessárias 

                                                           

 

231 Molt issimi di quest i ul t imi ,  nel lo scorgere la diff icotà che vi ha di formare i negri 
a l la vi ta eccles iast ica , sono avvisat i di escluderl i assolutamente dal clericato ,  quasi che 
questo fosse l ´unico mezzo per evi tare molte inconveniente che ne potrebbero derivar 
contro la rel igione.Peral t ro ,  mi sembra,  che costoro dovrebbero s tudiare la quest ione,  
c ioè la formazione de clero in ogni parte del mondo in re lazine al le ci rcostanza di luogoe 
di persone da educarsi . Credo di poter di re che forse non si fà abbastantanza conto del la 
pari tà che si ot t iene in Europa per esemplo,  ove tu t to faci l i t a l ´educazione dei giovane al 
sacerdozio e di quel la che si potrebbe ot tenere nel le ci rnconstante di luogo e di persone in 
cui s i t rovano tut te le Missione in Africa ,  qualora si provasse seriamente la formazione 
d´un clero indigeno af ricano . Quantie quant i giovani non entrano ogni anno in Europa nei 
Seminari per principiare gl i s tudi ecclesiast ici ,  e quindi durano f ino al sacerdozio? Di 
c inquanta giovani d´una c lasse forse vinte perseverano a corrispondere seriamente al la 
grazzia del la vocazione: Da dove viene quest ´ immenso def ici t?Si d i rà: perchè quest i non 
avevano la vocazioneo perchè l ´hanno perduta.Benissimo. Eppure qual i e quante non sono 
le cure con cui vengono elevat i? SORUR, Que cosa sono. . . ,  p . 127.   
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para o exercício do mesmo. Um missionário não pode pensar de modo 

contrário. De fato,  Não são os sãos,  dizia Nosso Senhor,  que precisam de 

médicos,  e sim os doentes; não veio chamar os justos,  mas sim os 

pecadores,  ao arrependimento (Lc 5,  31-32). Consumir a própria vida por 

uma causa da qual não se prevê nem se espera um resultado proporcionado é 

como se quer dizer lavar um negro para fazê-lo branco . Aliás,  isso seria 

simplesmente negar que o negro seja capaz de corresponder à graça divina; 

como se corresponder à graça proviesse unicamente da firmeza da vontade 

humana no bem. Em geral,  é dessa maneira que se pensa; porque se acredita 

que a facilidade,  dir-se-ia,  quase natural,  com a qual se formam os jovens 

seminaristas na Europa,  seja co-natural à sua natureza,  mas na realidade não 

é assim. Talvez essa facilidade se explique pelo fato de que na Europa o 

cristianismo tenha fixado raízes profundas no meio de suas populações,  

especialmente nas famílias cristãs. Portanto,  aterrorizar-se e muito mais 

ainda,  opor-se à idéia da formação de um clero indígena negro,  parece ser 

um sinal de que não há uma consciência de que o missionário é enviado não 

para converter os santos,  e sim os pecadores. 232   

3. 4. 5 A discussão sobre o celibato eclesiástico  

Sorur assume sua posição de identidade e se identifica com ela. Ele 

reconhece a importância e a exigência de viver o celibato para o ministério 

sacerdotal; e é a primeira e a máxima dificuldade de todo ser humano. No 

entanto,  indigna-se pelo fato de que um grupo de missionários europeus julga 

o negro incapaz para disciplina de observância do celibato,  não com base na 

experiência,  e sim por gratuito preconceito que leva à pura exclusão do 

negro. Reclama Sorur:        

                                                           

 

232 Cf . SORUR,  op ci t . ,  p . 128- 131. 
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(. . .) admitindo,  todavia,  a possibilidade de poder instruir os negros,  
se nega a admiti-los ao sacerdócio. Os negros,  dizem eles,  serão 
sempre incapazes de praticar as virtudes que formam o principal 
ornamento do padre. Quantas vezes não me foi dito: se vocês querem 
ter um clero indígena,  precisará casá-lo.233   

Quanto ao celibato, parece que o missionário precisa ser maximamente 

severo. Isso, no entanto, não significa que deva excluir os negros do 

sacerdócio, só porque receia que eles não tenham perseverança na prática 

constante dessa virtude.  

Segundo o padre negro, todos esses missionários opositores teriam de 

agradecer a Deus por tê-los feitos nascer no meio de povos cristãos,  de 

famílias cristãs,  por terem sido amamentados com leite de puros sentimentos 

e costumes cristãos,  em vez de maravilharem-se e de exibirem-se da 

facilidade que eles gozam e que os outros não têm; porque isso não provém 

deles mesmos,  e sim das graças divinas. E isso Sorur diz também para os 

povos cristãos atuais e vindouros até quando esses perseverarem no espírito 

do cristianismo. 234 

Sorur aconselha a proceder com paciência, perseverança: não é num dia 

que se pode pretender educar numa realidade tão profunda como a do celibato. 

Precisa-se de uma educação para o celibato, sim. Como procedeu de forma 

lenta, mas contínua na formação do clero latino a disciplina desse grave 

ponto,  assim se poderá consegui-lo também progressivamente na formação de 

um clero indígena negro.235 Se a primeira, a segunda,  a terceira,  a centésima 

tentativa de formação não der certo,  poder-se-á e dever-se-á esperar ao 

menos que a ducentésima geração seja capaz de exercitar o ministério 

apostólico em todo aquele aparente rigor que apresenta. Todos somos seres 

humanos - mais ou menos - marcados por defeitos,  às vezes,  gravíssimos,  

mas por que para os europeus a formação parece fácil e,  para os negros,  ela 

se torna difícil e até impossível?  

                                                           

 

233 ( . . . ) ammettendo tut tavia la possibi l i tà di poter is t rui r i negri ,  s i nega di ammetter l i a l 
sacerdozio . I negri ,  dicono essi ,  saranno sempre incapaci di prat icar le vi r tù che formano 
i l principale ornamento del prete . Quante vol te non mi fu det to: se voi volete avere un 
c lero indigeno,  bisognorà mari tarlo. Ibid . ,  p .143 
234 Cf . Ibid . ,  p . 136. 
235 Ibid . ,  p . 133. 
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A formação de um clero indígena é possível,  apesar das dificuldades. Para 

mostrar que esses obstáculos podem ser superados,  Sorur apóia-se na 

autoridade das palavras de Schneider que afirma que a presença da graça de 

Deus facilita a tarefa:  

O sacerdócio é um sacramento,  e cada sacramento dá direito às graças 
necessárias para o cumprimento das obrigações que impõe (gratia 
actualis). É absolutamente importante considerar,  nesse contexto,  
sobretudo a parte sobrenatural sem esquecer a natural. (. . .) Não 
precisa portanto deixar-se aterrorizar pelas dificuldade. Os Apóstolos 
superaram bem outras dificuldades,  e converteram o Império 
romano.236   

Como negro missionário e sacerdote,  Sorur faz um grande apelo a todos 

os missionários e sacerdotes,  em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,  em 

nome da nossa vocação,  em nome da sagrada e santa verdade,  em nome do 

dogma da catolicidade da Igreja,  a estudar a questão da civil ização 

(evangelização) da África a se realizar também por meio do clero indígena,  

não comparando com o estado atual do clero católico,  especialmente do 

latino,  mas remontando aos primeiros dias da existência da Igreja,  tendo 

sempre sob os olhos a prudência,  as severas constituições provindas dos 

concílios gerais,  sinodais,  provinciais,  as rigorosas medidas tomadas,  

comandadas e observadas com o máximo rigor,  unicamente com objetivo de 

formar um dia um clero perfeito,  quanto possível à sabedoria e prudência 

humana.237 

Tem-se também de notar,  faz observar Sorur,  que a Igreja desconfia do 

celibato eclesiástico e não apenas exige precauções,  mas continua vigiando,  

dir-se-ia dia e noite,  mediante os bispos e superiores de comunidades 

religiosas para a disciplina rigorosa relativa a esse estado de vida.238  

                                                           

 

236 i l sacerdozio è un sacramento ,  e che ogni sacramento dà di r i t to al le grazie necessarie 
per l ´adempimento degli obl ighi che impone (gra t ia actual is) . Egl i è d´assoluta necessi tà 
di considerar,  in s imil i materie sopratut to; la parte sopranaturale non perdendo di vista 
quela naturale . ( . . . ) Non bisogna dunque lasciars isgomentare dal le diff icol tà . Gli Apostol i 
hanono ben sostenute al t re dif f icol tà ,  eppura hanno convert i to l ´ impero romano. SORUR, 
Que cosa. . . ,  p .144. 
237 Cf . Ibid . ,  p .147. 
238 Ibid . , p . 148.  
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Para finalizar o tema do celibato,  Sorur reitera a sua observação 

segundo a qual se deve ter consciência de que se é ser humano; e que a fé ou 

a tradição não concede a ninguém o direito de julgar indevidamente uma 

pessoa resistente a tal virtude. Ao contrário,  dá direito de trabalhar com 

paciência para chegar a infundir nos fracos o que não sentem em si mesmos 

conforme a razão e a religião. É preciso rigor,  mas não exagero. Não são os 

sãos que precisam de remédios,  e sim os doentes. Assim respondia o Senhor 

Jesus aos fariseus e escribas,  que se escandalizavam em vê-lo ter com os 

pecadores. 239 

Os grandes desejos e expectativa de Sorur são unicamente as condições 

de possibilidade para a realização da evangelização da África. Assim,  

durante a sua tournée pela Europa,  o Padre negro lançava um outro grande 

apelo em favor da África; dessa vez,  não aos missionários e sacerdotes,  mas 

a todos os cristãos do velho continente. Ei-lo:  

Por isso,  nós,  em nome de Cristo,  vamos expulsar o inimigo daquele 
abominável ninho por meio do qual ele atrai para sua pavorosa 
habitação centenas de milhões de almas,  redimidas elas também com o 
sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos não podem armá-los de 
coragem e de abnegação,  pedem a quem disse: pede e vos será dado; 
buscai e achareis; batei e vos será aberto (Mt 7, 7). Todos não podem 
ir à batalha,  mas olhem aqueles valentes soldados que,  animados 
pelas puríssimas chamas da caridade de Cristo,  vão à conquista do 
reino de amor. Deêm-lhes uma força com a suas ofertas.(. . .)240  

A experiência de Sorur mostra também que muitos africanos olharão para 

o cristianismo ou carisma comboniano como realidade salvífica e libertadora 

em suas vidas,  mas cobertos com a mentalidade ocidental. Agora eles querem 

ver a mesma realidade salvífica,  mas coberta com a sua cultura africana.  

Seria preciso esperar o Concílio Vaticano II para ouvir-se mais tarde 

uma palavra de encorajamento do magistério da Igreja referente a esse desejo 

                                                           

 

239 Ibid . ,  p . 149-150. 
240 A noi dunque in nome di Cristo ,  andiamo a sloggiare i l nemico da quel nefando nido,  
d´onde egl i t rascina nel l ´orrida sua dimora centenaia di mil ioni d ´anime,  redente anche 
esse col sangue di N.S.Gesù Cristo. Tutt i non potete armarl i di coraggio e di abnegazione 
chiedendole a chi d isse: chiedete e vi sarà concesso,  picchiate e vi sarà aperto (Mt 7 , 7 ) . 
Tutt i non potete venire al la bat tagl ia ,  ma mirate quei valorosi soldat i ,  che,  animati dal le 
puriss ime fiamme del la cari tà di Cristo ,  vanno al la conquista del regno d´amore. Date 
loro mano col le vost re e lemosine. ( . . . ) Ib id . , p . 155-156.  



 
105

do negro. O Papa Paulo VI evidencia essa questão no seu discurso de 

fechamento da primeira Assembléia plenária do SECAM (Simpósio das 

Conferências Episcopais da África e Madagascar) em Kampala,  em 1969. Ele 

exorta a cultura e a alma africanas a embeber,  até nas profundezas dos 

carismas,  os segredos do cristianismo para que eles possam refluir em beleza 

e sabedoria num verdadeiro estilo africano. Ainda o Papa sugeriu: vocês 

podem e devem ter um cristianismo africano . Isso deve ser entendido no 

contexto de um cristianismo universal,  uma vez que não há cristianismo 

africano assim como não há cristianismo europeu ,  muito menos um 

cristianismo ocidental . Há um único cristianismo universal. Segundo Paulo 

VI,  no contexto de um desenvolvimento da África que possa ser realmente 

africano,  é preciso todo tipo de estudo ou pesquisa capaz de desenvolver o 

conhecimento da antropologia,  da sociologia africana,  das religiões 

tradicionais,  dos ritos e das cerimônias das sociedades africanas. Isso para 

poder dar uma contribuição original e necessária à vida de toda a Igreja. Tal 

riqueza não deve desprezar a experiência tradicional dos anciãos e da gente 

comum.241  

3. 5 Um negro face à cultura ocidental    

Mais desafios. De forma alternativa,  a hegemonia cultural promovida 

pela missão civilizatória,  levou o Padre Daniel Sorur Deng a uma resistência 

que fortalece e reafirma a identidade negro-africana na sua forma original. 

Ele assume as suas posições de identidade e se identifica com elas.   

3. 5. 1 O desconforto diante do eurocentrimo  

Daniel Sorur Pharim Deng,  durante a sua permanência na Europa,  

observa mais de perto o Ocidente e sobre ele reflete. Daniel Sorur foi 

ordenado Sacerdote em 8 de Maio de 1887,  tornando-se Padre Daniel Sorur 

Pharim Deng,  missionário Apostólico da África Central. É assim que ele 

                                                           

 

241 Cf . Decisõesda 3 a Assembléia plenária do SECAM,  Kampala,  Uganda 

 

Agosto de 
1972. In: Ibid . ,  p .48.   
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assina no seu escrito mais importante intitulado Che cosa sono i Negri? 

(Quem são os negros?). O escrito não é datado. A sua redação é,  portanto,  

sucessiva à sua ordenação sacerdotal. Esse é constituído de oito cadernos 

manuscritos; sobre a capa de cada um é reiterado o título e é inserido 

 
com 

números romanos de I a VIII 

 
a ordem progressiva dos cadernos. As páginas 

são enumeradas de 1 a 157. Os cadernos são conservados junto ao Arquivo 

Comboniano de Roma (A.C.R),  colocação A\C\R\A\30\2\1-8. 

Uma observação importante. Em 1890,  a obra já estava concluída. 

Numa correspondência de 10 de Fevereiro de 1890,  Sorur escreveu,  de 

Karlsruhe (Alemanha),  ao cônego Giovanni Crisostomo Mitterrutzner,  em 

Bressanone (Itália),  sobre um livrinho que antes tinha enviado a esse último,  

para submetê-lo à correção e apreciação. Além disso,  na mesma carta havia 

escrito:   

(. . .). A minha intenção era de fazer disso um livrinho,  mas acredita-se 
que seja melhor dá-lo à Nigrizia ; precisará corrigir muito,  
especialmente os últimos dois parágrafos,  onde,  segundo o P. Geyer,  
há muita coisa que poderá ofender a caridade e fazer mais mal do que 
bem. (. . .) .242    

Daniel Sorur teria desejado fazer publicar o seu escrito,  mas o projeto não se 

realizou. Três fatores marcantes impediram a publicação: além da 

perplexidade e insegurança do autor,  o juízo pouco animador de seus 

superiores combonianos. Na carta que Sorur escreve ao cônego Mitterrutzner,  

no dia 20 de fevereiro de 1890,  de Frankfurt,  ele reitera:   

(. . .). Todo o manuscrito precisará muito ser revisado nos pontos 
referentes ao estudo do estado real dos negros,  (. . .),  mas para mim é 
impossível,  ou o publico em fascículos à parte ou em Nigrizia ,  
segundo o que Vossa Paternidade me aconselhar. (. . .).243  

                                                           

 

242 ( . . . ) . La mia intenzione era di farne un l ibruzzo,  ma se crede ch è megl io dar lo al la 
a l la Nigrizia bisognerà correggere molto e specialmente l i ul t imi due paragraf i ,  ove,  
secondo i l P. Geyer ,  v 'èmolto che potrà offendere la cari tà e fare piut tosto male che bene. 
( . . . ) . A car ta é conservada junto com o resto da correspondência de Sorur endereçada a 
Mit terrutzner ,  em A\C\R\A\30\13.  
243 ( . . . ) . Tutto i l manoscri t to avrebbe immenso bisogno di essere r i toccato nei punti sot to i 
qual i vol l i s tudiare lo s tato reale dei negri ,  ( . . . ) ,  ma poichè mi è impossibi le ,  lo 
pubbl icherò in fascicolo a parte o nel la Nigriz ia secondo che V. P. vorrò consigl iarmi . 
( . . . ) . Colocação A\C\R\A\30\13.  
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E na carta de 27 de Fevereiro de 1890,  Sorur acrescenta:   

Ontem recebi os cadernos que a Vossa Paternidade teve a gentileza de 
ler. (. . .) nos últimos dois parágrafos podem haver coisas que alguns 
missionários não gostem; em compensação,  de bem para os negros 
temo que possa fazer mal (.. .).244   

Sobre os medos de seus superiores,  acerca da publicação da obra,  numa 

outra carta,  de 10 de Junho de 1890,  ao mesmo cônego Mitterrutzner,  Sorur 

escreve:   

( . . .) O Pe. Sembiante me escreve: O Pe. Reitor leu os seus escritos. O 
argumento parece-lhe bom,  mas em alguns pontos tem de ser revisado,  
ou melhor,  meditado,  em outros,  corrigido. Quanto à capa,  deve ser 
refeita; a língua não corre pela estampa . As contínuas viagens,  mais 
ainda a falta de meios,  não me permitem refazer o mesmo trabalho,  
parece-me não poder escrever melhor. Que me aconselha,  Vossa 
Paternidade? Da minha parte,  acredito que trabalhos como estes são 
ou,  ao menos,  poderiam ser lidos com maior interesse em outra língua 
do que em italiano. Por essa razão preferirei fazê-lo traduzir para o 
alemão ou deixá-lo simplesmente,  até o momento mais oportuno. 
(. . .).245    

Também a hipótese de uma edição alemã não teve seguimento. Numa 

última carta na qual Sorur fala de seu manuscrito ao cônego Mitterrutzner,  

ele disse: Quanto ao meu escrito,  o Pároco Schneider de Stuttgard me 

escreveu meses atrás dizendo tê-lo concedido a uma Comissão reunida nessa 

cidade para fazê-lo examinar,  mas até agora não tive mais notícia do 

resultado .246  

                                                           

 

244 Jeri r icevet t i i quaderni che V.P. ebbe la compiacenza di l eggere. ( . . . ) negl i u l t imi due 
paragrafi vi possono essere cose che non piaceranno ad alcuni Missionari ; ed in cambio di 
bene pei negri temo che possa far male . ( . . . ) . Colocação A\C\R\A\30\13. 
245 ( . . . ) I l P. Sembiante mi scr ive; I vost r i scri t t i l i lesse i l P. Ret tore. L argumento lo 
t roverebbeopportuno,  ma in alcuni punti lo vorrebbe r i toccato ,  o meglio medi tato ,  in 
a l t r i più cast igato . Quanto al la veste dovrebbe essere ri fa t to ,  la l ingua non corre per la 
s tampa . I l cont inuo viaggio molto più i l di fet to di mezzi non mi permettono di r i fare i l 
medesimo lavoro,  mi sembra di non poter megl io scr ivere . Che mi consigl ia V.Paterni tà? 
Per parte mia credo che simil i lavori sono od almeno potrebbero esser let t i con maggiore 
interesse in a l t ra l ingua che in I tal iano. Per questa ragione preferi rei di farlo t radurre in 
tedesco oppure di lasciar lo semplicemente ,  f ino a momento più oportuno. ( . . . ) .Colocação 
A\C\R\A\30\13. 
246 Quanto al mio scri t to i l Parroco Schneider di Stut tgard mi scr isse mesi fa averlo dato 
ad una Commissione r iuni ta in quel la ci t tà per far lo esaminare ,  ma f inora non ebbi not izia 
del r i sul tato . A car ta ,  escri ta do convento dos Capucinos,  de 23 de Dezembro de 1890,  
colocação A\C\R\A\30\13. 
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A impressão é que,  para cada um dos leitores da obra de Sorur,  os 

medos estavam relacionados ao fato de ele ter discutido assuntos,  como a 

questão da civilização dos povos africanos; a formação de um clero indígena 

e,  talvez também,  de ter denunciado o comportamento pouco feliz da 

sociedade européia em relação aos negros.  

No que se refere à data do escrito,  transita entre 1887 e 1890; período 

em que ele passa muitos meses na Europa,  acompanhado pelo Pe. Geyer,  em 

suas viagens de animação missionária com a finalidade de arrecadar 

dinheiro. Por ocasião dessas viagens, Daniel  Sorur aprofundou os seus 

conhecimentos sobre a sociedade e a cultura ocidental,  confrontando-se com 

os preconceitos que os europeus alimentavam contra a raça negra. Esta era 

considerada, na época em que o autor escreveu,  pouco inteligente e resistente 

a qualquer tentativa de instrução. Essas convicções,  legitimadas pelas teorias 

do evolucionismo e pelo mandante etnocentrismo,  davam à realidade uma 

imagem distorcida. Tudo isso mostra a  Daniel Sorur a necessidade de fazer-

se porta-voz e testemunha de seu povo,  de fazer conhecer as reais condições 

do negro: um estado de miséria e de humilhação e um conseguinte retrocesso 

na ciência,  na indústria e na religião (cristã),  que diferem de uma possível 

capacidade intelectiva naturalmente inferior da raça negra. As suas 

argumentações partem da análise do campo religioso: Paganismo (cap. II) e 

Islamismo (cap.III) determinam ignorância e imoralidade; enquanto a 

verdadeira civilização é produzida apenas por meio do Cristianismo (cap. IV) 
247.   

3. 5. 2 A resistência diante do eurocentrimo  

Daniel Sorur observa em muitos europeus a forte tendência de empregar 

a cultura da sua própria sociedade como critério de julgamento dos povos 

negro-africanos e suas crenças religiosas. Isso ocorre porque há uma 

mentalidade em muitos europeus de considerar a etnia negra inferior,  com 

pouquíssima capacidade de intelecto,  pela qual são vãs todas as tentativas de 

                                                           

 

247 Conferi r os i tens um negro face à sua cul tura de origem ,  um negro face à cul tura 
arabo-islâmica ,  um negro face à t radição cristã . 
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educação. Sorur, assim como muitos autores africanos248 e africanistas, 

encontra na relação de dominação as causas das reais condições de vida das 

populações negras. Para Sorur, o Islã e a conseqüente prática da escravidão,  

são as causas que condenam o negro a um perpétuo estado de miséria e de 

desculturação. 

Diante dos desafios de alteridade, Sorur coloca-se em busca da sua 

identidade negro-africana. A aposta no cristianismo europeu foi tão grande 

que 

 

mais tarde 

 

a distância, a perda da própria cultura,  a dor de 

preconceito racial,  da estratificação e de reificação no ambiente europeu,  

levou o jovem negro-africano a buscar a identidade do negro,  simbolizada 

com esta interrogação:  Que cosa sono i neri? ; pergunta que é o título de 

um de seus manuscrito. Vale dizer que essa pergunta remete a tudo o que ele,  

Sorur,  descreve no seu manuscrito. É uma forma de expressar a resistência. 

A pesquisa usa a expressão cristianismo europeu e nele distingue o 

substantivo cristianismo do adjetivo europeu . O cristianismo diz respeito 

à vida e às práticas cristãs tal como são propostas pela própria essência dessa 

vida, Jesus Cristo249,  e repetida pelas Igrejas como boa nova. E o adjetivo 

europeu refere-se à cultura européia. Isso nos permite entender a fonte da 

liberdade sonhada por Sorur,  de um lado,  e,  de outro,  os motivos de sua 

decepção e queixa,  a cultura européia.  

A partir de sua conivência com os europeus,  Sorur pôde distinguir três 

categorias deles em relação às imagens que têm sido feitas do negro. Escreve 

Sorur:   

No breve tempo de minha permanência entre os europeus,  tive 
oportunidade de fazer muitas observações referentes ao modo de julgar 
e de falar da raça negra. Há pessoas cujas opiniões são muito 
desfavoráveis aos negros250  

                                                           

 

248 Por exemplo, Kabengele Munanga,  professor da Universidade de São Paulo ,  em sua 
conferência in t i tulada Áfr ica no 3 o Milênio , no Fórum África,  por ocasião da 
comemoração do dia da África , em maio de 2003,  disse referindo-se às condições dos 
negros em geral e dos negro-africanos em part icular: A África de hoje é nada mais que o 
resul tado histór ico de cerca de cinco séculos consecut ivos que ela atravessou carregando 
sempre na entrada do novo século os saldos posi t ivos e negat ivos dos séculos anter iores" .  
249 Cf . FORTE,  Bruno. A essência do cr ist ianismo . Pet rópolis-RJ: Vozes, 2003. 
250 SORUR, Que cosa. . . , p. 114.  
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Entre essas pessoas encontram-se: os preconceituosos; são aquelas pessoas 

que estranham, quando ouvem dizer que o negro é um ser inteligente,  capaz 

de ser formado em qualquer área de conhecimento; os missionários,  pessoas 

que são convencidas 

 
ao menos indiretamente 

 
e se sacrificam para levar o 

bem-estar espiritual e material aos negros com a pregação do Evangelho e 

com o ensino; mas geralmente dizem não ser o negro da espécie humana,  e 

sim um meio homem,  ou seja,  que ocupa um estágio entre o macaco e 

homem. Desses infelizmente o numero não é pouco . Essas pessoas,  por 

outro lado,  considerando a dificuldade de formar os negros,  se permitiram 

fazer um falso juízo de que essa dificuldade procede de um princípio quase 

intrínseco à natureza do negro. Que princípio é esse? - Concordo 

perfeitamente que os negros são inertes,  indolentes,  preguiçosos,  mas que 

sejam assim por natureza,  nego absolutamente

 

251  

Enfim, os missionários evangélicos,  os exploradores e colonizadores; 

não se preocupam,  de maneira alguma,  com o bem-estar dos negros ou com 

motivos humanitários e menos ainda com interesses religiosos. Ao contrário,  

são movidos por motivos e interesses particulares; essas pessoas consideram 

também árduo o empreendimento de formar o negro na ciência e no 

cristianismo.252 

Para dar uma resposta adequada a todas essas categorias de pessoas 

cépticas em relação à humanidade e capacidade de o negro se evangelizar,  

Sorur afirma com mais convicção:    

A raça negra é tanto inteligente quanto todas as outras raças da 
grande família do gênero humano. Não é,  portanto,  de maravilhar-se 
se essa,  quando houver meios de instruir-se e de educar-se na religião,  
seja suscetível de educação. ( . . .). Soma-se ainda que os negros são 
suscetíveis de educação,  não somente intelectual,  mas também moral 
religiosa,  entendo dirigir-me àqueles que sustentam ser a raça negra 
destinada a desaparecer da história dos povos,  como tanto outros que 
não existem mais hoje como nações,  justamente por ter uma moral em 

                                                           

 

251 Nel breve tempo di mia vi ta f ra g l i Europei ,  ebbi accasione di fare mol te osservazioni 
concernenti i l modo di giudicare e di parlare del la razza nera . Vi sono del le persone,  le 
qual i hanno opinioni molto sfavorevoli a i negri . ( . . . ) non eserre i l negro del la specie 
umana,  bensi un mezzo uomo,  ossia che occupa uno stadio f ra la scimmia e l ´uomo. Di 
queste disgraziatamente i l numero non è poco ( . . . )  Convengo perfet tamente che i negri 
sono iner t i ,  indolent i ,  pigri ,  ma chesiano tal i per natura ,  nego assolsutamente SORUR, 
Que cosa. . . , p. 114. 
252SORUR, Que cosa. . . , p.  2-4 .  
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degradação.Cada homem que reflita deve admitir que o negro é capaz 
de civilização como todos os outros. Far-se-ia gravíssima injuria à 
inteligência humana,  querendo provar isso.253  

Segundo o autor de Que cosa sono i negri,  há prova de que,  na África,  

como no resto do mundo,  a aplicação de bons métodos civilizatórios podem 

conduzir os povos a um grau de cultura mais elevado.254 Contra os seguidores 

da teoria do evolucionismo que afirmam a evolução do negro do macaco,  ele,  

ironicamente,  escreve:  

Não é de negar que os defensores e divulgadores da assim chamada 
teoria da evolução vão querer provas. Mas sendo esta uma questão não 
somente verdadeira,  mas evidentemente tal,  então se poderá conceder-
lhes este direito,  quando provarão: 1o que a raça negra não é dotada 
de inteligência por própria e intrínseca sua natureza,  em tudo e em 
todo lugar como as outras raças da grande família do gênero humano; 
2o que a teoria evolucionista tenha conseguido uma só vez desde 
quando existe até nossos dias,  dar exemplos publicamente conhecidos 
da passagem de um Urangutang Chimpanzè,  Gurilla ou de qualquer 
outra surgido de macaco ao estado de um homem e sobretudo de homem 
negro.255   

Sorur,  com muito coragem,  mostra que o homem europeu está na 

mesma condição do negro-africano:  

Pega-se um exemplo da Europa mesmo. Um homem erudito,  instruído e 
um camponês ignorantíssimo; ambos têm faculdades intelectuais. Um 
porém pôde cultivar as suas,  porque teve condições de fazê-lo,  o outro 

                                                           

 

253 La razza negraè tanto intel l igentequanto tut te le al t re razze del la grande famigl ia del 
genere umano. Non è dunque da farse maravigl ia se essa ,  quando ha i mezzi d´ist rui rsi e 
di educars i nel la rel igione,  s ia suscet t ibi le di educazione . 5( . . . ) Nell ´aggiungere che i 
negri sono suscet t ibi l i d´educazione,  non solamente intel let tuale ma anche morale 
rel igiosa,  intendo rivolgermi a coloro ,  che sostengono essere la razza negra dest inata a 
scompari rdal la s toria dei popol i ,  come di tant i a l t r i ,  i qual i non esis tono piùoggi come 
nazioni ,  appunto per la morale loro degradazione.Ogni uomo che ref le t te deve ammettere 
che i l negro écapace di civi l tà come tut t i gl i al t r i . Si farebbe graviss ima ingiuria 
a l l ´ intel l igenza umana,  volendo provare questo . SORUR, op ci t . ,  p . 5-7 . 
254 Cf . Ibid . , p . 119. 
255 Non è da negare che i sosteni tori e propagatori del la così det ta teoria evoluzionist ica 
vorranno averne prove. Ma essendo questa una questone non solamente vera ,  ma 
evidentemente tale ,  a l lora si potrà loro accordare questo di r i t to ,  quando essi proveranno 
primeiro che la razza nera non sia dotata d´intel l igenza per propria ed int rinseca sua 
natura ,  in tut to e da per tut to come le al t re razze del la grande famigl ia del genere umano. 
Secondo che la teoria evoluzionist ica sia r iusci to una sola vol ta da quando ebbe esis tenza 
f ino ai giorni nost r i a dare esempi publicamente note del passaggio un Urangutang 
Chimpanzè,  Guri l la o di qualunque al t ra sorta di scimmia al lo stato di un uomo e 
sopratut to di uomo negro. Ib id . ,  p . 9 . 
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não conseguiu ou porque nasceu imbecil ou porque não teve condições 
de instruir-se. Portanto,  há uma grande diferença entre eles. Porque o 
pobre camponês portanto não pôde cultivar as suas faculdades 
intelectuais,  se deverá dizer que é um ser não gastar forças para 
educá-lo? E a sua ignorância será um motivo para estimá-lo,  muito 
menos ainda para duvidar da sua espécie humana? É essa justamente a 
diferença que existe entre os negros em comparação com homem civil 
(emancipado)256   

Ainda, segundo o Padre negro,  o fator de educação intelectual não é 

suficiente para a perfeita formação de um homem civilizado. É necessária 

ainda a formação científica e religiosa; científica,  para habilitar o ser 

humano a servir a sociedade da qual ele é membro; religiosa,  para orientar 

melhor o ser humano para que não se desvie do caminho de justiça,  e obrigá-

lo moralmente a render a Deus o devido tributo de adoração e serviço como 

seu único Criador e Senhor; obriga o ser humano a ser justo para com todos 

os membros da família humana quer eles superiores quer iguais ou 

inferiores.257 

A causa principal dessa falta de estima que se tem pelos negros provém 

do seu atraso em relação à ciência,  indústria e religião e,  conseqüentemente,  

à civilização. Em todo caso,  a fase ou o estado no qual os negros se 

encontram foi comum para todos os povos. A Europa,  principalmente,  que 

hoje se tornou mestra da civilização entre as outras partes do mundo,  outrora 

era um labirinto de crueldade e de perversão. Assim se encontram tanto os 

negros quanto os outros povos pagãos ou infiéis. A Antigüidade pagã não foi 

diferente; por muito tempo essa foi atrás da moderna civilização em termos de 

ciência,  indústria,  comércio e religião. A Antigüidade passou a nutrir pelo 

homem nobres sentimentos só depois que o Cristianismo trouxe do alto dos 

céus a luz da verdade. O aperfeiçoamento intelectual e moral que a Europa 

possui hoje,  deve-o a Cristo Jesus por meio da sociedade,  que é a Igreja.258 

O estado retrógrado não deve ser atribuído à raça negra como intrínseco 

à sua natureza. Existem muitas crescentes e florescentes missões que se regem 

atualmente na África.   

                                                           

 

256 Ibid . , p . 16. 
257 Cf . Ibid . , p .17 
258 Cf . Ibid . , p . 12 . 



 
113

3. 6. O discernimento  

A experiência de  Daniel Sorur constitui uma viagem de transformação 

cultural que ocorreu num momento de incerteza de um menino de tradição 

Dinka no contato com a cultura muçulmana escravocrata,  até chegar ao 

momento de apostar no cristianismo europeu tal como apresentado pelos 

missionários combonianos. A aposta simbolizou a busca de liberdade, de 

dignidade humana e a utopia para uma vida emancipatória. É bom perceber 

logo que o futuro que Sorur projetou ou sonhou,  ao se refugiar junto aos 

missionários combonianos,  não foi primeiramente a vontade de tornar-se 

missionário e sacerdote,  mas ser gente livre e digna. Aliás,  de um menino 

negro-africano identif icado com a tradição Dinka rural seria pretensioso 

esperar um claro entendimento da vida cristã e do sacerdócio cristão europeu.  

Ao tornar-se cristão 

 

e depois missionário e sacerdote comboniano ,  

Daniel Sorur não teve apenas consciência de ter mudado de religião,  mas 

percebeu também que mudou de mundo . As relações fundamentais não são 

mais de parentesco,  de tribo,  de clã,  mas as que nascem da comunhão na fé; 

a segurança não reside mais no conhecimento pacientemente elaborado,  

reconhecendo as correlações primeiras que unem as coisas e os seres,  mas 

numa obediência à Palavra de um Deus reconhecido como normativo e 

suficiente. 

A mudança é, portanto, radical no sentido próprio da palavra,  ela 

mexe com a raiz da situação do homem no mundo. É,  por isso, normal que ela 

seja sentida e vivida com dificuldade e demora para entrar verdadeiramente 

na novidade que escolheu para viver. Mas isso é apenas um aspecto do 

problema, o menos traumatizante. Porque,  ao mesmo tempo quando descobriu 

um novo mundo religioso, Daniel  Sorur viu-se como de fora e,  contra a sua 

vontade,  obrigado a entrar em um universo sociocultural que excede 

infinitamente tudo o que conhecia e que entendia determinar o uso que fazia 

de sua terra e os proveitos que dela esperava tirar. 

Se a sabedoria tr ibal definia para ele o lugar do mundo,  agora ele 

precisa aprender o contrário . E a mudança é tão violenta que,  

aparentemente,  não se preocupa muito com o que lhe pode acontecer. As 

decisões lhe chegam de fora 

 

não é consultado sobre o que convém para ele 
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fazer e se deu certo sua produção,  ele não será assim tão feliz porque não ele 

que avalia os esforços de seu trabalho. Ele se encontra no espaço de uma 

geração, arrancado de uma tradição milenar e é obrigado a aprender a viver 

num mundo que lhe foi imposto ,  cujas leis ele ignora a origem e parecem 

ser exercitadas em seu prejuízo. 

A extrema complexidade da situação na qual Daniel  Sorur se encontra 

 

e na qual o negro comboniano está hoje 

 

escapa muitas vezes aqueles que 

aqui e lá estranham a lentidão do desenvolvimento no ambiente pluricultural 

dominado pelo eurocentrismo moderno. Mas se se prestar bem atenção,  de 

outro lado,  o negro-africano revela muitas vezes uma notável capacidade de 

adaptação. Esquece-se muito de que ele realizou no espaço de uma ou duas 

gerações uma mudança que exigiu muitos séculos aos ocidentais. Da mesma 

forma,  não é fácil para ele discernir o caminho que deve seguir.  

Consideramos,  passando, além do caso Daniel Sorur,  um outro caso 

mais recente. Alphonse Diavanga é um jovem congolês que nasceu e cresceu 

no meio de Kimbanguismo259. Seu pai foi,  na região Bakongo onde ele é 

originário,  um curandeiro de grande fama e é a Diavanga que cabe a 

transmissão hereditária desses poderes de cura exercitada à satisfação de 

muita gente. Estudante no colégio,  o jovem estava terminando o ensino 

médio (2o grau). Curiosamente,  seu professor de filosofia é um religioso,  

pois o colégio,  que tem toda a confiança da Igreja,  é também meio 

seminário,  isto é,  alguns futuros padres terminam lá seus estudos do ensino 

médio. Diavanga,  beneficiando-se do conhecimento religioso cristão,  acaba 

pedindo para entrar no seminário comboniano. Então,  a questão é simples e,  

portanto,  insolúvel: Cristianismo,  Kimbanguismo,  mundo religioso 

tradicional,  tudo isso lhe concerne,  tudo isso faz sua vida. Como conciliar 

tudo? O caso não é imaginário. E ele se repete hoje em milhares de 

exemplares.  

Face a essa situação estranha,  mas que é,  às vezes,  psicologicamente 

insuportável,  há muitas reações possíveis. A mais ordinária,  a mais 

compreensível,  seria de pegar tudo de vez e fazer uma síntese : 

                                                           

 

259 Igreja independente afr icana,  fundada pelo bat is ta congolês Joseph Simon Kimabangu,  
que se proclamou profeta no ano 1930.   
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Cristianismo católico e Kimbanguismo,  as religiões tradicionais e os 

primeiros elementos de uma formação científica moderna (ou pós-moderna). 

Mas,  no âmbito comboniano (Igreja),  impera o Cristianismo com a sua marca 

eurocêntrica.  

Aqui está-se no regime de tolerância 260 cujo significado subjacente é 

de caridade e paternalismo. Regime que contradiz e esvazia o princípio 

comboniano salvar o negro com o negro

 

do seu sentido metodológico 

missionário. Teoricamente, o princípio é de grande inspiração para o 

paradigma teológico de inculturação ,  leva ao reconhecimento das diferenças,  

mas,  na prática,  parece reduzir-se apenas a um slogan.  

Ao serem tolerantes com o negro-africano, o diferente, o 

estrangeiro ,  apenas está sinalizando que o aceita em sua diferença mas que 

 

para se relacionar com esse outro (negro) 

 

ele precisa atender certas 

exigências dele. Teoricamente,  um grande número de combonianos ocidentais 

não o diz,  mas em prática sabe dar o seu recado. Por isso,  a tolerância está 

sempre do lado da razão dos mais fortes . É uma marca suplementar da 

soberania, que fala ao outro a partir de uma posição elevada do poder. É como 

se ele estivesse dizendo: estou deixando que você exista,  você não é 

inaceitável,  estou lhe deixando um lugar em meu lar,  mas não se esquece de 

que este é meu lar .  

Desse modo,  torna-se ridículo ouvir dizer que inculturação do carisma 

comboniano deve ser a política de tirar as suas energias do cultural, do 

espiritual missionário de pobreza e da pregação de justiça e paz ,  

enquanto a injustiça e a violação dos direitos comunitários colocam todo um 

grupo à beira da exclusão. Seria admirável se se admitisse que as teorias da 

identidade cultural se nutrem das ideologias da autenticidade utilizada 

 

como 

Salvar o negro com o negro para fins estratégicos de manter a hegemonia 

ocidental,  excluindo o negro do debate que oriente a sorte do Instituto 

comboniano.  

Nesse sentido, tem-se a impressão de que se perde tempo 

indefinidamente sobre uma metodologia clássica para responder às aspirações 

                                                           

 

260 Sobre a discussão acerca desse assunto ,  o lei tor encontra aprofundamento em 
BORRADORI,  Giovanna. Filosof ia em tempo de terror . Diálogo com Habermas e 
Derrida . Trad. Roberto Miggiat i . Rio de Janei ro: Jorge Zahar ,  2003 ,  p . 137 et seq .  
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dos negros de hoje. É tempo de repensar a identidade dos negros 

combonianos,  levando em consideração as condições concretas com as quais 

se identifica o carisma comboniano.                                
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Resumo  

Resumir a identidade comboniana do negro no culto das tradições 

culturais e no louvor às virtudes da negritude ou da autenticidade,  é afastar-

se da vida de grupo comboniano para periferia . Sem cair na armadilha da 

etnologia clássica ansiosa à procura da autenticidade ,  da pureza da 

identidade cultural 

 

tentativa vã ,  tentou-se ter-se interessado mais 

especialmente sobre a identidade de Daniel Sorur na encruzilhada entre as 

suas origens negro-afro-Dinka-Giur,  o islamismo e o cristianismo 

comboniano. Com efeito,  com as idéias forças da civilização ocidental261,  

houve uma desestruturação,  até mesmo destruição,  a qual foram submetidas 

as tradições,  os costumes,  ritos,  etc. A homogeneidade cultural promovida 

pela missão civilizatória levou  Daniel Sorur,  relativamente,  ao 

distanciamento da cultura original; ao mesmo tempo,  de forma alternativa,  

levou-o a uma resistência que pode fortalecer e reafirmar essa cultura de 

origem. Portanto,  no sentido estreito do termo,  não se confirma uma 

identidade autêntica e tradicional. Já se foi,  diz uma expressão popular 

brasileira,  inútil chorar por um leite derramado . De uma certa forma,  de 

agora em diante, a identidade do negro está mais no futuro que o Instituto 

comboniano saberá promover do que numa celebração doente de um passado 

ainda mal assumido. Não se trata para o negro de hoje voltar às suas 

tradições milenares; ele não é mais um indivíduo fechado. Essa passagem a 

universal parece ser irreversível, mesmo se a sua política de identidade traduz 

de forma exagerada a violência cínica com a qual essa passagem foi imposta.  

É necessário virar as páginas desse passado e buscar na criação de 

um combonianismo decididamente renovado as razões de viver e de esperar o 

que o atual tem dificuldade de oferecer. O negro-africano só poderá renascer 

verdadeiramente como comboniano, libertando-se de todo o mecanismo de 

dominação do poder ocidental. Entre o infeliz distanciamento de identidade 

relativamente 

 

à comunidade e à cultura de origens e a resistência que 

                                                           

 

261 O processo de exploração se mascara at rás do pretexto sócio-cul tura l : civi l izar! Ou 
sócio-humani tário : ajudar! A dominação cul tural mais insidiosa é sem dúvida a mais 
a l ienante . Assim a exploração do negro corresponde a sua deformação ideal . Cf . 
THOMAS,  L.V.  Dual isme e dominat ion en Afrique noire. In: ABDEL-MALEK,  Socilogie 
de l imperial isme ,  Anthopos,  1971,  p . 141-180. 
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fortalece e reafirma os aspectos fundamentais da cultura de origem,  é preciso 

uma negociação. 

Pode ser que exija um longo processo, já que desertar do imaginário 

ocidental uma herança de séculos é uma empresa laboriosa. Em todo o caso,  a 

utopia de um novo dia não arranca as razões de esperar; a nova geração 

parece mostrar um espírito bastante aberto e crítico. Nesse caso,  o provérbio 

Bakongo faz sentido: Ainda que a noite seja comprida,  o sol acabará por 

amanhecer no horizonte da esperança .   
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RESUMO  

WAWAY KIMBANDA, Rufin. Identidade em diálogo: a identidade cultural 
do negro africano a partir de uma análise da convivência em um Instituto 
missionário católico pluricultural. São Paulo, 2007 (Tese de doutorado em 
Ciências da Religião 

 
PUC-SP)   

As grandes mudanças culturais que ocorrem nos tempos atuais dão à 
questão das identidades um novo colorido e lhe conferem agudas 
interrogações em áreas teóricas, além das tensões sócio-relacionais. Nesse 
sentido, o objeto desta pesquisa constitui de modo geral um tema de 
curiosidade científica.  Trazido para o campo das Ciências da Religião, 
pretende integrar-se aos debates sobre diferentes dimensões do pluralismo 
cultural e do fenômeno religioso na sociedade contemporânea. 

O estudo se refere a um grupo religioso católico pluricultural: o 
Instituto dos missionários combonianos. No seu procedimento a tese analisa a 
experiência intercultural paradigmática do negro-africano do grupo Dinka , 
Daniel Sorur Pharim Deng, como uma ilustração antológica  da identidade 
cultural  do negro no contexto dessa  instituição católica pluricultural. Nesse 
contexto, a identidade cultural negro-africana deve ser entendida em sua 
relação intercultural, como lugar coletivo e plural. 

Em um segundo passo, a tese sabatina os conceitos de identidade 
cultural e do intercultural apontando para a sua insuficiência acadêmica e 
ambigüidade em seu uso eclesial e neoliberal, mas indica também sua 
validade vivencial.  

Em fim, depois de refletir sobre as condições fundamentais para o 
diálogo intercultural, a pesquisa propõe o paradigma da interculturação que 
rompe o silêncio entre a aculturação etnocêntrica e a inculturação no contexto 
pluricultural. A interculturação ajuda a entender o tema de uma maneira 
concomitante, articulada e diferenciada, guardando em um todo vivido de 
experiências e expressões o ideal comum do grupo e, ao mesmo tempo, 
resguardando na parcialidade de cada identidade cultural os anseios que são 
de todos.  

Assim, a discussão da tese aponta não apenas para um horizonte 
operacional capaz de enfrentar os grandes desafios da convivência  pacífica 
entre culturas, como também para um setor de pesquisa em Ciências da 
Religião,  onde  muitos aspectos restam ainda a explorar.  

O estudo se move basicamente na interface entre Antropologia, 
Ciências da Religião e Teologia e constitui um apelo a discutir a problemática 
posta por esse fenômeno religioso no horizonte intercultural e 
interdisciplinar.           
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ABSTRACT   

The major cultural changes that are emerging nowadays present a new 
identity and a sharp interrogation of its theories apart from social-relational 
tensions. In this respect, the object of this research presents a scientific 
theme in general for curiosity purposes. Brought to the camp of Religious 
Sciences, it aims at integrating the debate process about different dimensions 
of cultural pluralism and religious phenomenon of the contemporary society.   

The study base itself on a multi-cultural catholic religious group: The 
Comboni Missionary Institute. In its derivation, the thesis analizes the 
paradigm of the inter-cultural experience of Daniel Sorur Pharim Deng, of the 
Dinka African ethnic group, as an anthological il lustration of cultural identity 
of a black man in the context of this multi-cultural catholic institution. In this 
context, the cultural identity of the black African must be understood in its 
inter-cultural relation, as collective and plural.   

Secondly, the thesis not only dares to discuss cultural identity and 
inter-cultural concepts pointing to its academic insufficiency and ambiguity 
in its ecclesial and neo-liberal use, but also aims at its living validity.  

Lastly, after reflecting about the fundamental conditions for this inter-
cultural dialogue, the research proposes the inter-culturation paradigm that 
will get rid of the silence between ethnocentric acculturation and 
inculturation in the multi-cultural context. The inter-culturation helps to 
understand the theme in a concomitant, articulate and various ways, guarding 
all the lived experiences and expressions of the group s common ideal and at 
the same time safeguarding the wishes of all in the partiality of each cultural 
identity.   

In this way, the discussion of this thesis aims not only at operational 
horizon that is capable of facing the major challenges of cultures living 
together peacefully, but also a presentation of research sector in Religious 
Sciences, where many aspects are yet to be explored.  

Basically, this study operates in the interface between Anthropology, 
Religious Sciences and Theology and makes an appeal to discuss the problems 
raised by the religious phenomenon in the inter-cultural and inter-disciplinary 
horizon.                  
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INTRODUÇÃO GERAL    

O tema da identidade é recorrente, surge de tempos em tempos, 

mergulha no silêncio e reaparece sob várias preocupações. No dizer de  

Baumann Zygmunt A identidade é o papo do momento, um assunto de 

extrema importância e em evidência. Esse fascínio pela identidade, e não ela 

mesma, é que atrairia a atenção dos clássicos da sociologia . 1 Nesta tese,  o 

tema da identidade está posto sob forma étnico-cultural e como objeto de 

estudo: identidade cultural do negro a partir da convivência no grupo eclesial 

comboniano pluricultural.   

As grandes mudanças culturais que ocorrem nos tempos atuais dão à 

questão das identidades um novo colorido e lhe conferem agudas 

interrogações em áreas teóricas, além das evidentes tensões sócio-relacionais. 

Nesse sentido, o objeto da presente pesquisa constitui  de modo geral um tema 

de curiosidade científica.  Trazido para o campo das Ciências da Religião, 

esse pretende integrar-se ao processo de debates sobre diferentes dimensões 

do pluralismo cultural e do fenômeno religioso da sociedade contemporânea. 

Percebe-se que é conveniente continuar uma reflexão acadêmica e sistemática 

relativa às questões tão relevantes dos aspectos culturais e religiosos na 

formulação  das identidades e do diálogo intercultural. De acordo com Paulo 

Suess, isso encontra também eco no significado prático da evangelização. Em 

Evangelizar a partir dos projetos históricos dos outros, ele diz:  

A primeira tarefa da comunidade missionária é fazer, junto com os 
Outros pobres, a leitura dos seus projetos históricos no contexto 
macroestrutural. Estes projetos estão codificados em suas culturas. As 
culturas são sistemas imperfeitos de vida, historicamente abertos e 
sujeitos a transformação. Nesta transformação, a comunidade 
missionária se faz companheira dos Outros pobres em sua solidão, 
angustia e exclusão. Ela articula a utopia do Reino com a realidade 
que oprime os pobres e destrói a identidade dos Outros. Com a varinha 

                                                           

 

1 Em Ident idade , Rio de Janeiro: Zahar ,  2005, p . 23 . 
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do Evangelho, a comunidade missionária procura detectar as águas 
profundas de esperança no projeto de cada povo e grupo social.2   

Trata-se de um estudo que apela um eixo conceitual em torno do qual 

giram e se articulam caracteristicamente os mais espinhosos problemas da 

convivência entre culturas: a possibilidade de compreender e respeitar a 

alteridade e a diversidade e de sua articulação na complexidade das relações 

sociais. 

O objeto de estudo traduz o cotidiano, não porque vivemos numa 

sociedade sempre colorida e complexa, mas porque todos temos 

continuamente oportunidade de nos encontrar com outras pessoas que são 

diferentes de nós por cultura, religião, idade, pensamento, comportamento, 

sexo, etc. E com essas pessoas, somos todos chamados a nos confrontar, nos 

desencontrar, mas também a encontrar pontos de convergência e a colaborar. 

A diversidade que nos interpela exige respostas mediante novos saberes.   

A relação entre identidade e diálogo , fechamento e abertura, 

identidade e alteridade marca a passagem do encontro religioso entre 

missionários  combonianos ocidentais e os negro-africanos por quase dois 

séculos, mostrando a sua historicidade, portanto a possibilidade da adaptação 

e transformação, e a permanência de tudo que é normativo. Mas a 

identidade e diálogo são também de grande importância para o nosso 

tempo, aqui e  agora, em sua configuração secular e religiosa, ao mesmo 

tempo, com seus relativismos e pluralismos. Diálogo e identidade  superam o 

relativismo e nos remetem, de certa forma, à cultura oral, de onde viemos, e 

para onde voltaremos, por ser cultura do povo.       

Nesse horizonte,  raros são os negros combonianos que se empenharam 

 

em deixar por escrito 

 

numa reflexão frutuosa sobre as questões do ser 

negro-africano e da relação de abertura (diálogo) no contexto intercultural. 

Nessa raridade, encontra-se a obra  do negro-africano sudanês, o Padre Daniel 

                                                           

 

2 SUESS, Paulo ,  Evangelizar a part i r dos projetos his tór icos dos outros: ensaio de 
missiologia . São Paulo: Paulus , 1995, quarta capa.   
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Sorur Pharim Deng (1866? 

 
1900), principalmente em Che cosa sono i neri?   

(o que é ser negro?), Qual'è il mio paese nativo? (Qual é a minha terra de 

origem?),  Le pene dei neri schiavi in Africa (os sofrimentos dos negros 

escravos na África ) e Memorie scritte dal R.P. Daniele Sorur Pharim Deng

 

(Memórias escritas pelo R.P. Daniel Sorur Pharim Deng)3. Trata-se de textos 

manuscritos do final de 1800, em língua italiana, pelo fato de Sorur ter 

estudado no Colégio da Propaganda Fide (o atual Colégio Urbano) , em Roma, 

entre 1877-1883. Todos os escritos de Sorur são conservados no A .C. R. 

(Arquivo Comboniano de Roma)4.  

A experiência cultural de Sorur é um acontecimento histórico, 

antropológico e religioso, digno de atenção. Suas lembranças de infância e 

experiência da escravidão, seu encontro com Daniel Comboni, sua carreira 

eclesiástica, suas experiências espirituais e de convivência na Europa, 

inspiraram seus escritos e podem representar uma experiência e reflexão 

preciosas sobre o encontro da identidade cultural do negro-africano  com um 

setor do Ocidente. Daniel  Sorur escapa, de certa forma, da mentalidade de 

sua época histórica, antecipando a questão da identidade cultural no contexto 

de relação pluricultural, pondo-se como porta-voz da sua sociedade de 

origem, negro-africana e, particularmente, da do grupo Dinka, diante do 

Ocidente. A experiência intercultural de  Daniel Sorur pode ser vista 

 

de um 

certo modo - como arquétipo do encontro do negro-africano com o mundo 

europeu católico. 

A partir da experiência de Sorur, nos negro-africanos combonianos 

olhamos a nossa, hoje. Vivemos longe do nosso clã, da nossa terra de origem, 

da nossa língua materna, da nossa gente, do centro de emanação das forças de 

                                                           

 

3 Uma sér ie de art igos que se referem à biograf ia do Padre Sorur , com várias observações 
sobre a sociedade dos Dinka, escri ta depois de sua ordenação sacerdotal , em maio de 1887, 
edi tada na revista La Nigrizia ; coleção de Arquivo  A/C/R/B/245/9 tomo 1886-87-88. 
4 É um lugar que guarda diversos e val iosos tesouros para o conhecimento histórico , 
ant ropológico e missiológico. No A. C. R. ,  com cuidado e precisão são recolhidos 
catálogos  e documentos manuscri tos preciosos: relat ivos às obras , diários , epístolas de 
muitos missionários combonianos, mi l i tantes no mundo, de mais de um século . Cf . 
Bibl iograf ia: fontes . 
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nossos ancestrais. Há tempo que vivemos em comunidades combonianas, além 

das possibilidades de encontros que oferecem a vida social cotidiana e o 

ambiente de atividades missionárias. Nesses encontros, as relações humanas 

vividas e percebidas nem sempre se revelam satisfatórias, porque nem sempre 

são recíprocas. Marcello Azevedo não está longe de confirmar o acima dito 

com uma teoria antropológica, dizendo: Na relação entre grupos culturais 

distintos, a aculturação pode implicar uma assimetria entre as culturas, 

revelando-se assim culturas dominantes e dependentes .5 Isso gera um mal-

estar na missão .6 Inúmeras são as perguntas com as quais nos confrontamos 

sobre nossa identidade, referência cultural enquanto negro-africanos, 

enquanto nosso projeto de vida . Estão em jogo a qualidade e o sentido de 

nossa presença  missionária e as expectativas daqueles com quem convivemos 

e, de modo decisivo, do povo a quem somos enviados, sobretudo, os pobres e 

excluídos. 

O ponto de partida desta dissertação é, portanto, um questionamento 

que surge a partir da experiência da convivência no grupo comboniano 

pluricultural. A questão gira em torno da identidade cultural do negro-

africano e apresenta dois níveis: de fé e de convivência entre culturas. Desses 

dois níveis surgem também interrogações de duas ordens diferentes. A 

primeira de índole religiosa  e poderia ser expressa da seguinte maneira: 

Como ser negro-africano 

 

com a própria tradição religiosa 

 

e ser cristão 

comboniano (tradição religiosa diferente da do negro-africano) ao mesmo 

tempo? Como ser um outro e, ao mesmo tempo, ambos? O segundo aspecto da 

interrogação é de ordem de convivência (no sentido sociológico, psicossocial) 

e poder-se-ia ser manifestado assim: É possível o negro conviver com sua 

experiência cultural originária enquanto alguém que chega a um mundo que 

                                                           

 

5 AZEVEDO DE CARVALHO, Marcel lo . Contexto geral do desafio da incul turação. In : 
ANJOS, Márcio Fabri dos (Coor. ) . Teologia da Incul turação e incul turação da teologia ,  
p .14 (nota) .  
6 SUESS, Paulo . O anúncio da perspect iva do diálogo, l ibertação e incul turação. In: 
Perspect iva Teológica , p . 11-36. 
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não é dele e do qual depende, apesar de tudo, para poder realizar seu projeto 

de vida? 

A partir desse questionamento, levantamos a tese de que a relação que 

rege a trajetória histórica do grupo comboniano referente à formação da 

identidade cultural do negro-africano, seria fundamentalmente marcada por 

uma ambivalência: a essa relação subjazem a paixão pela cristianização dos 

negros e, ao mesmo tempo, o sentimento de superioridade criado pela 

experiência histórica do monoculturalismo hegemônico ocidental. O 

sentimento de amor ao proximo e o sentimento do poder sobre ele se abraçam! 

No mesmo campo e na mesma cultura crescem trigo e joio. Faz parte de forças 

construtivas e destrutivas, ou, como Freud diria, não existe eros sem 

tanatos . Ama-se o negro-africano com o sentimento de superioridade sobre 

ele! Lava-se os seus  pés vestido do manto! Essa atitude paradoxal gera 

relações assimétricas de dependência desse negro-africano. Esses tipos de 

relação não deveriam perpetuar-se desse modo. Para transformá-los, é 

necessária uma negociação . 

No procedimento da pesquisa, a dissertação analisa a experiência 

intercultural paradigmática do negro-africano do grupo Dinka , Daniel Sorur 

Pharim Deng, como uma ilustração antológica  da identidade cultural  do 

negro no contexto da instituição comboniana hoje pluricultural. Este  

momento se mostra particularmente feliz, entre outras, pela abundância de 

documentação inédita, pela capacidade de Daniel  Sorur expressar suas 

percepções relacionadas ao tema de modo a permitir a identificação de 

problemas relacionados com a identidade cultural do negro na convivência 

intercultural.  

A identidade cultural do negro-africano articula um movimento de 

personalização ou contextualização: sabendo que todos os países, cada etnia 

tem suas conotações particulares; cada pessoa individual tem seu nome 

original 

 

até uma maneira de pensar. Daniel Sorur Pharim Deng foi uma 

personalidade negra e comboniana que teve a sua maneira pessoal de reagir e 
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que teve a sua cultura Dinka. Não seria necessário que esse homem seja o 

espelho modelo do universo negro comboniano ou do universo cultural Dinka, 

como não é necessário que Descartes ou Lévi-Strauss sejam representantes 

perfeitos dos franceses de seu tempo. 

A questão aqui remete evidentemente à visão de identidade como 

recolhimento do sentido de uma experiência vital do negro-africano, 

transposição de um viver numa linguagem crítica; aqui, a preocupação 

primordial é a objetividade de uma interpretação forçosamente situada. Se o 

dado da identidade negro-africana é fundamentalmente o mesmo em todos os 

lugares, pode-se, portanto, colher os fatos qualquer parte do universo negro-

africano; os fatos mais eloqüentes, os mais circunstanciais. A antropologia 

pratica também o método dos fatos típicos , ou dos tempos fortes de uma 

cultura, ou de fenômenos belvederes 7. Logicamente, a indução não consiste a 

fazer um elenco completo 

 

alias impossível 

 

de casos concretos para 

proceder depois a uma generalização. Trata-se portanto de conceber o 

universal, o global, a partir de um ou muitos casos particulares bem 

escolhidos8. Desse modo, do ponto de vista epistemológico, aproxima-se mais 

da compreensão histórica, que supõe mais a opção de um fato típico, do que 

da explicação científica. De fato, o caso Daniel Sorur Pharim Deng é, no 

presente trabalho, ao mesmo tempo, o fato que se oferece mais facilmente ao 

pesquisador, por ser melhor descrito para a finalidade proposta. Além disso, 

ouvir uma experiência africana do pleno século XIX do próprio negro-

africano é, sem menor dúvida, um fato belveder .  

Em um segundo passo da pesquisa, partindo da experiência intercultural 

de Daniel Sorur, a tese sabatina os conceitos de identidade cultural e do 

intercultural apontando para a sua insuficiência acadêmica e ambigüidade no 

                                                           

 

7 BASTIDE, Roger . Les Amériques noires . Paris: Payot , 1967,  p . 31 . Cf. também (1965:1) 
8 Para aprofundar essa questão da indução recomendamos ler  DURKHEIM, Emile. Les 
formes élémentaires de la vie rel igieuse . Le système totémique en Austral ie . Pari s: P.U.F, 
1960, p . 593. 
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uso eclesial e neoliberal. A pesquisa analisa também o conceito de identidade 

negro-africana apontando  para sua validade vivencial9.  

Quando se fala de negritude , de african personality , de alma negra, 

ou de africanidade, põe-se uma generalização necessária: um tipo de 

realização do ser negro que se diferencia com outros tipos de ser; movimento 

de unificação que consagra a unidade das etnias negras de origem africana. 

No entanto nos perguntamos se temos direito de pôr tal unidade, e em base de 

que? A experiência vital do negro, para lá da diversidade de detalhes, pode 

ser juntada numa unidade? É evidente que não se deve pensar a custo tal nível 

de generalidade onde tudo se uniria forçosamente em um tipo de 

quintessência. Apesar de as opiniões serem divididasi, julgamos estabelecer 

possível certa unidade em torno da identidade negro-africana, como 

identidade negociável , como meio estratégico. Portanto, a sua representação 

pode ser oportunamente modificada, funcionalizada. Só assim a referencia à 

negritude pode agregar mais diferentes exigências e demandas materiais e 

sociais, liberando as energias necessárias para um empenho político que 

outros referenciais ideológicos ou identitários não conseguem mais produzir. 

A negritude é sociologicamente importante porque constitui muitas vezes uma 

grande causa de coesão ou de conflito social. 

E assim, a partir de uma crítica, quer dizer, do discernimento, são 

construídos novos conceitos e epistemologias de identidade cultural e do 

intercultural, a fim de introduzir uma nova hermenêutica, a partir da riqueza 

vivencial e oral. Os novos conceitos são propostos como válidos também para 

a perspectiva prática de convivência entre culturas. Para fundamentar a 

argumentação foi-se resgatar a categoria antropológica de relação10 na qual se 

focalizou a dimensão da intersubjetividade como sítio coletivo   onde se 

                                                           

 

9 Pesquisas não ocorrem num vácuo. Elas fazem parte do contexto de problemas reais da 
sociedade. . . . Esses tornam aquelas possíveis e necessárias . Cf . ALVES,  Rubem Azevedo.  
O suspiro dos oprimidos . São Paulo: Paulus ,  1999,  p . 103 (col . Tempo de Libertação).  
10 A pessoa humana descobre-se como ser de re lação. Tudo o que somos existe em 
relação. Aumenta,  desenvolve-se em re lação . LIBANIO,  João Bat ista . A arte de formar-
se . São Paulo: Loyola,  2001,  p . 88. 
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quer compartilhar um ideal comum de vida e de ação. A explorando 

importantes conceituações filosóficas, antropológicas e sociológicas que se 

entremeiam com dados das tradições judeo-cristã e negro-africana, resulta na 

confirmação de pressupostos que levam para o diálogo inclusivo das 

diferentes culturais, sob o critério da solidariedade e partilha. 

Os ganhos da dissertação, presentes em diferentes partes, transparecem 

conclusivamente na terceira parte apontando para o diálogo como uma 

articulação constante da interculturação. Mas para que essa supere as 

assimetrias relacionais, exige-se que se dêem os espaços necessários para o 

desenvolvimento da identidade cultural do negro-africano. O diálogo 

intercultural é condição indispensável para o processo de inculturação.  

O cristianismo (como sua vivência comboniana) é mais um fato de relações do que 

sua explicação, na vida de quem o vive. Pois o fenômeno religioso cristão está aí: 1. 

envolvendo fé, conversão, práticas religiosas e morais, ritos, convívio comunitário, carisma, 

missão; 2. reconhecendo que a verdade cristã é operativa e transformadora; 3. influenciando e 

deixando suas marcas na formação de identidade das pessoas e dos grupos. É um fenômeno 

que  exige uma interpretação. Trata-se de uma interpretação necessariamente filosófica e, 

portanto, sociocultural e existencial. Aplicando o método explicação interpretativa para a 

compreensão da identidade cristã, essa se torna reconhecida, por um lado, como experiência 

única e íntima (da própria fé), e, por outro, diversificada numa pluralidade de expressões 

culturais e históricas11. Com a compreensão interpretativa chegaremos a  recuperar a 

vitalidade que se encontra nas expressões históricas - acontecimentos vividos 

 

fixadas 

definitivamente nos manuscritos de Daniel Sorur e na literatura comboniana de ontem e hoje 

interessada.Como todo intérprete compreende de modo diverso determinado objeto, 

compreendemos assim o nosso objeto de estudo: junto com o  carisma missionário, a 

identidade nos é dada duplamente: como experiência de interioridade, subjetiva e como 

exterioridade, objetiva, socializada, relacional. Na experiência religiosa, a subjetividade 

                                                           

 

11 MORRA, Giafranco, Wilhelm Dil they (1833-1911): a rel igião , ent re experiência e 
hermenêutica . Em PENZO, Giorgio; GIBELLINI,  Rosino (org .) . Deus na f i losof ia do 

século XX . Trad. Roberto Leal Ferre i ra . 2 o ed . São Paulo: Loyola, 2000, p . 37-49, (aqui p . 
39) . 
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permanece o lugar chave da identidade; só a inteligência de sua relação baseada na 

experiência histórica torna possível um conhecimento objetivo12 da identidade, embora  pode 

haver tensão e diferença entre experiência religiosa e sua formulação externa. Assim, o 

procedimento metódico para a determinação da essência da identidade não deve ater-se a sua 

exterioridade ou socialização, mas pressupõe a sua experiência de Transcendência 

 

que no 

Cristianismo se relaciona principalmente ao dado revelado13. Assim, faz parte da função 

própria das Ciências da Religião a compreensão-interpretação  crítica, metódica e sistemática 

(neste sentido, científica) do dado religioso. Dentro dessa função podemos determinar três 

momentos: retrospectivo, introspectivo e prospectivo. 

O procedimento metodológico da pesquisa neste trabalho exigiu, 

portanto, profundidade da análise tanto da experiência vivencial como de 

referenciais teóricos, mostrando opções metodológicas e epistemológicas 

próprias. A pesquisa pretende oferecer uma real contribuição para a 

construção de fundamentações da Ciências da Religião em geral. Além disso, 

ela retira de fundo de um silêncio uma problemática levantada desde século 

XIX pelo negro-africano Daniel Sorur; problemática de fundamental 

importância na formulação da identidade negro-africana na convivência 

eclesial pluricultural: há necessidade de uma nova configuração do 

cristianismo vivido face a pluralidade de tradições culturais e religiosas, 

marcada pelas relações de aproximação, diálogo qualificado e equidade.            

                                                           

 

12 Cf. Texto de Di l they ci tado por  MORRA, Ibid. , p . 39 . 
13 LIBANIO, João Batista . A rel igião no inicio do milênio . . . Op. ci t . , p .12. 
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Introdução  

O negro ainda acredita que o Cristianismo 
vem de Deus de modo que se agarra a ele, 
embora sua mente se encontre num estado de 
revolta contra o Cristianismo Ocidental .14    

Os desafios e as perspectivas da identidade cultural do negro-africano 

a partir de uma análise da convivência intercultural, no âmbito religioso do 

Instituto dos missionários combonianos,  é o interesse que rege a presente 

reflexão. A experiência do negro-africano de origem Dinka do Sudão, Padre 

Daniel Sorur Pharim Deng,  concretiza o estudo dessa identidade.  

A identidade é, de agora em diante, um componente essencial da cena 

antropológica (no sentido da psicologia social) e religiosa: a pessoa humana é 

considerada como um ser social, encarnado na sociedade e aberto à 

Transcendência (Rahner). A existência pessoal, de valor inegável e 

irredutível, se constrói na sociedade. As estruturas sociais históricas 

particulares engendram tipos de identidade, que são reconhecíveis em casos 

individuais 15. É justamente nessa perspectiva que se situa a luz da fé cristã: a 

pessoa humana vista como indivíduo em relação com os outros humanos e 

com Deus. 

As identidades que se tornam cristãs e combonianas existem, na 

verdade, em formas variadas. Cada uma delas representa um conjunto 

concreto e particular: a inculturação16, pois tem uma história. Todas essas 

formas históricas podem ser submetidas ao método comparativo, para captar o 

núcleo central da filosofia comboniana, comum a elas. Por isso, importante a 

compreensão de formas expressivas individuais. A compreensão das 

expressões de outros homens nos revela um problema de pluralismo. A 

questão do modo pelo qual podemos compreender as expressões de outros 

                                                           

 

14 SMITH, E. W., The Christ ian Mission in Africa . Londres: Edinburg Press , 1926.  
15BERGER, Peter L. ; LUCKMANN, Thomas,  A Construção Social da Realidade. Trad. 
Floriano de Souza Fernandes 24 ª Ed. Pet rópolis-RJ: Vozes, 2004, p . 229. 
16 Para  aprofundar o assunto da incul turação,   Cf . AZEVEDO, Marcel lo de Carvalho, 
Viver a fé cri stã nas di ferentes cul turas . São Paulo: Loyola , 2001. 
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homens 

 
sobretudo os pobres 

 
torna-se relevante17. A experiência de Daniel 

Sorur Pharim Deng será o caso. 

Assim, a experiência negro-africana de identidade 

 
ilustrada com a 

experiência de Daniel Sorur Pharim Deng 

 
ocupa a primeira parte deste 

trabalho. Este é composto por três capítulos: o contexto no qual se deu a 

experiência de Daniel Sorur, a sua biografia e a sua obra.  Faz-se observar 

 

passando 

  

que os textos dos manuscritos de Daniel Sorur reportados neste 

estudo foram traduzidos pelo pesquisador do mesmo. 

Da descrição do contexto do século XIX  tratará o primeiro capítulo. A 

experiência identitária de Daniel Sorur passa dentro de um contexto histórico, 

cultural e religioso que leva as marcas de encontros e acontecimentos que 

definem um conjunto de relações entre o Ocidente eurocêntrico e a África 

negra18. É neste espaço que se situa a proposta comboniana de método 

missionário salvar o negro com o próprio negro . 

No segundo capítulo, a sondagem da trajetória biográfica de Sorur 

mostra como a construção da identidade cultural do negro é, no contexto 

intercultural, um processo paradoxal durante o qual encontros e desencontros 

permitem separar as relações que provocam degradação e descontinuidade das 

que favorecem transformação e dão continuidade 

 

tão importante na 

constituição da identidade cultural.  

Afim de encontrar maior clareza do capítulo segundo, o terceiro 

capítulo, mais extenso, analisa a obra de Daniel  Sorur e mostra o quanto a 

realidade cultural do negro passa, de modo particular, por um filtro cultural 

eurocêntrico. Por causa desse filtro, dificilmente a concepção ocidental 

coincide com a visão que o negro-africano tem de si mesmo. O campo da 

identidade cultural representa uma opção de vida própria (as origens,  

identificação, endoidentidade, subjetividade) e uma versão sobre a vida alheia 

(diferenciação, exoidentidade, exterioridade). Os desafios (conflitos, 

ambigüidades) situam-se na encruzilhada entre a opção de vida negro-africana 

                                                           

 

17 Refere-se à opção pela al teridade (E. Lévinas)  e à ét ica da l ibertação, na perspect iva 
das ví t imas da história  (E. Dussel )  
18 O continente afr icano tem duas sub-regiões claramente del imitadas: a África Branca, ou 
Setentrional , e a África Negra, ou Subsaariana. O l imite natural ent re ambas é o deserto de 
Saara. A África Subsaariana, bem mais extensa , reúne a maioria da população, 
predominantemente negra .    
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e a sua versão ocidental. Dessa forma, os desafios se traduzem em 

interrogações: qual é o meu lugar de origem? O que é ser negro no contexto 

intercultural? Assim o capítulo delimita quatro campos de confronto: um 

negro face a sua cultura de origem, um negro face  a cultura árabo-islâmica, 

um negro face a tradição cristã e, enfim, um negro face a cultura ocidental.                           
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Capítulo I.  o contexto no qual se deu a Experiência                     

de Daniel Sorur Pharim Deng     

Toda biografia individual é um episódio 
dentro da história da sociedade,  que a 
precede e lhe sobrevive .(Peter L. Berger)19.    

A segunda metade do século XIX nos apresenta uma experiência inédita 

de um negro sudanês da tribo Dinka (na África saheliana),  sacerdote,  

missionário comboniano,  Daniel Sorur Pharim Deng. Dentro da dinâmica de 

eventos que constróem o contexto histórico-cultural e religioso do Ocidente 

europeu,  no século XIX,  melhor se compreenderá a preciosidade dos escritos 

do Padre Daniel Sorur. A sua vida representa um especial e raro exemplo de 

uma reviravolta nos papéis que compõem os binômios identidade-alteridade; 

etnólogo-sujeito etnográfico ; evangelizador-pagão . É um negro que conta a 

própria história e convida o ocidental a ouvi-la.  

O Cristianismo católico, em geral,  e o carisma comboniano,  em 

particular,  têm desempenhado um papel notável na formação da identidade 

cultural de Daniel Sorur. As perguntas acerca de sua origem e identidade 

negro-africana,  desde a vivência no Ocidente cristão e eurocêntrico,  podem 

levar à metáfora que abarca toda negritude africana e a de diáspora que pena 

nas terras americanas20 e européias, diferenciada,  porém,  irmanada em e por 

tradições e interrogações comuns,  como: "o que é ser negro numa sociedade 

ou,  de modo específico,  numa instituição religiosa que se quer 

intercultural?"      

                                                           

 

19 O dossel sagrado. Elementos para uma teoria sociológica da religião . São Paulo: 
Paulus ,  1985, p .15.  
20 Cf . BASTIDE,  Roger . Les amériques noires . Les civi l isat ions a fricaines dans le 
nouveau monde. Paris : Payot ,  1967. 
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1.1 Cenário geral  

Em qual cenário se desenrola a história de identidade cultural de Daniel 

Sorur? Quais papeis desempenham  o contexto cultural ocidental e o carisma 

comboniano na formação da identidade cultural de Daniel  Sorur? Para 

responder a essas questões,  passa-se primeiro a examinar o que o negro 

representa no imaginário do ocidental,  analisando a ideologia racista. O 

contexto histórico-cultural do século XIX pode revelar a concepção de missão 

que marca a sua experiência. A figura de Daniel Comboni,  ao propor novos 

horizontes para pensar a evangelização do negro,  traz novo componente na 

orientação da experiência de Sorur e,  por meio disso,  sua identidade 

cultural.  

1.1.1 O negro no imaginário do ocidental   

A visão de identidade cultural que perpassa o presente trabalho é 

relacional,  isto é, além da percepção subjetiva individual (coletiva),  ela 

implica um reconhecimento da parte dos outros. Portanto,  importa saber o 

que o negro-africano representa no imaginário do branco ocidental,  em geral,  

e,  comboniano ocidental,  em particular; pois a imaginação não é uma 

realidade inferior à realidade física,  nem uma realidade alienada . Ela é 

um outro nível de realidade. A imaginação é a realidade necessária que 

precede as transformações sociais. 

Falar da identidade cultural do negro é,  sem dúvida,  evocar de 

antemão a África que o gerou étnica e culturalmente,  que lhe confere a 

gênese dessa identidade. Importa também,  nesse caso, saber se o negro-

africano encontra prazer em falar sinceramente de si ou da África ao mundo 

a fora (ao ocidental),  sem constrangimento e vergonha. Afinal,  o negro-

africano,  do qual falam as mídias combonianas e outras,  diariamente,  com 

suas misérias,  guerras e epidemias,  tem identidade cultural digna de 

respeito? Da África pode chegar algo de bom?21 Enfim,  a África terá 

                                                           

 

21 A ident idade está vinculada também a condições sociais e materiais . WOODWARD,  
Kathryn. Ident idade e diferença: uma int rodução teórica e concei tual . In : SILVA,  Tomaz 
Tadeu da (org .) . Ident idade e di ferença: a perspect iva dos estudos cul turais . Pet rópolis : 
Vozes ,  2000,  p . 14 . A África é simbolicamente marcada como pobre,  miserável . Isso terá 
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libertação-salvação? É uma situação complicada,  paradoxal e ambígua: entre 

amor (solidariedade,  proposições emancipatórias) e degradação dos africanos 

pelo mesmo sujeito ocidental (por meio do complexo de superioridade e 

práticas hegemônicas). Há séculos que o negro,  a África,  continua sendo 

apresentada pelos órgãos de divulgação mais pelo que ela tem de catastrófico,  

de desastre22 do que pelo que ela tem como tradições ricas e esforços 

esperançosos e de dignidade. Concomitantemente, há algumas pessoas  que 

percebem que é urgente passar além dessa primeira imagem e tentar ir mais 

longe do que isso; as pessoas que fazem da relação interhumana uma opção de 

sua moral de vida. 

Em geral, de acordo com uma forma de contar a história  e de 

apresentar os fatos,  com pretensa objetividade e neutralidade,  tudo indica 

que a libertação do universo negro-africano é duvidosa. E assim se alimentam 

e se reforçam,  os preconceitos racistas sobre a divina maldição que pesaria 

sobre os filhos de Cam (Gn 9, 24-26)23 : não haveria mesmo salvação para 

estas gentes ignorantes e selvagens que se perdem em intermináveis e 

mortíferas contradições. Não se trata de versão nova para uma antiga história. 

Desde os primeiros contatos,  tenderam os europeus,  de modo geral,  a 

cultivar, em relação aos negros,  sentimentos de superioridade,  que 

justificariam,  um pouco mais tarde,  e sempre,  a brutalidade moral,  

discriminação, inferiorização e exclusão.  

                                                                                                                                                                                         

 

efeitos reais porque os negro-africanos serão socialmente excluídos e terão desvantagens 
materiais . 
22 Teun A. Van Dijk ,  professor da Universidade de Amsterdã,  mostra que as mídias ,  no 
Ocidente , tendem a representar as minorias em termos negat ivos . Até os intelectuais têm a 
sua responsabil idade nisso . Estereót ipos e preconcei tos encont ram-se no discurso que 
pretende ser c ient íf ico. As mídias convergem em elaborar as formulações de uma 
contraposição total izante entre nós ,  apresentados de modo posi t ivo e sem incerteza ,  e 

eles ,  de modo negat ivo e problemático . Disso deriva um quadro interpretat ivo,  
sut i lmente persuasivo que se auto confi rma e se reforça progressivamente ,  no qual é 
representada a si tuação racial nos países ocidentais e diante do qual desenvolver formas 
de contra tes temunho parece muito di f íci l . Cf . I l discorsorazzis ta . La ripduzione del 
pregiudizio nei discorsi quotidiani ,  Catanzaro- I tál ia: Rubbeet ino,  1999. 
23 Afr ica no sólo fue un continente cerrado y host i l debido a su configuración geográf ica; 
lo fue también debido a su drama interior . El europeo interpreta a su modo estos 
condicionamientos . Tal interpretación se refleja claramente en la idea que el europeo 
i lust rado t iene del negro. . . Otro ejemplo de tal mental idad la encontramos enel t ipo de 
lectura del pasaje bíbl ico relat ivo a la maledición de Noé sobre su hi jo Cam y que enesta 
época (século XIX) se arraja superf icialmente sobre la razza negra . GONZALEZ 
FERNANDEZ,  Fidel . La mision de Afr ica Central y el Inst i tuto de misiones africanas de 
Verona (Misioneros Combonianos . Roma,  1990,  p . 159. (Tese de doutorado em Faculdade 
de Histór ia da Igreja ,  Pontif ícia Universidade Gregoriana).  
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1. 1. 2 A ideologia racista  

De acordo com  Antonio Nanni e Sergio Abbruciati24,  a elaboração de 

uma ideologia racista verdadeira e própria surge na Europa,  no século XVIII,  

quando o termo raça é usado para classificar os seres humanos na ordem 

biológica e psicológica. Detrás da diferença dos tratos somáticos e da cor da 

pele,  busca-se   

afirmar uma diferença substancial,  de caráter biológico hereditário,  
para concluir que os povos submetidos pertenciam à raça 
intrinsecamente inferior no que se refere às suas faculdades mentais e 
às suas qualidades morais sociais .   

Em particular,  tal ideologia tinha a convicção de poder alcançar a 

justificativa de seus preconceitos. 

Um dos principais teóricos e cientistas dessa doutrina racista foi o 

francês Joseph Arthur Gobineau (1816-1882),  com o seu tratado sobre a 

desigualdade das raças humanas, Essai sur l inegalité des races humaines ,   

(1855). Apoiando-se na autoridade de Darwin,  o conde Gobineau,  com base 

da anatomia comparativa,  defendia que o cérebro de um índio(urom) não 

podia conter,  nem sequer em forma germinal,  um espírito semelhante ao do 

europeu. Paradoxalmente,  grandes personagens  do século de luz,  como o 

naturalista Buffon (1707-1788),  mostraram-se mais próximos a essas 

posições racistas que,  em oitocentos,  se tornaram patrimônio comum da 

Europa. Isso encontrará eco nos escritos de Daniel Sorur, principalmente em 

Que cosa sono i neri, como veremos no segundo capítulo da primeira parte 

desse trabalho. No fim do século XIX,  entre as classes cultas européias,  

enraizou-se a convicção de que o gênero humano divide-se em raça superior 

 

a ariana ,  branca 

 

e em raça inferior; a primeira era destinada a dominar 

todas as outras. O preconceito torna-se racial,  servindo assim da cobertura 

para o colonialismo europeu,  a dominação e a exploração selvagem dos povos 

conquistados. 

                                                           

 

24  Per capire l intercul tural i tà . Parole-Chiave : Quaderni del l intercul tural i tà , n o 12 . 
Bolonha: EMI, 1999,  p . 90   
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No início do século XX,  H.S. Chamberlain,  um inglês germanizado,  

difundiu na Alemanha o mito do arianismo,  identificando a raça superior com 

a nórdica e especialmente a alemã . Foi o mesmo mito que provocou a 

imensa tragédia do holocausto do povo judeu,  aproveitando-se do anti-

semitismo sedimentado por muito tempo na terra alemã. A. Rosenberg,  no 

seu Mito do século XX (1930),  ofereceu ao nacional socialismo de Hitler o 

manual teórico e prático para legitimar o seu cruel programa que visava à 

eliminação física de todos aqueles que considerava pertencer à raça 

inferior . Esse partido foi responsável por um dos maiores genocídios 

praticados na história: o caso dos judeus na Alemanha. 

Antonio Nanni e Sergio Abbruciati,  referindo-se à superioridade dos 

brancos,  como exemplo,  enumeram dez artigos do Manifesto dalla razza 

(1938)25,  que mostram a política de arianização e de anti-semitismo 

conhecida então na Itália: 

1. As raças humanas existem. 

2. Existem grandes raças e pequenas raças. 

3. O conceito de raça é conceito puramente biológico. 

4. A população atual da Itália é de origem ariana e a sua civilização é ariana. 

5. É uma lenda a contribuição de massas educadas de homens em tempos 

históricos.  

6. Existe desde já uma pura raça italiana .  

7. É tempo que os italianos proclamem-se francamente racistas (Isso quer 

dizer elevar o italiano a um ideal de superior consciência de si mesmo e de 

maior responsabilidade). 

8. É necessário fazer uma clara distinção entre os mediterrâneos da Europa 

(ocidentais),  de uma parte,  os orientais e os africanos,  de outra parte. 

9. Os hebreus não pertencem à raça italiana. 

10. Os caracteres físicos e psicológicos puramente europeus dos italianos não 

devem ser alterados  em lugar nenhum.  

                                                           

 

25 Ibid . , p . 93. 
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Sobre a superioridade das raças,  a Folha de S.Paulo traz um trecho de 

um dos documentos inéditos do médico alemão,  Josef Mengele26 que 

defendeu tese da superioridade dos arianos.   

A qualidade de uma raça ou de um povo,  do ponto de vista biológico,  
pode ser explicada como a sua adaptação ao ambiente em que vive. 
Quando se toma um nível cultural como medida,  se perceberá que,  na 
comparação entre povos diferentes com características raciais 
diferentes,  o resultado pode ser comportamentos muito distintos. Nem 
todas as raças conseguiram a mesma posição cultural,  o que nos força 
a concluir que nem todos os povos têm o mesmo Dom criativo. Na raça 
nórdica isso pode ser constatado de forma clara.27  

Segundo esse médico,  a raça teria papel preponderante na definição da 

capacidade intelectual dos indivíduos. Ou seja,  a capacidade intelectual não é 

igual em todos os homens,  mas varia de acordo com a sua raça. As raças 

nórdicas européias teriam superioridade sobre as outras. Bela teoria estúpida! 

Em todo o caso,  o vício do racismo está em transferir para o plano 

biológico e genético as diferenças que são heranças culturais. O racismo,  de 

fato,  consistiria em afirmar que tais diferenças e desigualdades são absolutas 

e incondicionadas e que sejam intrínsecas a uma determinada raça: por isso, 

algumas raças seriam superiores ou inferiores a outras,  independentemente 

das condições físicas e do ambiente nos quais se desenvolveram e dos fatores 

pelos quais vivem atualmente. Aqui se torna evidente a conexão entre 

motivações hegemônicas e pseudoteorias científicas e filosóficas voltadas a 

legitimar a escravidão 

 

hoje a exclusão 

 

dos negros ou a submissão de 

populações inteiras em nome de uma presunta superioridade branca e 

ocidental. 

Com o fim da primeira Guerra Mundial,  aparentemente,  o racismo se 

torna um problema da missão e da Igreja Católica porque constitui,  

sobretudo,  uma ferida grave à fraternidade humana,  porque se opõe à 

natureza mesma da catolicidade. A diferença entre as raças é reconhecida 

                                                           

 

26 Josef Mengele ,  zoólogo alemão  cujo in teresse pela evolução das espécies faz dele um 
dos pais da moderna e tologia ,  c iência que se dedica ao es tudo comparat ivo do 
comportamento humano e animal e da qual Darwin foi um dos precursores . 
27 Trecho de um dos documentos inédi tos do médico alemão,  Josef Mengele . O texto 
original é t razido em alemã e t raduzido em português. In: Folha de S . Paulo ,  Domingo,  
21 de Nov. de 2004,  (mais! ,  p .5) .  
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como um dado,  de fato,  ligado à criação,  por isso,  a Igreja vem condenado 

o racismo. A maneira concreta para superar o racismo é a formação da Igreja 

indígena,  clero indígena e a teologia indígena.28  

1. 1. 3 O contexto histórico-cultural do século XIX   

No século XIX,  o Positivismo propôs-se não apenas como paradigma 

cientifico,  mas como concepção filosófica do mundo. As teorias 

evolucionistas distorceram a concepção da humanidade,  portanto da história 

também. É,  essa a época que desenha os grandes movimentos comerciais,  

coroa os macro projetos imperialistas e,  simultaneamente,  cumpre os 

primeiros passos para institucionalização das ciências,  como a geografia e a 

antropologia.  

É nesse contexto histórico-cultural que os escritos etnológicos 

enriquecem com minuciosos relatórios etnográficos,  fascinantes diários de 

aventureiros,  reportagens fotográficas,  relatórios dos missionários,  

fantasiosas quanto extravagantes descrições,  que alimentam os antigos e 

novos mitos das sociedades ocidentais ( como o mito do bom selvagem). 

Escritos influenciados,  sobretudo,  pela fantasia e realidade,  pelo rigor 

científico ou pelo instrumentalização política,  pelo dever de crônica 

(narração,  noticiário)ou por um pouquinho de romantismo. A esse propósito 

Erich Schmid 

  

então comboniano 

 

comenta que a literatura missionária 

pode ser chamada um fruto típico do Romantismo. Mais de 300 revistas 

missionárias com milhões de leitores surgiram como um produto romântico, 

no meado do século XIX e reavivaram o interesse para as missões 

estrangeiras29. Paginas de classificações,  interpretações,  estudos em 

detalhes.  

Essas características marcaram de modo acentuado ou discreto a 

literatura missionária até em nossos dias. É justamente o caso,  por exemplo,  

das revistas missionárias produzidas pelos combonianos: entre outras, a 

revista Nigrizia, em língua italiana;  as revista Mundo negro , Iglesia sin 

                                                           

 

28 Cf.RZEPKOWSKI,  Horst . Lessico di missiologia . Storia,  teologia ,  e tnologia . . .p . 523 
e t seq . 
29 Cf . SCHMID,  Erich . Alle origini del la missione del l Africa centrale (1846-1862) . 
Verona-I tál ia : Novastampa,  1987,  p . 38 .  
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Fronteras , Misión sin Fronteras , Esquila Misional ,  em espanhol;  a revista 

Além mar ,  em português;  a defunta Sem Fronteiras30, em português 

Brasileiro; as revistas Comboni mission, World Mission, New People, 

Comboni mission Newsletter, Leadership, em inglês; a revista Kontinente , em 

língua alemã;  a revista  Afriquespoir, em francês. Todas essas revistas 

voltadas preferencialmente para o universo negro ou para o mundo dos 

infelizes 31.  

A literatura etnológica carrega inumeráveis histórias cujos 

protagonistas parecem traduzir a mesma dinâmica da identidade e da 

alteridade .32 Trata-se de uma lógica que reduz a multiplicidade e a 

diversidade do mundo observável a imagens de oposições, diferentemente 

simuladas em relação aos valores,  de vez em quando, atribuídos a um ou a 

outro pólo do binômio: Ocidente - resto do mundo ,  sociedades modernas - 

sociedades arcaicas,  sociedades complexas - sociedades simples,  povos de 

cultura - povos de natureza,  cultura - barbaria,  ciência - superstição,  

cristãos - pagãos,  etc.  

No amanhecer do colonialismo no continente negro,  rumo aos novos 

territórios,  nos mesmos navios,  viajaram missionários e antropólogos à 

procura da diversidade ,  do sujeito a redimir ,  do objeto etnográfico a 

classificar .33 É sempre o mesmo percurso,  Ocidente - resto do mundo (quer 

                                                           

 

30 A produção da revista Sem Fronteiras foi of icialmente interrompida em Dezembro de 
2003.  
31 A correspondência dos missionários e toda a l i t eratura de propaganda inspirada pelas 
cenas da vida af ricana leva ao mito da África toda a sua credibi l idade. Por i sso ,  o papel 
da imprensa missionária foi de susci tar na cristandade uma generosidade at iva e incessante 
dos f iéi s . A idéia que se faz da missão acentua esse papel . A missão aparece como uma 
obra de compaixão para os pobres negros submissos à doença,  à escravidão e à 
ignorância . Cf . ELA,  Jean-Marc. Le cri de l homme africain . Quest ions aux chrét iens et 
aux égl ises d Africa . Paris: L Harmattan , 1980,  p .28.  

32 A discipl ina ant ropológica mesma pode ser considerada em seu conjunto como uma 
dinâmica da const rução da ident idade na época do contato general izado e s is tematizado 
entre o Ocidente e o resto do mundo. Dentro tal horizonte,  e la (a ant ropologia) se deixa 
entender como o resul tado de uma dif íci l s íntese entre função mitológica e ambição 
c ient if ica. 
33 Segundo o ant ropólogo i tal iano,  Valerio Petraca ,  sobretudo a part i r dos anos do 
colonial i smo 

 

anos que vi ram florescer as sociedades missionárias e a formalização da 
c iência antropológica 

 

,  os etnólogos encontraram-se f is icamente ao lado dos 
missionários ,  percorreram as mesmas veredas ,  permaneceram junto das mesmas 
populações .  
Cf . I l cri s t ianesmo al lo specchio . Per un antropologia del cat tol icesimo af ricano. Em 
Terra d Africa ,  Milano: Unicapol i ,  1996,  p . 109-164. Os interesses coloniais em si se 
tornaram úteis à obra missionária e as potências coloniais a favoreceram também 
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África,  América,  Ásia); é sempre o mesmo ponto de vista,  o do Ocidente 

etnocêntrico que,  com suas observações preconceituosas, interpreta,  

condena,  manipula. Em termos de psicanálise freudiana,  dir-se-ia que,  como 

a criança em situação de impotência,  o Ocidente tem necessidade de outrem 

para satisfazer suas necessidades: deseja ,  então,  o retorno de uma 

presença benéfica.34 Em psicogênese,  Piaget chamaria esse comportamento de 

egocentrismo infantil ,  uma estrutura de pensamento típica da criança cuja 

característica principal consiste no fato de ela ainda não distinguir seu ponto 

de vista de pontos de vista alheios,  projetando seus próprios desejos no meio 

que a cerca. Em termos de legitimação da dominação, Franz Hinkelammert 

não hesita em dizer que    

Toda a história do Ocidente pode-se resumir num lema: a vítima tem a 
culpa,  o vitimador é inocente. O Ocidente é o vitimador do mundo 
inteiro,  um mundo inteiro é sua vítima. Mas,  para o Ocidente,  o 
mundo inteiro tem a culpa,  ele é um vitimador heróico e inocente35.  

Tais representações não deixaram de estimular a grande aventura do 

expansionismo europeu em terras africanas. Até ao século XIX,  a África 

permaneceu 

 

sobretudo no seu interior 

 

para a Europa,  um enigma. Esse 

século marcou decisivamente a sorte da África,  mudando o rumo do seu 

futuro. Motivos político-econômicos,  científicos e religiosos tinham um 

papel significativo. Erich Schmid fala de interesse especial da Europa para 

a África,  particularmente no seu interno e sublinha particularmente dois 

fatores como causas de nova floração da atividade missionária no continente 

negro: a campanha contra a escravidão motivada pelas idéias políticas liberais 

e pelo pensamento humanitário que proclamaram os direitos humanos 

universais e as explorações geográficas que chamaram atenção de toda a 

                                                                                                                                                                                         

 

diretamente,  quando reconheceram a sua importância para as colônias mesmas . SCHMID,  
op. ci t . ,  p . 38 . 
34 JAPIASSÚ,  Hil ton; MARCONDES,  Dani lo . Dicionário básico de f i losof ia . 3 ª ed . 
revista e ampliada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ,  1996,  p . 139 (verbete: imaginário).  
35 HINKELAMMERT,  Franz J . Sacri f ícios humanos e sociedade ocidental : Lúci fer e a 
Besta . Trad. João Rezende Costa . São Paulo: Paulus ,  1995, p .109.  
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Europa,  o espírito de curiosidade geográfica que fará da África um 

verdadeiro laboratório geográfico 36.  

Esse é o motivo pelo qual a missão da época articulava a antropologia 

(etnologia) com a geografia. É uma velha história bem conhecida: o princípio 

universalista do Cristianismo realizou-se por meio da prática do proselitismo. 

A missio sacra ,  isto é,  a pregação da fé aos pagãos (não cristãos),  coincidia 

com o grande processo de aculturação colonial européia nos territórios 

africanos. Esse consistia em oferta de um grupo 

 

constituído pela Igreja,  os 

missionários,  ou de modo mais amplo,  a cultura ocidental e em recepção de 

outro,  isto é,  as populações extraocidentais,  pagãos a converter37.  

A universalidade confunde-se com a uniformidade. Partindo do binômio 

oferta-recepção ,  a ação missionária concretizou-se principalmente por meio 

deste procedimento: da prática originária da tabula rasa 38 ( limpeza cultural) 

 

quer dizer, deculturação,  prática geradora de descontinuidade e de 

desenraizamento,  de ocidentalização dos povos negros africanos 

 

à prática 

da plantatio Ecclesiae da era contemporânea. Essa prática consiste em 

implantar 

 

no território extraocidental 

 

a estrutura eclesial romana 

(estruturas física, financeira, educativa e métodos de evangelização,  

catequese,  leis canônicas,  Regras de Vida,  pessoal de comando,  liturgia,  

etc). A verdade já está dada à Igreja,  e com o erro não se dialoga.  

A teologia centro-européia se erige,  assim,  como a teologia ,  universal 

e única legítima.  

Assim, num  grande projeto missiológico baseado sobre um pressuposto 

eurocêntrico,  o Reino de Deus é identificado com a Igreja estrutural39. Isso 

marcará de modo bem visível os escritos de Daniel Comboni e os manuscritos 

de Daniel Sorur. Resulta que muitas sociedades negro-africanas,  sobretudo 

entre jovens,  têm perdido a sua capacidade crítica,  a sua criatividade; o 

                                                           

 

36 O pensamento humanitário 

 

e as idéias pol í t icas l iberais que ci rculavam na Europa 
que proclamou os di rei tos humanos,  na real idade não era em si r igorosamente fundado na 
rel igião ,  mas faci l i tou a convicção de fazer valer o di rei to de todos os homens ao 
Evangelho . Cf . SCHMID,  op. ci t . ,  p . 38-44. 
37 Cf . LANTERNARI,  Vit torio . Occidente e Terzo Mondo . Bari -I tal ia: Dedalo Libri ,  
1967, p . 261. 
38 Faz re lembrar a ação missionária no século XVI,  junto aos indígenas da América.  
39 Sobre a evangel ização da Áfr ica,  cf . ELA,  J .M. Le cri de l homme afr icain . Par is : 
L Harmattan ,  1990.  
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indivíduo não consegue mais pensar a partir do seu universo simbólico e seu 

aparato semântico.  

Depois de séculos de contatos epidérmicos,  promovidos pelo comércio 

de escravos e de outras mercadorias,  passar-se-ia,  desde fins do século XIX,  

ao assalto de terra,  à partilha de todo o continente negro.40  

Acompanhando o comércio,  a política econômica e a espada, a Cruz 

veio, sempre desde início, representando a figura dos missionários europeus.  

Enquanto o dinheiro circulava com sua sede insaciável de rendimento. 

Protegida pela Espada,  com sua vontade imperial de subjugar,  a Cruz 

missionária tinha ambição mais alta e profunda: salvar o negro das trevas,  

oferecer a Luz da Redenção. Vieram juntos e tinham uma comum e pálida cor,  

por isso não poucos os confundiram,  como se fossem o mesmo,  mas eram 

diferentes. Trata-se de missão colonial .41 É evidente que essa fórmula se 

baseava na relação de superioridade-inferioridade da qual derivou uma 

desvalorização das culturas e sociedades indígenas.  

Entretanto,  entre aqueles que levavam a Cruz,  eram largamente 

difundidos os preconceitos e o complexo de superioridade.  

Caberia aos brancos,  aos padres brancos,  às madres brancas,  levar a 

Boa Nova e o consolo . Aos negros,  formados pelos europeus,  bem e 

retamente orientados ,  caberiam apenas as tarefas menores,  auxiliares. 

Nesse sentido,  o teólogo africano,  Jean-Marc Ela,  observa que o século XIX 

tem acreditado que cabia aos europeus ser os guias e tutores das raças 

inferiores . As escolas da missão não escapam ao dogmatismo que liga a 

universalidade ao designo geral do imperialismo da cultura ocidental.42  

                                                           

 

40 De fato ,  os t ratados demarcaram as f rontei ras das possessões européias a essas 
f rontei ras ,  com todas as conseqüências ,  são as dos estados afr icanos até hoje. Num certo 
sent ido,  pode-se dizer que esses t ratados foram a mais permanente característ ica do 
imperial ismo europeu na África . . . As conseqüências da par t i lha ,  no entanto ,  perduram 
. . . A Áfr ica atual ,  num sent ido pol í t ico ,  foi criada pelos europeu daquela época 

.WESSELING,  H.L. Dividir para dominar: a part i lha da África 1880-1914 . . .p .13.  
41 Há convergência de interesse entre missão e movimento colonial que favorecia na Igreja 
catól ica a tendência de colocar no mesmo plano civi l ização e at ividade missionária . 
Para aprofundar melhor o assunto cf .  RZEPKOWSKI,  Horst . Lessico di missiologia . 
Storia ,  teologia ,  e tnologia . . . p . 420s;  
42 Cf . Le cri de l homme africain . . . . ,  p .32.  



 
30

Assim,  esses negros tornavam-se portadores de cultura ocidental e 

ramificadores estruturais da organização eclesial européia43 

 
quiçá até hoje 

, prosseguindo a dialética antitética44 cultura superior - cultura inferior 45,  

Igreja Romana - igrejas pobres ,  Províncias do Norte - províncias do 

sul ,  Nós - os africanos ; dando continuidade ao método de aculturação 

colonial. As estruturas das missões são um efeito da empresa do poder 

colonial na África. E é indubitável que a expansão das Igrejas no século XIX 

constitui um aspecto da expansão do Ocidente no mundo.46 Talvez hoje em 

grau menor,  mas não deixa de ser colonização . 

Logo na introdução de Alle origini della missione dell Africa centrale ,  

Erich Schmid lembra que a pré-história do Instituto missionário comboniano 

coincide com a fundação e o desenvolvimento da Missão da África Central na 

metade do século XIX47. Não é difícil perceber e compreender a existência das 

heranças dessas atitudes e práticas na convivência multiétnica entre os 

combonianos. É muito valida a aplicação,  nesse contexto,  do provérbio 

Bantu bakongo48 que diz : a ferida pode desaparecer,  mas a marca de 

cicatriz permanece; e ainda,  em certos casos algumas feridas menos 

cicatrizadas reanimam a dor . Isso se refere à dimensão coletiva do mal e ao 

                                                           

 

43 Cf. TRINCHESE,  S. ,  Svi luppi missionari e or ientamenti social i . Chiesa en el magistero 
di Leone XIII . In : ROSA G. De; GREGORY,  T.; VAUCHEZ,  A. (d i r) . Storia del l I tal ia 
Rel igiosa 3 . L Età Contemporanea . Milão: Laterza ,  1995 . 
44 Segundo Kathryn Woodward,  A concei tual ização da ident idade envolve o exame dos 
si stemas classi f icatórios que most ram como as relações sociais são organizadas e 
divididas; por exemplo,  e la é dividida em ao menos dois grupos em oposição 

 

nós e 
e les ( . . . ) . Ident idade e d iferença: uma int rodução teórica e concei tual ,  In: SILVA,  
Tomaz Tadeu da (org .) . Ident idade e di ferença: a perspect iva dos estudos cul turais . 
Pet rópolis: Vozes ,  2000. p . 14 . 
45 Geralmente ,  hoje,  is to não é proclamado verbalmente ,  mas expresso at ravés das 
a t i tudes . Não é dif íci l perceber ,  basta observar. 
46 Cf . ELA,  Jean-Marc,  op .ci t ,  p . 33 .  
47 Cf . SCHMID,  op. ci t . ,  p . 9 . Lembra-se de que a primeira presença cr is tã remonta ao 
período entre séculos I I e IV,  nas regiões setentrionais do continente ,  onde se implantou 
um Cris t ianismo lat ino-africano. É época bri lhante dos grandes Doutores e escr i tores como 
Origenes ,  Atanásio ,  Ci rí l io ,  Tertul iano,  Cipriano,  Agost inho.Esse Crist ianismo, não 
apenas parou na di fusão,  mas,  logo,  desapareceu em coincidência com o avanço do Islã ,  
a part i r de século VII. Uma segunda onda cr istã coincidiu com a época de grandes 
viagens at lânt icas do século XV que levaram à descoberta geográf ica da África t ropical ,  
tomando posse só nas regiões l i torâneas . Apenas na época colonial ,  no século XIX que 
começa a exploração,  com a conseqüente colonização das regiões internas da Áfr ica 
negra; i sso coincidiu com um novo surgimento missionário . cf . RZEPKOWSKI,  Horst . 
Lessico di missiologia . Storia ,  teologia ,  e tnologia . . . ,  p . 24-27; JOÃO PAULO II ,  
Exortação apostól ica pós-sinodal Ecclesia in Africa [14 .09.1995] em AAS88 (1996) ,  p . 5-
82.  
48 Um grupo étnico da República Democrát ica do Congo.   
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aspecto da recepção por herança : determinadas faltas podem,  pelo que 

parece,  estar vinculadas a grupos humanos como tais e assim marcam 

gerações e podem-se inscrever numa cultura e em estruturas sociais49.  

Nesse sentido, as ati tudes e os comportamentos racistas e 

preconceituosos não são conjunturais e isolados: sedimentam-se em raízes 

mais profundas, que vão se construindo e socializando nos processos 

educativos,  até impregnar por completo a forma de viver e de pensar dos 

indivíduos.  

Assim, na difusão de cultura eurocêntrica  as projeções cartográficas 

convertem o Ocidente no centro do mundo. A cronologia oficial se 

circunscreve aos acontecimentos do Ocidente e da sua órbita  ou as  chaves 

interpretativas aparecem dominadas pelo crescimento econômico como 

excelência de civil ização. O arquétipo viril apresentado é modelo de pessoa,  

do cristão. Todo isso  consolida alguns profundos estereótipos sobre os quais 

se constróem os esquemas racistas de interpretação da realidade.   

Não é,  portanto,  uma acusação,  um julgamento,  nem calúnia ou 

difamação afirmar que,  desde sua origem,  o Instituto missionário 

comboniano entra,  como muitos outros institutos missionários de origem 

ocidental da mesma época,  no século XXI carregando em seus ombros os 

resíduos de um século e meio: a marca de uma ambigüidade intrínseca 

 

vivida no conflito e numa cegueira ou inconsciência coletiva 

 

entre amor 

pela Nigrícia(a dedicação missionária pelo o mundo negro) e o sabor e 

sentimento de uma etnia branca hegemônica e superior aos outros,  diferentes,  

negros,  infelizes . É uma afirmação infeliz,  mas real. Só a má fé pode 

negá-la.         

                                                           

 

49 Cf . DUBARLE,  A-M. Le péché original . Perspect ives théologique. Paris: Tournai ,  
1983. 
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1. 2  Filosofia comboniana da Evangelização:          

Salvar os negros   pelos mesmos negros

  
Contra o peso do imaginário do século XIX sobre o negro,  de portas 

fechadas,  entre outras,  emergirá a figura de Daniel Comboni (1831-1881)50,  

mais aberta e  criativa,  a propor novos horizontes para pensar a 

evangelização do negro-africano. Isso deveria constituir uma das fontes que 

inspiraria a metodologia missionária comboniana. Antecipa-se a exigência do 

humanismo do outro homem 

 

como pensará Lévinas (1972) mais tarde -, para 

pensar em responsabilidade total para o outrem e assim estabelecer com o ele 

novos laços! Os negros,  no intuito de Daniel Comboni,  haverão de ser salvos 

pelos mesmos negros,  que deveriam ser formados no próprio contexto51. A 

                                                           

 

50 Daniel Comboni ,  Vigário Apostól ico da África Central ,  nasceu em Limone Sul Garda,  
c idade i tal iana ocupada pela Áustria ,  em 1831. Durante a sua formação sacerdotal ,  
Comboni t ravou contato com os re latos de diversos inst i tutos missionários que tentaram 
instalar missões na África Central e que não obt iveram sucesso. As missões se 
caracterizavam pelo anúncio do Evangelho e pela ação de se levar crianças af ricanas para 
a I tál ia ,  a f im de serem evangel izadas ,  preparadas e reinseridas ,  quando adultas ,  na 
real idade afr icana. Vale ressal tar ,  que o próprio Comboni conviveu na sua adolescência,  
em Verona,  com africanos no inst i tuto missionário que estudou. Os jovens af ricanos que 
eram levados para a Europa,  foram afastados de suas famíl ias ,  pois o ambiente de origem 
era considerado nocivo,  por não ser civi l izado e evangelizado . No entanto ,  D. Comboni 
logo percebeu que os resgatados ,  ao re tornarem a África como missionários ,  não 
conseguiam se adaptar à real idade,  na medida em que era muito d if íci l reencontrar todos 
os membros da famíl ia ,  por causa das fugas constantes ocasionadas pelo t ráf ico interno de 
escravos promovido pelo i s lã no Sudão. Além disso ,  havia também o problema da rejeição 
dos missionários pelas comunidades das quais os mesmos não faziam parte . A part i r d isso ,  
Comboni aprofundou seus es tudos teológicos e missionários sobre a evangel ização da 
África e do negro,  t endo viajado para vários países europeus,  a f im de conseguir recursos 
para desenvolver uma evangel ização permanente. O prelado i tal iano acredi tava que a 
evangel ização dos negros só poderia ser possível pela cr iação de uma Igreja Catól ica 
nat iva e para isso ,  era preciso permanecer na região. O Sudão foi o espaço primeiro para 
essa proposta,  dado não ter s ido até 1864 ocupado di retamente por nenhuma potência 
européia. Comboni recebeu apoio aust r íaco e de associações e i rmandades catól icas da 
França,  Inglaterra ,  Rússia e Estados Unidos. Com os recursos que obteve,  adqui riu 
propriedades em áreas não muçulmanas onde inst i tuiu centros de estudos catequét icos para 
a África . 
51 Hoje poder-se-ia completar o pensamento de Daniel Comboni com seguintes palavras: 

com referências suas ,  at ravés dos próprios costumes,  das próprias danças e músicas ,  
lendas e maneiras de ser e de viver ,  aos quais se combinaria a boa nova que t raz o 
Evangelho ,  como se tem costume de ler esse princípio metodológico entre muitos 
combonianos. É evidente que o próprio Daniel não chegou a pensar expl ici tamente ass im,  
pois antes do Vaticano II A obra missionária consist ia em reproduzir em todos os 
terri tórios do mundo a est rutura do catol icismo europeu. A idéia era salvar as almas . Ao 
lado dessa f inal idade principal havia também a f inal idade de civi l izar . Nisso as missões se 
integravam na empresa colonial ,  que se just i f icava pela tarefa de civi l izar os povos não 
europeu . COMBLIN,  J . As sete palavras-chave do Concíl io Vat icano II . In: Vida 
pastoral ,  XLVI, n o 243, p . 17-22,  Ju l -Ago 2005. (aqui p . 22) .  
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idéia de Salvar os negros pelos mesmos negros 52 poderá contribuir no 

processo da inculturação53 e da identificação uma das dimensões da 

identidade que promove e valoriza a negritude. Eis o grande segredo e a 

finalidade da evangelização junto ao negro: dignidade do negro como imago 

Dei . De fato,  o bispo italiano procurou expor ao mundo negro-africano aquilo 

que é o centro do cristianismo e as razões que lhe permitiram acreditar que 

Jesus Cristo devia ser proposto como boa-nova aos negros.   

1. 2. 1 O negro no entendimento de Daniel Comboni  

A África,  o negro,  não se apresenta como mera matéria de estudo e da 

curiosidade científica,  mas,  sobretudo,  como lugar de cristofania no pobre; 

lugar da humildade do Deus vivo; lugar da revelação divina. Nesse sentido,  o 

acesso ao encontro com o negro é,  antes de tudo,  uma questão ética de 

justiça. Nesse acesso encontra-se certamente também um caminho a Deus. O 

negro está na condição de negação,  isto é,  no rumor anônimo e 

insignificativo do ser. Está na condição indigna,  de não-sentido. É necessária 

uma reflexão sobre o procedimento para sair dessa condição do João 

ninguém - como se diria na linguagem popular brasileira. Reflexão essa que 

Daniel Comboni quer fazer a partir de um lugar considerado rebelde e 

criticizador 54. Contudo,  não é uma situação aporética. Isso exige o ser-

para-o-outro ,  o que vem a significar a responsabilidade ética pelo negro que 

lhe permite superar o haver impessoal . Em Daniel Comboni,  a 

responsabilidade funda-se no plano antropológico,  na necessidade do negro 

 

codificada na sua cultura como projeto de vida,  como diria Paulo Suess55 

 

e 

                                                           

 

52 Essa formula poderia ter s ido usada para outra f inal idade que não seja a da 
evangel ização, mas nos l imitamos sobre as aspirações  de Daniel Comboni .   
53 Este projeto se const i tuiu de uma série de postulados teológicos e prát icas a respei to da 
a tuação missionária na África e f r isa a necessidade de eleger o negro africano como 
agente da própria evangel ização. 
54 Em Graça e experiência humana. A graça l ibertadora no mundo (Petrópolis : Vozes ,  
2003) ,  de BOFF. L,  encontra-se o convite a perceber a importância do lugar a part i r 
donde se e labora uma ref lexão teológica; sobretudo quando se t rata de si tuações 
e t icamente gri tante . Cf . p . 107-110.  
55 Cf . Evangel izar a part ir dos projetos his tóricos dos outros. Ensaios de miss iologia. São 
Paulo: Paulus ,  1995. 
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na exigência do princípio teológico do amor para com o próximo 56,  como 

socialização e credibilidade da fé ( Mc 12, 31; Mt 22,  38s). 

Para ter logo uma idéia sobre o que estava acontecendo no 

entendimento de Daniel Comboni,  basta observar com bastante atenção o seu 

brasão episcopal. Este mostra que o bispo italiano foi movido não apenas por 

um conhecimento profundo das situações e condições do continente negro57 

 

chamado no seu tempo de Nigritia ,  em latim,  Nigriland ,  em inglês (terra 

dos negros)

 

e de seus filhos,  mas,  sobretudo,  por um espírito religioso. Em 

Daniel Comboni ,  de A. Capovilla,  encontra-se esta leitura:   

O brasão que o novo bispo escolheu denotava o objeto das suas 
fatigas e os motivos da sua esperança. No plano inferior estava 
representada a península africana,  com a palavra Nigritia escrita e,  
de cada lado,  quais símbolos dos inimigos naturais e dos invisíveis da 
raça negra,  um leão e um crocodilo em posição de assalto. No plano 
superior,  sob a legenda in hoc signo vinces ,  refulgem os Corações de 
Jesus e de Maria 58.  

O missionário torna-se pioneiro e explorador: procurar penetrar cada 

vez mais no coração do Continente misterioso com objetivo de redimi-lo. Na 

época de Daniel Comboni,  a África foi conhecida como um território hostil ,  

de difícil penetração,  de grandes sacrifícios de missionários,  com seu clima 

agressivo e diferente do europeu,  provocando diversas formas de febres e 

epidemias que provocavam a morte desses; terra a redimir com fatigas de 

árduos trabalhos apostólicos.  

Até metade do século XIX,  no olhar do europeu,  a África não é apenas 

um grande enigma,  território misterioso,  desconhecido no seu interior,  mas 

também um espetáculo sublime,  portanto,  campo cobiçado; campo a estudar,  

a descobrir e a conhecer nos planos histórico,  físico e social; campo de 

competições de interesses científicos,  coloniais e religiosos. 

Percebe-se nas idéias de Daniel Comboni uma imagem de classe ,  uma 

forma de estratificação social. No que se refere à sua população,  a África é 

                                                           

 

56 Para o Evangel ista João,  o amor para com o próximo consiste em passar adiante o amor 
de Jesus (Jo 13,  34s) e é a forma visível tomada pelo amor para com Deus escondido (1Jo 
4 ,  7-16) .  
57 Cf . o quadro his tórico dos descobrimentos na África . COMOBONI,  Daniel . Escri tos . 
Lisboa: Além-mar,  2003,  p . 1863-1900.  
58 CAPOVILLO,  A. Daniel Comboni . Verona: Nova Stampa: 1941, p . 275 et seq . 
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um continente de miséria,  pobreza,  atormentado pela carestia59, pátria mais 

infeliz e abandonada do mundo60. A África é explorada e humilhada em seus 

filhos desde os traficantes de escravos aos comerciantes árabes muçulmanos 

de marfim e de armas. Há muito sofrimento provocado pelo Islã 61 que 

mantém os africanos na ignorância 62. As potências coloniais européias 

afirmavam o seu domínio nas zonas interiores do continente,  até então 

inexploradas. Nada melhor do que ouvir as próprias palavras de Daniel 

Comboni no relatório que enviou à Sociedade de Colônia na data de 6,  de 

Junho de 1871:  

(.. .) a situação dos negros é bem lastimosa e triste. Muitos anos de 
experiência convenceram-me de que não só o muçulmano e o infiel,  mas 
também o cristão de boa índole e irrepreensível,  com raras exceções,  
consideram os infelizes negros não como homens,  como seres dotados 
de razão,  mas como objetos donde pretendem obter lucros. Em geral,  
um cavalo,  um camelo,  um burro,  um cão,  uma gazela são,  de longe,  
mais apreciados que um negro ou uma negra. O valor destes últimos está 
apenas em proporção com o preço que custaram o com o dinheiro que 
eles podem proporcionar com os seus serviços e fadigas e até com as 
suas baixas paixões. Aqui,  o negro,  como ser racional,  não tem valor 
algum.( .. .). Estes pobrezinhos,  arrebatada violentamente a seus pais,  
têm que fazer duras e perigosas viagens para depois caírem as mãos de 
amos bárbaros que os vendem uns aos outros oito ou dez vezes. E depois 
acabam por se tornar objeto de desprezo e vítima de crueldade. A 
caridade alemã,  que mantém os nossos institutos,  é a mais nobre obra 
de civil ização e favor de uma parte da família humana mais sofredora e 
abandonada da Terra e assim os negros são elevados não só a fé cristã 
mas também à civil ização européia.(.. .) A existência de um instituto no 
qual os negros são educados na fé e em todos os ramos da cultura,  como 
os institutos da Europa já fez milagres no Egito. De fato,  a muitos 
egípcios perecia absolutamente impossível que os negros pudessem se 
educados na civilização e que tivessem as aptidões dos brancos. Hoje 
estão convencidos de que isso se converteu numa esplêndida realidade 63 

.  

No entanto,  Daniel Comboni observa que os negros constituem as tribos 

primitivas64; é uma raça marcada por uma especial condição de inconstância e 

                                                           

 

59 Cf. COMOBONI,  Daniel . Escri tos . Lisboa: Além-mar,  2003,  n o 2320,  p . 757. 
60 Cf . Ibid . ,  n o 1105,  p . 333. 
61 Cf . Ibid . , n o 1721,  p . 545. 
62 Ibid . ,  n o 4958,  p . 1523. 
63 Ibid . ,  n o 2524s, p . 827-828.  
64 Ibid . ,  n o 4131, p .1304. 
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indolência65 . Escrevendo a seus pais,  Daniel Comboni conta que é verdade 

que estes homens (negros) matam e massacram,  são cruéis com os brancos,  

mas só quando provocados . Acerca da vida espiritual,    

pelas informações que temos,  não há nenhuma religião: apenas 
reconhecem e crêem num espírito invisível que tudo criou,  o qual,  às 
vezes,  desce a visitá-los sob a aparência duma lagartixa,  dum rato ou 
de uma ave66.  

Sobre os Dinka,  a tribo de Sorur. Segundo Daniel Comboni,  é a maior 

tribo da África Central. É a razão pela qual desde muito tempo pensou 

escolhê-la como ponto central de suas fadigas e como campo de seus suores. 

Os Dinka andam nus,  como todas as tribos que tem conhecido até então,  

cobrem de cinza todo o corpo,  inclusive a cabeça e os olhos;  isso para se 

protegerem dos mosquitos,  que em números infinitos,  de diversas espécies,  

atormentam quem vive na África Central . Comboni acha que os Dinka têm 

traços físicos distintos das outras raças de negros: fronte espaçosa e 

protuberante,  o crânio achatado e inclinado até as fontes,  o corpo comprido 

e delgado. Comboni tem impressão de que os Dinka são preguiçosos com uma 

vida ociosa e indolente. Porém ,  a luz do Evangelho brilhará aos seus olhos 

e,  penetrando em suas mentes e o seu coração,  com a graça divina mudarão 

os seus pensamentos,  índoles e costumes . Os povoados Dinka são bastante 

miseráveis .67   

1. 2. 2 Reconhecimento do negro-africano   

Daniel Comboni reconhece os negros como filhos de Adão68 cujo grito é 

da misericórdia. São também filhos de Cam que há mais de quarenta séculos 

gemem curvados sob o jugo de Satanás69. Apesar dessa situação,  os negros 

têm dignidade e são irmãos de Daniel Comboni70. Daniel Comboni mostrou 

tanto amor para os negros e lhes dedicou toda a vida,  pois a miséria dos 

                                                           

 

65 Ibid . ,  n o 2776,  p . 899. 
66 Ibid . ,  n o 267,  p . 78 . 
67Cf . Ibid . ,  no 277-279,  p . 80-81. 
68 Cf . Ibid . ,  n o 2756,  p . 895. 
69 Cf . Ibid . ,  n o 2890,  p . 934. 
70 Cf . Ibid . ,  n o 2742,  p . 891. 
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pobres africanos pesou no seu coração. A África e os pobres negros tomaram 

conta do seu coração71. Ele se sentiu servus afrorum : servo humilde e inútil 

dos africanos72. Realmente os africanos estiveram no centro de suas 

preocupações: e África se tornou a sua amante,  única paixão de sua vida73. 

Não,  nunca alimentei no coração outra paixão senão a da África . Desistir 

de pensar na África,  nunca,  nunca fixem bem em mente que Daniel Comboni 

não pode viver a não ser para a África e por tudo o que diz respeito a ela. Que 

prazer sofrer pela África! Nunca vivi senão pela África,  não morrerei a não 

ser pela África 74. De fato,  Daniel Comboni morreu na África e com a África 

na mente e nos lábios: Eu morro,  mas a mia obra não morrerá .  

Para Daniel Comboni,  Deus tem um amor especial pela África e quer a 

sua Participação. Contudo,  ele fica desolado com o pouco que se tem feito 

pela África: Gostaria ter à minha disposição cem língua se cem corações 

para falar em favor da pobre África,  que é a parte do mundo menos conhecida 

e mais abandonada e,  em conseqüência disso,  a mais difícil de 

evangelizar .75 Aquilo que unicamente lhe interessa é a única paixão da sua 

vida inteira e sê-lo-á até à morte,  ou seja,  que a Nigrícia se converta. Há 

vários anos Daniel Comboni vive apenas pela África e não respira senão pelo 

bem dela. Daniel Comboni entregou-se totalmente à África,  por isso,  é 

particularmente sensível ao que acontece no mundo que possa ter relação com 

ela e trazer vantagem à atividade missionária .76     

1. 2. 3 Civilizar o negro-africano    

Na breve informação sobre a ação apostólica do Vicariado da África 

Central de 1877 dirigido à Pia Obra da Santa Infância de Paris (AOSIP),  

Daniel Comboni denuncia o falso conceito de civilização em África,  que 

                                                           

 

71 Cf. Ibid . ,  n o 941,  p . 285. 
72 Cf . Ibid . ,  n o 6809,  p . 2057. 
73 Cf . Ibid . ,  n o 1722,  p . 545. 
74Cf . Ibid . ,  no 1438,  p . 443. 
75Cf . Ibid . ,  no 1215,  p . 368. 
76Cf . Ibid . ,  no 1226,  p . 371. 
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defende a escravidão77; pretende-se introduzir as luzes da civilização e 

deixam-se morrer de fome os africanos; tudo o mundo,  a Europa,  cada 

Estado europeu são chamados em levar a civilização à África. Daniel 

Comboni se mostra também empenhado na civil ização do continente negro. 

Para ele,  a obra do missionário é considerada como obra de civilização; a 

mulher católica é vista também como civilizadora do povo. As aspirações 

cientificas e civilizadoras da Europa serão em vantagem da Igreja e do 

apostolado. Por isso,  os exploradores tem de ter uma boa moralidade para 

poder levar a civilização à África . Na África,  a civilização e a cultura são 

ainda criança. Cristo,  A Igreja Católica e a Missão constituem a única 

autêntica fonte da salvação e fundamento de civilização dos povos infiéis. 

Daniel Comboni estabelece assim uma estrita relação entre o Cristianismo e a 

civilização; parece identificara civilização cristã com a civilização européia e 

afirma que o Islamismo constitui um obstáculo à civilização na África. No 

relatório histórico sobre o estado do Vicariado da África Central enviado à 

Sociedade de Colônia,  de 24 de Janeiro de 1877,  pode-se ler:   

Ainda que a civilização cristã abra agora o caminho de tantas 
maneiras e o Islã entre em contato com os costumes europeus,  que 
conquistas e que progressos pode realizar com respeito aos 
muçulmanos? Conseguirá sacudir o muçulmano da sua indolência e 
fazer-lhe abandonar as suas inclinações animalêsticas e anti-sociais? 
(. . .) A civilização européia terá conseguido muito quando se puder dizer 
a si mesma que fez nascer nos muçulmanos a idéia de caminhar no 
sentido de uma reforma dos princípios que se baseiam no Alcorão; por 
que o Alcorão proíbe toda a novidade,  toda a instrução de maior 
profundidade . . . 78   

                                                           

 

77 A teoria ant i -escravidão não está ausente nos f i lósofos ingleses desde Locke; os 
protestos contra a escravidão se espalham na França com a inf luência de Montesquieu,  
Voltai re ,  Diderot e o Padre Raynal que deu a esse movimento uma ampla consideração. 
Fi lant ropos,  viajantes ,  escri tores interessam-se pela África. A convenção aboli rá a 
escravidão em 1794,  que será estabelecida pelo Consulado. A campanha para humanidade 
não será mais ,  no século XIX,  apenas compromisso dos escri tores e f i lósofos . Para a 
Europa missionária ,  o continente negro não é apenas um terri tório a explorar e ocupar; é 
uma terra de escravidão a l iber tar . O movimento missionário e a luta ant i -escravidão 
caminham,  portanto ,  juntos . Nesse contexto ,  Leão XIII dá a Lavigerie a missão de 
compromisso na luta contra escravidão. Assim,  uma verdadeira luta in ternacional 
organiza-se . Cf . ELA,  Jean-Marc. Le cri de l homme afr icain . Quest ions . . . ,  p. 29.  
78 Ibid . , n o4940-4941,  p . 1517 .  
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De acordo com a opinião segunda a qual apenas a Igreja poderá levar a 

civilização à África,  Daniel Comboni acredita que só as missões católicas 

possuem o segredo capaz de lhes permitir ,  com tempo,  introduzir 

estavelmente a civilização cristã nas povoadíssimas regiões da África Central 

e que as missões dos protestantes e as expedições científicas não podem 

conseguir,  por si,  os mesmos resultados. Por isso,  há necessidade de 

elaborar um Plano 

 

hoje dir-se-ia um projeto que prevê estratégias para 

implantar estavelmente a fé,  Igreja e civilização em África. Alias,  tal plano 

teria,  além de objetivo de redimir a África,  de encontrar um método 

alternativo à obra de evangelização, já que as tentativas anteriores resultaram 

sem sucesso79.   

1. 2. 4 Novos horizontes para pensar a evangelização do negro   

Um projeto para a evangelização e a emancipação do continente negro é 

urgente. Daniel Comboni conceberá esse projeto e o denominará de Plano 

para a regeneração da África. Sua finalidade é a evangelização da África: um 

processo,  segundo ele,  simples,  justo e prático,  adaptado às necessidades 

das imensas tribos da Nigrícia central 80,  ou como ele disse:  

O meu plano é preparar na Europa missionários capazes,  boas 
mulheres missionárias e artesãos de valor que se estabelecem nas 
regiões limítrofes da África,  onde o clima é suportável para os europeus 
e para indígenas. Formaremos missionários,  boas donas de família e 
hábeis artesãos negros destinados a transferir-se,  concluída a sua 
instrução,  para as suas terras de origens para estabelecer aí a 
civilização segundo o processo traçado no meu plano .81 

                                                           

 

79 Pioneiros e exploradores ,  os miss ionários penetravam sempre no profundo do coração 
do Continente misterioso: com o intento de desvelar o mistério ,  converter os negros e 
levá-los à civi l ização . Cf . GAFFURI,  L. ,  (di r .) . África o morte. Viaggi di missionari 
i tal iani verso le sorgenti del Nilo,  1851-1873 . Milão: Unicopli ,  1996,  p . 23 . Antes 
disso ,  precisamente em 1846,  o Papa Gregório XVI t inha decretado of icialmente ,  at ravés 
dessa aventura missionária ,  a fundação das missões da África Centra l e a inst i tuição de 
um Vicariado apostól ico. Na primeira fase,  em relação a primeira metade de 1800,  a obra 
missionária foi uma verdadeira via crucis . O drama se explica no di lema: sacri f icar 
inut i lmente as vidas dos missionários? Ou,  abandonar a evangel ização da Áfr ica? Por i sso 
a necessidade de pensar um método al ternat ivo. 
80 COMOBONI,  Daniel ,  op . ci t . ,  no 1346;p . 410.  
81 Ibid . ,  n o 1428,  p . 440. 
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O plano para a regeneração da África de Daniel Comboni82visa 

implantar estavelmente a fé e a civil ização na África; é o meio radical e 

adequado para converter os negros; é um projeto de conquista,  de 

implantação da fé e é útil para despertar a maior atenção de Roma para toda a 

África. Assim se assegura a estabilidade e continuidade das missões da 

Nigrícia. Trata-se de uma reforma metodológica em relação à missão.  

Segundo o historiador italiano S. Trinchese,  chega-se a precoce 

consideração positiva da necessidade,  vindo da missão,  de favorecer a 

formação de um clero indígena 83. Verifica-se,  no projeto de Daniel 

Comboni,  o papel fundamental da formação do clero,  das religiosas,  dos 

catequistas negros para o nascimento de uma sociedade cristã na África84. A 

novidade da reforma consiste fundamentalmente em preparar os negros para 

missão. Nesse sentido,  é como responder a questão colocada por Karl Marx,  

em uma de suas teses sobre Feuerbach: "Quem educará os educadores?" Será 

uma minoria de educadores,  animados pela fé na necessidade de reformar o 

pensamento e de regenerar (a missão). São os educadores que já têm,  no 

íntimo,  o sentido de sua missão 85.   

Daniel Comboni traz,  portanto,  uma visão bem inovadora,  porém,  

dentro da lógica missionária segunda a qual há sempre quem é culturalmente 

superior,  que oferece e quem é cristalizado no seu papel de receptor e 

destinatário da Evangelho e da civilização ocidental. Em todo o caso,  o fato 

de pensar a preparação do negro para missão na própria terra pode ser 

interpretado como um indicador que anuncia um início do processo da 

inculturação no qual os indígenas se assumem como sujeitos que desenham o 

perfil da própria história e da própria evangelização 

 

no sentido de que se 

processa a reinterpretação dos dados de fé para novas situações e contexto. 

Ao interpretar,  o negro manifesta sua identidade. Assim,  o princípio 

                                                           

 

82 Ibid . ,  n o 1864,  p . 599. 
83 Para TRINCHESE  S. ,  além das motivações re l igiosas ,  essa necessidade é para dar 
continuidade ao projeto 

 

na escala mundial 

 

de redimensionar a humanidade nos 
parâmetros da civi l ização ocidental ,  ou seja ,  os negros formados seriam mul t ipl icadores 
da cul tura européia no continente negro. Svi luppi missionari e orientamenti social i . Chiesa 
en el magistero di Leone XIII . In: ROSA G. De; GREGORY,  T.; VAUCHEZ,  A. (d i r) . , 
Storia del l I tal ia Rel igiosa 3 . L Età Contemporanea . Laterza ,  1995. 
84 Cf . O Plano 

 

1871. COMOBONI,  op . ci t . , n o 2772 

 

2783,  p . 898-890. 
85 MORIN,  Edgar. A cabeça bem-fei ta . Repesar a reforma,  reformar o pensamento . Trad. 
Eloá Jacobina. 9 ed . , Rio de Janei ro: Bert rand Brasi l ,  2004, p .101. 
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metodológico comboniano Salvar o negro com negro 86 torna-se fundamental 

para que o negro se confronte com o que lhe é próprio,  íntimo,  a consciência 

negra,  a sua interioridade 

 
o seu eu coletivo ou individual.  

De fato,  os anos que seguiram o Concílio Vaticano II viram os negros 

acordarem de um longo pesadelo dentro de uma Igreja onde não tinham 

nenhuma expressão original. Os negros reivindicam a liberdade de escolher,  

propondo-se ao mundo com uma atitude crítica,  construtiva,  repartindo a 

própria cultura,  querendo oferecer perspectivas negras aos problemas dos 

negros. Um campo de observação privilegiado pelo antropólogo é o relativo à 

esfera religiosa. O campo religioso é um dos pontos de partida onde os negro-

africanos estão reconstruindo o seu próprio tecido cultural, do interno. 

Hoje um grupo significativo de teólogos negro-africanos enfrentam o 

tema da evangelização,  fundamentando a discussão no princípio da 

inculturação87. Esse termo significa,  antes de tudo,  o processo por meio do 

qual o indivíduo entra na cultura na qual nasceu,  isto é,  se in-cultura . A 

inculturação é um termo apropriado pela teologia 

 

falando do Evangelho ou 

da fé cristã ,  emprestado da antropologia cultural,  justamente por causa 

desse importante processo que se realiza na rede das relações dinâmicas em 

que cada indivíduo constrói o próprio ambiente social e físico e por meio do 

qual estrutura o próprio patrimônio cultural 88. A inculturação garantia os 

mecanismos dinâmicos da continuidade cultural,  entendendo por 

continuidade a transmissão de geração em geração,  em uma palavra,  a 

tradição . Nesse sentido,  o comboniano negro terá de trabalhar por um 

carisma comboniano africanizado que será baseado em dois princípios: a 

universalidade do Carisma comboniano e a historicidade 89 do Instituto 

                                                           

 

86 O plano está baseado neste princípio: regenerar a Áfr ica por meio da própria Áfr ica . 
COMOBONI ,  op . c i t . , n o 1425,  p . 439. 
87 Cf . KALAMBA NSAPO,  Sylvain . Tendências atuais da teologia af ricana. In 
GIBELLINI,  Rosino (Ed.) . Perspect ivas teológicas para o século XXI . Trad. Carlos 
Fel ício e Roque Frangiot t i . Aparecida-SP: Santuário ,  2005, p . 101-132.  
88 NANNI,  Antonio; ABBRUCIATI ,  Sergio . Per capire l in tercul tural i tà . Parole-Chiave,  
p.53. 
89 A consciência da historicidade e a compreensão do processo do conhecimento ,  no 
correr da história da humanidade,  fazem ver que a verdade não é intei ramente pré-
existente e objet iva . Já não se considera o cr ist ianismo como um depósi to ou s istema 
objet ivo de verdades prévias à real idade histórica . A verdade é busca,  dependente de sua 
his tor icidade concreta ,  fundamentalmente processual e contextual izada,  sem deixar de ter 
valor universal ; do contrário só existe como abst ração concei tual . LIBANIO J .B.; 
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comboniano. Uma vez que esse princípio é entendido,  o problema reside em 

descobrir da parte do negro,  isto é,  apreender a usar do seu aparato cultural 

para viver como comboniano a vida cotidiana. Não se trata apenas de,  no 

momento da liturgia,  bater as mãos,  tocar os tambores,  dançar,  vestir 

roupas coloridas ou cantar em línguas africanas. É preciso articular o sagrado 

com todas as estruturas históricas do viver comboniano.  

1. 3  Discernimento   

A concepção e atuação de Daniel Comboni têm de ser entendidas no 

âmbito da renovação missiológica do século XIX. Ele é filho dessa obra 

missionária que carregava a convicção de que a evangelização constitua a 

civilização. Nesse sentido,  a plantatio ecclesiae era a metodologia da 

civilização européia na África. É certo que se deve levar em consideração a 

distância de mais de um século até os nosso dias,  período durante o qual 

muitas coisas mudaram quer no dentro,  quer fora da Igreja.  

No entanto,  quer-se lembrar que as feridas podem desaparecer,  mas 

suas cicatrizes permanecem. A memória histórica dificilmente morre de uma 

vez só: certos fatos,  idéias e práticas do passado deixaram marcas com as 

quais se convive na vida cotidiana. As obras humanas são muitas vezes 

marcadas pelas imperfeições ou ambigüidades.  

Quer-se também evitar equívocos em vista de uma compreensão 

sustentável em nossa época: sobre o binômio evangelização-civilização do 

qual Daniel Comboni fala tanto nos seus escritos. A civilização é promoção 

humana ou ocidentalização ? A noção de civilização e de cultura tem sido 

objeto de interpretações diferentes por parte de filósofos,  historiadores e 

antropólogos. Os dois termos evoluíram separadamente. Ao relacionar um ao 

outro,  é para opor-se,  ou para confundir-se,  enfim quase para fundir-se. É 

confortante abrir um dicionário de antropologia cultural e ler o verbete 

civilização . Atualmente os antropólogos não fazem mais uso da palavra 

civilização,  que tradicionalmente definia as formas culturais superiores e,  

                                                                                                                                                                                         

 

MURAD Afonso. Introdução à Teologia . Perf i l ,  enfoques,  tarefas . 3 a ed . São Paulo: 
Loyola,  2001,  p . 337.  
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portanto,  implicava avaliações subjetivas e axiológicas .90 Quase se pode-se 

dizer que está acontecendo ao conceito de civil ização a mesma interdição 

que se tem verificado com o conceito de raça . Em lugar de raças fala-se de 

etnia e,  em vez de civilização fala-se de culturas. O que é eliminado junto 

com o plural é o caráter de hierarquização das diferenças. Parece significativo 

também que,  no Dicionário de sociologia91,  o verbete civilização não é 

desenvolvido em si,  mas contenha mais referência à cultura. No passado,  a 

noção de civilização era investida de um caráter universal e sobre étnico,  

enquanto a noção de cultura tinha um caráter mais particular quando ligada ao 

espírito e ao gênio de um determinado povo ou grupo. Não há dúvida de que 

hoje se faça ainda uma mais clara distinção entre cultura e civil ização,  

entendendo com esse segundo termo apenas uma cultura que tem já atingindo 

um notável grau de desenvolvimento.  

Outro questionamento surge em torno de duas metodologias 

missionárias: como se dá plantatio ecclesiae com salvar o negro por meio 

do negro ? Há dificuldade de fixar,  previamente,  um sentido para a 

atividade missionária. Falta-lhe  conquistar um sentido. Na verdade,  esses 

questionamentos não são novos,  mas parecem que não foram trabalhadas com 

seriedade e clareza entre as gerações combonianas. Com efeito,  na 

atualidade,  as heranças de tais ambigüidades na ordem de convivência 

intercultural se fazem vivas e parecem trazer uma cena de magia que 

esconde fantasmas por trás das cortinas .  

Em todo o caso,  a intuição de Daniel Comboni foi além de suas 

intenções: repara-se nele um forte sentido de fé que resulta no compromisso,  

na solidariedade,  na defesa da dignidade dos negros,  enfim,  na 

responsabilidade pelo outro.     

                                                           

 

90 at tualmente gl i ant ropologi non fanno più uso del la parola civi l tà ,  che 
t radizionalmente definiva forme cul tural i supriori e dunque implicava valutazioni 
sogget t ive e assiologiche. FABIETTI,  U.; REMOTTI,  F. (dir .) ,  Dizioario d i 
antropologia . Bolonha,  1997, p . 168.  
91 GALLINO,  Luciano (di r . ) .Dicionário de sociologia . Trad. José Maria de Almeida. São 
Paulo: Paulus ,  2005.  



 
44

 
Capítulo II.  Daniel Sorûr Pharim Deng e a identidade       

negro-Dinka  

Narrar a biografia de Daniel Sorur Pharim Deng é contar a história de 

sua identidade cultural. Essa adquire sentido por meio da linguagem e dos 

sistemas simbólicos pelos quais ela é representada. Assim,  a construção da 

identidade de Sorur é tanto simbólica quanto social.92  

Dentro do novo horizonte da evangelização dos negros pensado por 

Daniel Comboni,  aparece uma figura do negro desconhecido(???),  com um 

olhar de interioridade e exterioridade (Levinas),  com questionamentos 

sobre a identidade cultural do negro: o Padre Daniel Sorur Pharim Deng. É 

um impacto e uma surpresa,  como sempre acontece quando são formuladas 

perguntas originais. Quem foi então esse Sorur? Que imagem que Sorur tem 

de si,  do seu povo africano,  especialmente os Dinka? Como ele dialoga com 

a própria cultura? Que imagem que ele tem dos ocidentais? Como ele concebe 

o Cristianismo? Como ele entende a missão?. Sua experiência intercultural 

e seus questionamentos interpelam fortemente o negro comboniano acerca da 

sua responsabilidade como verdadeiro sujeito da própria história,  a sua 

capacidade de relacionar seus valores éticos com os europeus,  a qualidade de 

sua identidade cultural. Tal é a expectativa. Pretendemos oferecer um amplo 

painel para responder esse questionário e abrir as portas para o debate 

relativo ao diálogo intercultural entre os combonianos hoje.     

                                                           

 

92 Segundo Kathryn Woodward,  A ident idade é,  na verdade,  relacional ,  e a diferença é 
estabelecida por uma marcação s imbólica re lat ivamente a outras ident idades . ( . . . )O social 
e o simbólico referem-se a dois processos di ferentes ,  mas cada um deles é necessár io para 
a const rução e a manutenção das ident idades . A marcação simbólica é o meio pelo qual 
damos sent ido a prát icas e a relações sociais ,  def inindo,  por exemplo,  quem é excluído e 
quem é incluído. É por meio da diferenciação social que essas classi f icações são vividas 
nas relações sociais . Ident idade e di ferença: uma int rodução teórica e concei tual , In : 
SILVA,  Tomaz Tadeu da (org .) . Ident idade e di ferença: a perspect iva dos estudos 
cul turais . Pet rópolis: Vozes ,  2000,  p . 14 .  



 
45

2.1 Fonte da autobiografia  

Qualquer esforço no sentido de traçar um retrato de Daniel Sorur deve 

referir-se principalmente às seguintes fontes:  

Memorie scritte dal R. P. Daniele Sorur Pharim Deng ,  con osservazioni 

varie sui Dinka (Memórias escritas pelo Reverendo Padre Daniel Sorur 

Pharim Deng,  com várias observações sobre os Dinka); Un nero della nostra 

Missione fatto sacerdote (Um negro da nossa missão se tornou sacerdote),  

são esses escritos de Daniel Sorur publicados pela revista Nigrizia93 entre 

1887 

 

188894. 

Essa série de artigos constitui basicamente a autobiografia de Sorur,  

escrita depois de sua ordenação sacerdotal em maio de 1887,  em Cairo 

(Egito),  na igreja dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. A publicação da 

autobiografia de Sorur foi feita,  provavelmente,  devido ao desejo da 

instituição comboniana de apresentar o caso Sorur como exemplar no âmbito 

missionário; apresentar un nero fatto sacerdote e missionario! (um negro se 

tornou padre e missionário!),  a sua conversão e a orientação de sua atividade 

missionária junto aos negro-africanos,  como verificação efetiva das idéias 

preconizadas no Plano para regeneração da África de 1864,  de Daniel 

Comboni. O escrito encontra-se conservado no Arquivo Comboniano de Roma 

(A. C. R.),  a ordem de colocação A/C/R/ B 245/9,  tomo 1887-1888.  

Nesses escritos,  Sorur traz uma descrição da sua família de origem; 

dos anos de sua infância; do drama de morte vivido pela família; da 

experiência sofrida na escravidão; do seu encontro com Daniel Comboni; da 

lembrança do seu período estudantil junto ao Colégio Urbano da Propaganda 

Fide de Roma; da experiência da fraqueza humana no sofrimento com sua 

doença e com o retorno à África; do prosseguimento de seus estudos até a 

consagração sacerdotal. Enfim,  Sorur conta as suas viagens de mendicância 

pela Europa,  com a extraordinária veste de missionário negro .  

                                                           

 

93 Revista mensal ,  produção dos missionários combonianos,  fundada em 1883, subst i tuiu 
os Annali del l Associazione del Buon Pastore (1872-1882). 
94 Nigrizia .Verona,  ano V,  n o 4 ,  121-123,  jul . 1887; Nigrizia . Verona,  ano V,  n o 5 ,  
146-151,  se t . 1887; Nigrizia . Verona,  ano V,  n o 6 ,  170-177,  nov. 1887; Nigrizia . 
Verona,  ano VI,  n o 2 ,  52-59,  mar. 1888;Nigrizia . Verona,  ano VI,  no 3 ,  77-85,  maio 
1888; Nigriz ia . Verona,  ano VI,  n o 4 ,  111-119,  jul . 1888. 
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A sua capacidade de memória permite reconstruir o seu passado. O seu 

conhecimento e a sua cultura são transmitidos e conhecidos 

 
evidentemente 

traduzidos com referências etnológico-geográficas do vocabulário europeu. 

Está-se diante de uma nova formulação na encruzilhada entre tradição da 

oralidade afro-Dinka,  codificada,  nesse caso,  na memória do próprio  

Daniel Sorur,  e na cultura de escrituras.  

Nesse sentido,  a literatura oral negro-africana foi sempre uma grande 

riqueza cultural. Os povos ágrafos são povos de extraordinária memória. Essa 

não é apenas uma faculdade psicológica de um indivíduo,  mas remete à 

tradição oral que,  além de ser uma fonte principal de comunicação cultural,  

é uma cultura própria e autêntica. A memória abarca todos os aspectos da vida 

e fixa no tempo as respostas e interrogações das pessoas: ela relata,  descreve,  

ensina e discorre sobre a vida95.  

Assim,  em sua memória, Daniel Sorur refaz não apenas os aspectos 

fundamentais da própria identidade pessoal e familiar,  mas traz uma ampla 

reflexão acerca das dimensões coletivas da identidade: identidade Dinka; 

identidade africana; identidade negra.   

2. 2 A identidade a partir das próprias origens   

Membro da tribo Dinka,  Pharim Deng teria nascido em torno de 1859 

ou 1860,  entre os Giur,  uma das tribos do grupo Dinka,  na berra esquerda 

do rio Nilo Branco. Essa data lhe é atribuída pelo cálculo feito a partir da 

lógica que apresenta a sua própria autobiografia,  pois em nenhum lugar 

Daniel Sorur faz referência à data de seu nascimento. É comum entre muitos 

negro-africanos,  até próximo da primeira metade do século XX,  não saber a 

data exata do seu nascimento. Em muitas regiões da África negra,  nas 

tradições marcadas pela oralidade ,  não havia a prática ocidental de registro 

de nascimento. As idades são atribuídas às pessoas de maneira aproximativa 

ou simbolicamente referindo-se aos acontecimentos históricos ou fatos 

naturais que acompanharam o nascimento. Mas,  nem a essa última 

possibilidade Daniel Sorur faz menção. Em suas dúvidas,  ele tenta localizar o 

                                                           

 

95 Cf . HAMPATEBÂ,  A . Aspet t i del la civi l tà af ricana. In Nigriz ia . Verona,  ano XCIII ,  
n o 3 ,  p .88,  mar. 1975.  
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lugar de seu nascimento por meio de uma grande interrogação: Qual è il mio 

paese nativo? (Qual é a minha terra nativa? Ou Eu sou natural de onde? )96 ou 

ainda Dov é il mio paese nativo? (onde está localizada a minha terra 

nativa?)97. Ele apenas estipula os dados a partir de seus últimos 

conhecimentos de geografia na Europa,  confrontando com a reminiscência de 

viagens que teria feito e dos lugares onde visitou. Só pode ser na tribo dos 

Giur que eu nasci,  ou seja,  na região de Bhar-el-Ghazal,  como escrevi na 

minha biografia 98,  disse Sorur. Se se perguntar a Daniel  Sorur sobre suas 

dúvidas em determinar o lugar de seu nascimento,  ele dirá:   

Escolas,  nem de longe existem entre os Dinka,  como entre todas as 
populações negras,  e toda a educação que dão a seus filhos e filhas se 
limita a cuidar dos animais e das propriedades,  para os meninos,  e aos 
afazeres domésticos para as meninas. Com uma tal educação não podia 
conhecer o nome e a posição exata das tribos e da minha aldeia nativa. 
Como é triste contudo não poder dizer com precisão: Aqui nasci. Assim 
quis então juntaras minhas memórias para poder ao menos fazer 
conhecer melhor o lugar de meu nascimento .99 

E quem são os Dinka? O autor de Qual è il mio paese nativo? responderá:   

Dinka é um nome estrangeiro ao nosso idioma,  e caso que fosse  
vocábulo Dinka não poderia ser que uma corruptela do nome Gien-
Gienghe em Dgin-Dginghe substituído em seguido por eufonia em Dinke-
Dinka,  seja pelo povo mesmo,  seja pelos árabes mesmos. (. . .) O nome 
Dinka é comum a todas as tribos situadas entre o 5o e o 12o Latitude 
Norte,  e entre o 21o e 36o Longitude Oeste,  isto é,  da tribo dos Bari 
até ao Bahr-el Dinka, nas vizinhanças de Dar Fazogl no Sennar,  e do 
rio Tschol-Sobat até Dar-Fertit . 100 

                                                           

 

96 Para a descr ição deste manuscri to inédi to ,  reenvia-se o lei tor ao capí tulo 3 desta parte ,  
no i tem um negro face à sua cul tura de origem.  
97 Sorur subst i tui Qual é com Dov é no t í tulo do 1o capí tulo de Qual é i l mio paese nat ivo ,  
para dar ênfase ao lugar geográf ico . 
98 Non puó esser dunque che nel la t r ibù dei Giur che io nacqui ,  ossia sul Bhar-el -Ghazal ,  
come scriss i nel la mia biograf ia . Cf . SORUR,  Qual è i l mio paese nat ivo? ,  p .13 
99 Scuole neppure lontanamente esistono fra i Dinka,  come f ra tut te le popolazioni negre,  
e tut te l educazione che danno ai loro f igl i e f igl ie s i l imita al la cura del best iame e del le 
proprietà per l i uni ed ai lavori domest ici per le al t re . Con una tale educazione non potevo 
conoscere i l nome e la posizione pecisa del le t ribù e del mio paese nat ivo. Com e cosa 
desolante per a l t ro i l non poter di re com precisione: Qui sono nato ,  cosí ho voluto ora 
r iunire le mie memorie per poter almenos far conoscere megl io i l luogo di mia nasci ta . 
Cf . SORUR,  op. ci t . ,   p . 2 . 
100 Dinka è un nome straniero al nost ro idioma,  e caso che fosse vocabolo Dinka non 
potrebbe essere che una corruzione del nome Gien-Gienghe in Dgin-Dginghe cambiato poi 
per eufonia in Dinke-Dinka,  s ia dal popolo medesimo,  s ia dagl i arabi s tessi . ( . . . ) I l nome 
Dinka è comune a tut te le t r ibù compresse fra i l 5 o ed i l 12 o L.N. ,  e f ra i l 21o e 36 o L. 
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A etnia Dinka é constituída por um conjunto de tribos101 entre as quais se 

encontra os Giur,  a de Daniel  Sorur. Assim,  a vizinhança tribal parece ser 

caracterizada por tentativa de recuperar e rescrever a história. A afirmação 

original da identidade exige alguma forma de autenticação. Essa é feita por 

meio da recuperação da história do grupo cultural Dinka102.   

Sorur Pharim é filho de Deng103 

 

morto numa emboscada escravista 

árabe,  quando o garoto tinha cerca de sete a oito anos104 

 

e de uma mãe 

escravizada. Foi seqüestrado e escravizado também pelo mesmo seqüestrador 

e patrão de sua mãe. Conta Sorur mais tarde:    

Passaram já vinte anos,  quando fui raptado junto com minha 
mãe e minha irmã num ataque que fizeram os Jialaba vindos do 
Cordofão com os Bagàra. Naquela época tinha entre onze a doze anos. 
No prazo de quatro anos tinha perdido meu pai,  e meu irmão mais 
velho a três,  e de toda a família ficou apenas a mãe,  quatro irmãs,  
entre as quais três germanos e uma adotiva,  e eu único filho e 
herdeiro. Meu pai possuía três campos e um número de vacas,  ovelhas 
e cabras. Meu irmão e a minha irmã eram encarregados de cuidar dos 
animais,  enquanto que os nossos pais se davam ao trabalho de 
campos.105   

Sobre o pai de Daniel Sorur tem a informação que chega diretamente de 

Daniel Comboni. Em sua correspondência escrita em Roma,  no dia 15 de 

Julho de 1877,  dirigida ao Cardeal Alexandre Franchi,  ele diz:  

                                                                                                                                                                                         

 

Ovest cioè dal la t r ibù dei Bari f ino al Bahr-el Dinka nel le vicinanze di Dar Fazogl nel 
Sennar ,  e dal f iume Tschol-Sobat f ino a Dar-Fert i t . Ibid . ,  p . 14 . 
101 Ibid . , p . 8 . 
102 A ident idade cul tural é uma questão tanto de tornar-se quanto de ser . Isso não 
signif ica negar que a ident idade tenha um passado,  mas reconhecer que,  ao reivindicá-la ,  
nós a reconst ruímos e que,  além disso ,  o passado sofre uma constante t ransformação. 
Sobre essa ident idade baseada no reconhecimento ,  convidamos o lei tor a ler HALL,  
Stuart ,  Cultural ident i ty and diaspora ,  In: RUTHERFORTD,  J . (org .) .  Ident i ty: 
community ,  cul ture ,  di f ference. Londres: Lawrence and Wishart ,  1990. 
103 SORUR.,  Memorie scr i t te dal R. P. Daniel Sorur Pharim Deng. In Nigrizia . Verona,  
ano VI,  n o 2 ,  p .52-59,  mar . 1888. Aqui: p . 52 . 
104 Cf .  SORUR, Qual è i l mio paese nat ivo? ,  p .8 
105 Venti anni or sono,  quando venni rapi to insieme al la mia madre e mia sorel le i una in 
una razzia che vi fecero i Gial laba venuti dal Kordofan coi Baggàra . A quel l epoca potevo 
aver avuto dagl i undici ai dodicianni . Da quat tro anni incirca avevo perduto mio padre,  e 
mio f ratel lo magiore da t re ,  e di tu t ta la famigl ianon rimaneva che la madre ,  quatro 
sorel le ,  t re del le qual i germane ed una adott iva,  ed io unico f igl io ed erede.Mio padre 
possedeva t re campi ,  ed un numero di vacche,  pecore e capre . Mio f ratel lo e la sorel la 
erano incar icat i del la cura del best iame,  met re che i nostr i geni tor i s i davano al la cul tura 
dei campi . Ibid . ,  p . 1  
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O pai do jovem Daniel Sorur morreu às mãos dos jilabas106quando 
tentava impedir  que estes lhe levassem como escravos a sua mulher e 
filhos. E quando a mãe,  já escrava,  apresentou-se na Missão 
suplicando o seu filho para que se tornasse muçulmano,  Daniel 
respondeu que não,  porque devia pensar em salvar a sua alma e 
tornar-se cristão tinha então nove anos107.      

O período de escravização de Daniel Sorur a El-Obeid tem lugar 

definido: junto ao árabe Abdullahi. Esse período é marcado por um estigma,  

uma identidade deteriorada108,  um rito de passagem: do momento de certeza,  

de liberdade ao um momento de servidão,  de incerteza. Um novo nome,  sem 

valor representativo e significativo, foi imposto ao adolescente Giur. Daniel 

Sorur lembra:   

Chegando a sua tenda me interrogou sobre o meu nome. Pharim,  lhe 
disse,  f i lho de Deng;  mas não gostando desse nome,  quis chamar-me 
Sorur ou Serur,  ou ainda Surur; que significa  júbilo,  alegria,  
consolação etc.109   

Mas,  que alegria é essa? Consolação de escravização? 

A El-Obeid Daniel Sorur trabalhou como porteiro,  lojista,  alfaiate e,  

sucessivamente,  foi enviado junto o chefe dos escravizados. Aconteceu-lhe,  

nesse período,  um episódio de espancamento. Daniel Sorur mesmo relata:   

Atordoado por tais pancadas,  era fora de me: eu chorava,  estava 
muito ruim,  fui empurrado embaixo de um árvore; encontrava-me totalmente 
nu; o meu corpo era todo inchado e pesado,  cheio de grandes feridas que 
sangravam. Fiquei por muito tempo nesse estado.110  

                                                           

 

106 Os j i labas ou gialaba é o termo com o qual se indica os pequenos comerciantes 
muçulmanos provenientes do norte da África .  
107 O texto original da car ta encontra-se no Arquivo Propaganda Fide-Roma,  ent re os 
Escri tos refer idos nos congressos para a África Cent ral e Egi to ,  no Colégio Urbaniano,  
volume 21 ,  folhas 1097-1098; confere também COMOBONI,  op . c i t . ,  n o 4682-4685,  p . 
1454-1455. 
108 Ler ,  sobre assunto ,  GOFFMAN,  Erving. Est igma. Notas sobre a Manipulação da 
ident idade deteriorada . 4 R io de Janei ro: LTC,  1988. 
109 Arr ivato nel la sua tenda mi interrogò del mio nome. Pharim,  gl i dissi ,  f igl io di Deng ; 
ma non piacendogli cotal nome,  vol le chiamarmi Sorur o Serur ,  o Surur; che signif ica,  
le t izia ,  gaudio ,  consolazione ecc . SORUR. Memorie scri t te dal R. P. Daniel Sorur 
Pharim Deng. In Nigrizia . Verona,  ano VI,  n o 2 ,  p .52-59,  mar . 1888. Aqui : p .52. 
110 Stordi to da tal i colpi ,  e ra fuori di me: niuna lagrima mi cadeva dagli occhi e semivivo 
mi t rascinò sot to un albero tut to ignudo como mi t rovava: i l mio corpo era enormemente 
gonfio e pesante,  i l corpo pieno di larghe feri te ,  che mandavano sangue,  in tale s tato 
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2. 3 A identidade e liberdade  

A fuga do domínio da servidão foi um verdadeiro êxodo,  uma 

emigração em busca da liberdade,  do verdadeiro sentido da vida. Por vezes,  

o problema da emigração leva à condição de refugiado,  remetendo a uma 

outra questão: o lugar seguro onde se refugiar  da fúria do seu patrão, no caso 

de Daniel Sorur. A única possibilidade que o jovem devia prospectar-se era 

pedir hospitalidade à casa dos missionários,  mas essa não foi uma decisão tão 

simples:    

É preciso saber que em todos os lugares onde estão os cristãos e 
especialmente os Missionários,  a primeira coisa que os árabes têm 
preocupação em dizer a seus escravos é que os cristãos comem os 
homens. Eu era realmente persuadido desses boatos,  e daí a minha 
suspensão,  (. . .). Passei uma boa meia hora nessa alternativa. 
Finalmente decidi: vamos à casa dos brancos cristãos (. . .). 111   

Atemorizado e levado ao desespero, Daniel Sorur fugiu no dia 10 de 

Agosto de 1873 e pediu exílio junto à missão católica. A chegada de Daniel  

Sorur à casa dos missionários é marcado por um encontro112 que desperta a 

esperança e a liberdade: o encontro com Daniel Comboni por quem foi 

acolhido. Daniel Sorur lembra,  mais tarde,  em seu escrito autobiográfico:    

o velho porteiro se distancia,  depois um pouco volta,  e me conduz ao 
sofá,  onde estão Monsenhor Comboni e o Pe. Franceschini Camiliano. 
Era depois da janta e todos eram recolhidos em seus quartos. De quem 

                                                                                                                                                                                         

 

rimasi per lungo tempo. SORUR,  Memorie scr i t t e dal R. P. Daniel Sorur Pharim Deng. 
In: Nigrizia . Verona,  ano VI,  n o 3 ,  p . 77-85,  maio 1888. (aqui p . 81) 
111 È da sapere ,  che in tut t i i luoghi ove sono dei cris t iani e specialmente Missionari i ,  la 
prima cosa che gl i Arabi hanno cura di d i re ai loro schiavi ,  è che i cr is t iani mangiano gl i 
uomini . Io erorealmente persuaso di queste dicerie ,  e di qui la mia sospensione,  ( . . . ) . 
Stet t i una buona mezz ora in cotesta al ternat iva. Finalmente mi decisi ,  e ,  andiamo,  a l la 
casa dei bianchi cris t iani ( . . . ) . Ib id . ,  p . 84 . 
112 Encontro é uma categoria do pensamento f i losófico ,  e laborada,  sobretudo,  pela 
corrente personal ista ,  que desenvolveu intuições contidas na t radição rel igiosa do 
judaísmo e do crist ianismo. Primeiramente se u t i l i za para descrever a forma peculiar de 
relação que tem lugar na relação interpessoal ,  mas supõe determinada compreensão da 
existência humana,  e o seu desenvolvimento conduz à t ransformação radical da teoria do 
conhecimento ,  da f i losofia primeira e da antropologia,  e desemboca numa visão ét ica 
peculiar . Cf . LEVINAS,  Emmanuel . Ethique et Inf ini . Dialogues avec Phi l ippe Nemo . 
Par is: Fayard ,  1982; Id . ,  Total idade et inf ini . Essai sur l extériori té . Paris: Mart ius 
Nijhoff ,  1971; Id .  De Deus que vem à idéia . Trad. Pergent ino Stefano Pivat to . 
Pet rópolis: Vozes ,  2002.  
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és tu? Perguntou-me Monsenhor. Comboni. 

 
Sou escravo de um 

camareiro,  lhe respondi. 

 
Quem te envia aqui? 

 
Deus,  repliquei. - 

Esta minha resposta não premeditada,  mas inspirada no momento do 
coração e por isso mesmo proferida de modo espontâneo e franco,  
excitou em Monsenhor e o missionário um riso de complacência,  e 
trocaram entre eles algumas palavras,  me conduziram ao dormitório de 
meninos 113  

A Estação ou Missão de El-Obeid 

 

capital da Região de Cordofão 

(Sudão) 

 

era considerada por Daniel Comboni como principal missão, porta 

da Nigrícia 114,  isto é,  Centro de comunicação com o interior da África 

central115; fazia parte do seu plano para regeneração da África . Lá havia 

estabelecimentos: igreja,  orfanato,  dois institutos ideais (seminário para 

meninos e convento para meninas) para a formação de negros e de negras,  

escolas e outras obras.116 E quando Daniel Sorur foi acolhido como 

refugiado ,  havia já lá outros adolescentes negros na mesma situação.117  

                                                           

 

113 i l vecchio port inajo s i al lontana,  dopo un poco ri torna,  e mi conduce in divano,  
ovestanno Mons. Comboni e i l P . Franceschini Camil iano. Era dopo cena e tut t i s i erano 
r i t i rat i nel le loro stanze. Di chi sei tu? Mi chiese Mons . Comboni . 

 

Sono schiavo di un 
camel l iere ,  gl i r isposi . 

 

Chi t i manda qui? 

 

Iddio,  repl icai . - questa mia r isposta non 
pensata prima,  ma suggeri tami al momento dal cuore e perciò stesso profferi ta in modo 
spontaneo e f ranco,  ecci tò in Mons. e nel missionarioun riso di compiacenza,  e 
scombiat is i t ra loro alcune parole,  mi condussero nel dormitorio dei ragazzi SORUR,  Un 
Nero del la nost ra missione fat to Sacerdote . In Nigrizia ,  Verona,  ano V,  n o 4 ,  121-123,  
jul . 1887 . Aqui: p .121.  
114 COMOBONI,  op . ci t . ,  n o 3208, p . 1027.  
115 Ibid . , n o 3214-3215,  p . 1029-1030.  
116 Ibid . , n o 3291, p . 1051.  
117 Nesse sent ido, o teólogo camaronês,  Jean-Marc Ela,  em seu famoso l ivro Le cri de 
l homme afr icain .Quest ions aux chrét iens et aux égl ises d Africa . ( Par is: L Harmattan , 
1980) ,  observa que o resgate de escravos na África tem sido uma das grandes 
preocupações da Igreja no século XIX. Nas regiões r ibei r inhas ,  os primeiros convert idos 
são muitas vezes os ex-escravizados . Em muitas ci rcunstâncias ,  não fal tou aos jovens 
resgatados a possibi l idade de entrar no seminário ou no convento ,  no caso das meninas . A 
missão se di r igia também aos jovens. E graças à escola que o crist ianismo se estendeu à 
África . Não há na África a missão sem escola. p . 30 . De Verona,  Inst i tuto Africano,  25 
de Agosto de 1877,  Daniel Comboni escreve ao Rei tor do Colégio Urbano de Roma: 

Declaro em consciência e como a pura verdade que quando acolhi em Adem,  na Arábia,  
o jovem António Dobale ,  agora aluno do Pont if ício Colégio Urbano da Propagada Fide (o 
que foi em Janeiro de 1861) ,  o di to jovem t inha já uma idade superior aos dez anos. Esta 
era a minha opinião ,  a do prefei to apostól ico de Adem aquela época e a de todos os seus 
companheiros de escravidão e de resgate,  que na sua total idade eram rapazes intel igentes 
e espertos . Manifesto isso e digo-o como pura verdade. Rogando-lhe que saúde da minha 
parte os meus quat ro negros ,  declaro-me com todo o respei to e consideração seu af .mo e 
dev.mo no Senhor O texto original da carta encontra-se no Arquivo Propaganda Fide-
Roma,  entre os Escri tos referidos nos congressos para a África Central e Egito ,  no 
Colégio Urbano,  volume 21,  folha 1121; confere também COMOBONI,  op . c i t . ,  n o 4722,  
p . 1464.  
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2. 4 O drama da separação: identidade ferida    

Parecia que tudo estava resolvido para Daniel Sorur. No entanto,  

ocorre-lhe mais uma experiência dolorosa: o drama de separação da mãe. O 

que isso poderia representar para a identidade pessoal e cultural de Daniel 

Sorur? Abdullahi,  o seu ex-patrão que é também o patrão da mãe,  pede a esta 

para exortar o filho a fim de voltar ao cativeiro. Mas o fato já era consumado:  

Daniel Sorur optou pela liberdade dos filhos de Deus. Daniel Sorur lembra a 

triste cena:  

(. . .) voltamos ,   disse a mãe,   à casa do patrão. Não posso,   
respondi. (. . .) Indignada pela minha firmeza,  (minha mãe) se molhou o 
indicador da mão direita com a saliva,  fez um pouco de lama,  e 
passou-o na minha testa: jurou,  com tom de mãe irritada juro por 
este mundo de não te ver nunca mais e saiu imediatamente. Parece-me 
supérfluo descrever o estado no qual me deixou,  sobretudo para ser a 
primeira vez que me falava daquele jeito. Eu tinha sempre amado os 
meus pais,  não me lembro de ter dado-lhes oportunidade de 
entristecer-se gravemente comigo para abandonar-me de tal maneira. 
Aquele juramento foi como um flecha que me trespassou o coração 
(. . .). 118    

Para Sorur,  o momento era paradoxal entre a servidão e a liberdade,  

entre a separação e o encontro: ao lado do duro juramento da mãe há o 

momento solene da divina providência,  momento da graça divina,  o 

momento de se livrar das noites de escravidão e adquirir a liberdade dos 

filhos de Deus. Sorur não podia recusar o convite do Senhor para permanecer 

para sempre escravo do domínio. 

                                                           

 

118 ( . . . ) r i torniamo ,  d isse la madre ,  in casa del padrone. Non posso,  r i sposi . ( . . . ) 
Sdegnata per la mia fermezza,  (mia madre) s i bagnò l´ indice del la mano dest ra col la 
sal iva ,  ne fece un poco di fango,  e portatolo a l la f ronte: giurò ,  disse com accento d´una 
madre adi rata giuro per questa terra di non vedert i mai più e uscì bruscamente . Mi 
sembra superf luo i l descrevere lo stato in cui mi lasciò ,  molto più per esser quel la la 
prima volta che mi parlava in quel modo. Io avevo sempre amato i miei geni tori ,  né mi 
sovvengo d´aver loro dato occasione di rat t r i s tarsi gravemente con me e d´abbandonarmi 
in tal maneira .Quel giuramento fu come una freccia che mi t raf ice i l cuore; ma era i l 
momento solenne at teso dal la divina provvidenza e dovevo cooperare al l ´azione del la 
grazia per tolhermi dal la f ronte la note di schiavtù ed acquistarmila l ibertà dei f igl i d i 
Dio ,  o ,  mancando al l ´ invi to del Signore,  r imanere per sempre schiavo del dominio . 
SORUR,  Memorie . . . ano VI,  nº 4 ,  p . . . ,  jul 1888. p . 113.  
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2. 5 Identificação cristão   

Junto dos missionários, o jovem Dinka começa um novo processo de 

identificação por meio da assimilação119 das línguas árabe e italiana  e 

doutrina cristã,  na escola de catecismo. Nesse período de sua educação 

cristã, o jovem vai elaborar formas culturais diferentes da própria originária; 

formas dinâmicas e propositadas na perspectiva da criação de uma nova 

mentalidade que proporciona um homem novo 

 

no sentido cristão da 

palavra , uma identidade cristã120. No dia 12 junho de 1874,  festa de 

Sagrado Coração de Jesus, Sorur recebe os sacramentos do Batismo e da 

Crisma, nas mão de seu amadíssimo Padre espiritual,  Monsenhor Daniel 

Comboni,  que quis deixar uma pequena lembrança da sua missão na querida 

África,  impondo-lhe o seu nome (Daniel). Esse acontecimento marcou a vida 

de Daniel Sorur. Foi um momento único e feliz para o garoto. E dias depois, 

seguiu a sua primeira Eucaristia.121  

A vocação missionária e sacerdotal de Daniel Sorur deve ser entendida 

sobretudo no contexto do plano para regeneração da África de Daniel 

Comboni e da sua filosofia missionária: Salvar o negro por meio do mesmo 

negro . Ele mesmo Daniel Sorur teve dúvidas sobre suas motivações para 

seguir a vida missionária sacerdotal.  Num primeiro momento,  o jovem não 

mostra disponibilidade para tal vocação. Sair da África para o país dos 

brancos? Não, Daniel Sorur não quer mesmo. Muito menos assumir uma 

                                                           

 

119 Sobre o assunto ,  l er PIERI,  Paolo Francesco (di r . ) . Dicionário junguiano . Pet rópolis : 
Vozes/ São Paulo: Paulus ,  2002,  p . 55 et seq . 
120 No que se refere à const i tuição da vida cristã ,  o Vaticano II procurou descrevê-la em 
sua dimensão ent i tat iva e operat iva. A vida cristã é a par t icipação na vida do Pai ,  por 
Cristo e em Cristo mediante a ação do Espí ri to Santo (cf . LG 39-40) . O divino Mestre 
pregou a todos a sant idade de que e le é iniciador e consumidor: Sede perfei tos como vosso 
Pai celeste é perfei to (Mt 5 , 48) . E enviou a todos o Espí ri to Santo ,  a f im de que os mova 
interiormente a amar a Deus com todo o coração,  com toda alma,  com toda a mente e com 
todas as forças (Mt 12, 3 3 a se amarem mutuamente como Cristo amou (cf . 13, 34; 15, 
12) .Em conseqüência ,  os seguidores de Cristo conservem e aperfeiçoem em sua vida a 
sant i f icação que receberam (LG 40,  1 ) . Sobre a ident idade cristã como seguimento de 
Jesus ,  ao lei tor sugerimos ler SOBRINO,   Jon. In : FLORISTÁN SAMANES,  Cassiano; 
TAMAYO-ACOSTA,  Jua-José . Dicionário de concei tos fundamentais do crist ianismo . São 
Paulo: Paulus ,  1999, p . 342-354; FERRARO,  G. I sacramenti e l ident i tà cris t iana . 
Casale Monteferrato-I tal ia ,  1986. 
121 Cf . SORUR,  Memorie . . . ano VI,  nº 4 ,  p . . . ,  jul 1888. p . 113.  
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vocação identificada com o chamado a abraçar um modo de vida celibatária,  

referente ao sacramento da ordem. Conta ele:   

Monsignor Comboni deveria voltar para Europa para negócios 
importantes da Missão. Sua Exc. tinha previsto de levar consigo dois 
jovens para colocá-los no Colégio da Propaganda a Roma,  onde 
depois,  teriam que cooperar como missionários para conversão de 
seus confrades . O Reverendo Padre Giovanni Losi,  então Superior 
dos institutos de El-Obeid e diretor espiritual dos rapazes lhe 
propunha dois,  Pancrazio Marangian de Carà e Arturo Morzal de 
Bigna,  todos da tribo de Darfur. Sendo o primo recusado para tal 
destinação,  Monsignor quis que fosse eu,  ainda que o superior lhe 
falasse não ser eu apto e não ter suficientes forças a sustentar tanto 
trabalho para ser de constituição delicada. Então o Pe. Losi me 
comunicou a vontade de Monsignor. Suas palavras me deram muita 
dor,  e lhe respondi que não queria ir para o país dos brancos,  e 
muito menos tornar-me padre. O negro Arturo esforçou-se com razões 
e orações por que eu aceitasse,  mas tudo foi em vão. Passaram alguns 
meses sem que ninguém me falasse do sacerdócio,  e já achava que 
estava tudo bem. 122   

A vontade,  o desejo e a decisão de acolher essa proposta e partir foi 

iluminada por palavra e relações de filiação espiritual e afetiva que Daniel  

Sorur manteve com Daniel Comboni123. De fato,  a figura de Daniel Comboni 

tem marcado tanto de modo a influenciar as decisões de Daniel Sorur diante 

das dificuldades.124 Daniel Sorur aprendeu a discernir cultivando uma atitude 

fundamental de liberdade diante dos fatos decisivos. Ou seja,  ele aprendeu a 

discernir investindo 

 

como diria João Batista Libánio - nas energias críticas 

                                                           

 

122 Monsignor Comboni doveva far r i torno in Europa per af far i important i del la Missione. 
Sua Ecc. Aveva divisato di condurre seco due giovanett iper metterl i nel Collegio di 
Propaganda a Roma,  dove poi avessero a cooperare come Missionari a l lá conversione dei 
loro confratel l i . I l R .P. Giovanni Losi ,  a l lora Superiore degl i Is t i tut i d i El-Obeid e 
di ret tore spir i tuale dei ragazzi gl i proponeva due,  Pancrazio Marangian di Carà ed Arturo 
Morzal d i Bigna,  tu t te t r ibù del Darfur. Essendosi i l pr imo ri f iutato a tale dest inazione,  
Monsignorvolle prender me,  quantunque i l Superiore gl i d icesse non essere io at to e non 
aver suff icient i forze a sostenere tanta fat ica per essere di cost i tuzione del icata . Al lora i l 
P . Losi mi comunicò i l disegno di Monsignore. Le sue parolemi recarono molto dolore ,  e 
gl i resposi che non volevo andarenel paese dei bianchi ,  e mol to meno farmi prete. I l nero 
Arturo s ´adoperò con ragioni e preghiere perché asccetassi ,  ma tut to fu indarno. 
Passarono alcuni mesi senza che persona mi par lasse del Sacerdozio ,  e gia credevo ogni 
cosa accomodata. Ibid. ,  p . 114-115.  
123 Sobre Daniel Sorur ,  f i lho espiri tual de Daniel Comboni ,  l er GIORGI,  Fulvio De,  Tra 
Africa e Europa: Daniele Sorur Pharim Den In Archivio Comboniano . Roma,  XLII ,  n o 1 ,  
(82) p . 67-131,  2004 .  
124 Cf . SORUR,  Memorie . . . ano VI,  nº 4 ,  p . . . ,  jul 1888. p .115. 
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no conhecimento dos nossos condicionamentos,  para libertar-nos o máximo 

possível deles 125.  

Em novembro de 1875,  Daniel Comboni levou consigo os dois jovens 

negro-africanos,  Daniel Sorur e Arturo Morzal,  via Cartum 

 
Suakim 

 
Cairo- Trieste e chegaram a Verona no dia 25 de março de 1876.  Daniel 

Sorur estava na viagem como em processo de iniciação à condição adulta: 

pensa-se em Chapeuzinho vermelho no bosque; como em transformação ou 

peregrinação de um herói adulto: pensa-se em Ulisses; como vocação de um 

herói ou fundador: pensa-se em Abraão ou em Êneas.126  

A permanência de Daniel  Sorur em Verona será dedicada ao estudo da 

língua italiana e do latim,  até agosto de 1877,  sob cuidado de Padre Antônio 

Squaranti,  o então reitor do Instituto africano para as missões da África 

Central,  fundado por Comboni. Nessa época,  a comunidade comboniana de 

Verona viu-se obrigada a oferecer resposta atenta e de qualidade a novas 

necessidades lingüísticas. O italiano,  até então considerado língua materna 

dos italianos na qual refletir e por meio da qual transmitir conhecimentos e 

disciplinas,  tornou-se agora 

 

graças à presença dos imigrantes 

 

uma língua 

segunda. Não língua estrangeira,  mas l íngua de uso quotidiano e de 

escolaridade,  por meio da qual se expressavam necessidades,  sentimentos,  

conhecimentos 

 

a língua de estudo. Para Daniel Sorur,  o aprendizado da 

língua de comunicação ocorreu num tempo significativo de mais de um ano. 

Em contrapartida,  o aprendizado lingüístico abstrato e dos conceitos exigiu 

longos anos.  

Em sua correspondência escrita em Roma,  no dia 15 de Julho de 1877,  

dirigida ao Cardeal Alexandre Franchi,  na qual solicita vagas para dois 

negros no famoso e importante Pontifício Colégio da Propaganda Fide, Daniel 

Comboni relata:    

                                                           

 

125 A arte de formar-se . São Paulo: Loyola,  2001,  p . 110. 
126 Cf . MOSCATO, Maria Teresa ,  I l v iaggio come metafora pedagogica. Introduzione al la 
pedagogia intercul turale . Brescia-Ital ia: La scuola,  1994. Poder-se-ia desenvolver uma 
série de reflexões interessantes e sugest ivas sobre a est rutura arquét ipica da viagem,  na 
convicção de que o tema de viagem permita uma lei tura intercul tural (o t rans-cul tural ) 
do processo formativo e missionário. Reflet i remos ,  no primeiro capí tulo da tercei ra parte ,  
só sobre a viagem dos magos como ícone da intercul tural idade.  
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Quando voltei do Cordofão (uma das regiões do atual Sudão cuja 
capital é a cidade de El Obeid) para Roma,  trouxe comigo dois jovens 
negros do interior da África Central,  com vontade de colocá-los no 
Pontifício Colégio Urbano para que se impregnassem do espírito 
apostólico na sua verdadeira fonte e se convertessem depois em 
apóstolos das gentes da sua terra. Daniel Sorur e Artur Morsal,  a 
quem eu resgatei e batizei e a quem os meus missionários instruíram,  
são dois com 13 anos de idade,  de memória e inteligência distintas,  
de bons costumes,  e com desejo de ser apóstolos de seus irmãos. Tive-
os um ano no meu instituto,  para que na Propaganda possam ingressar 
nos estudos do latim e,  segundo a opinião do reitor e professores de 
Verona,  reúnem condições para obterem resultados excelentes e sair 
apóstolos para sua desditosa pátria.Imploro da exímia bondade de V. 
Em. ª se digne admitir estas duas flores do jardim africano e isto no 
próximo anos escolar127.   

Resposta positiva. Uma vez conseguidas as vagas para os dois,  de 

Roma,  no dia 17 de Julho de 1877,  Daniel Comboni envia uma carta de 

animação vocacional e espiritual a Daniel Sorur e Artur Morsal,  nestes 

termos:   

Meus queridos filhos Artur e Daniel,  Depois da graça da fé que Deus 
vos concedeu na África,  a maior que Ele vos deu é,  sem dúvida,  a de 
agora,  ou seja,  o Santo Padre Pio IX ter-vos acolhido no mais 
sublime instituto do mundo,  o Pontifício Colégio Urbano da 
Propaganda Fide,  onde sereis educados para a apostolado da África 
Central. Aqui em Roma,  sob a inspiração da Santa Sé Apostólica,  
bebereis o espírito que vos formará como verdadeiros apóstolos de 
vossos irmãos,  que,  aos milhões,  se encontram nas trevas e sombras 
da morte. Daí que vos convido com toda a alma a corresponder à graça 
tão assinalável,  levando uma vida de santos,  estudando com 
aplicação aquilo que se vos recomendar e obedecendo às santas regras 
do ínclito colégio,  as quais são fruto da experiência de mais de dois 
séculos e têm como autores muitos sumos pontífices.Assim pois,  vireis 
para Roma na próxima semana,  de acordo com as ordens do vosso 
reitor,  Pe. Antônio; assistireis à minha sagração episcopal e entrareis 
no santo instituto da Propaganda cheios de desejo de vos fazerdes 
santos,  para depois santificar e salvar da morte os vossos irmãos da 
África Central. Entretanto vos abençoa de coração.128  

                                                           

 

127 O texto original da car ta encontra-se no Arquivo Propaganda Fide-Roma,  ent re os 
Escri tos refer idos nos congressos para a África Cent ral e Egi to ,  no Colégio Urbaniano,  
volume 21,  folhas 1097-1098; conferi r também COMOBONI,  Daniel , op . ci t . ,  n o  4682-
4685,  p . 1454-1455. 
128 O texto or ig inal da carta encontra-se no Arquivo Comboniano de Roma (A.C.R),  
colocação A, c . 16/19,  p .39; confer i r também COMOBONI,  Daniel ,  op . ci t . , n o  4695-
4697,  p . 1457 . 
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Como acontece em muitas ocasiões,  a animação vocacional é feita de 

maneira exuberante para cativar o coração da juventude. Pode-se pensar no 

edifício que se constrói no imaginário de um jovem negro-africano o fato de 

ser missionário e sacerdote. Daniel Comboni parece exaltar o Pontifício 

Colégio Urbano da Propaganda Fide e a formação oferecida por esse. O apelo 

é o de se conformar e assimilar a doutrina já pré-estabelecida. Praticamente o 

que se propõe é deixar-se assimilar pelos esquemas socioculturais de uma 

outra cultura que é aquela dominante. Aqui a assimilação é mais ou menos 

forçada , os imigrantes negro-africanos assumem os comportamentos do 

grupo dominante. 

Não se pode falar em Roma católica sem evocar seu principal e famoso 

edifício sagrado: a basílica de São Pedro; a importante personalidade do 

Sumo Pontífice. Para muitos de nós que vivemos na África moderna e 

urbanizada, que vemos por meio da T.V. os grandes edifícios e 

estabelecimentos plantados pelo mundo, torna-se cada vez mais difícil 

imaginar como poderia ter sido a admiração de Daniel  Sorur diante do 

grande Templo da cidade eterna . Até então, Daniel Sorur apenas havia 

ouvido dizer. Ora, estava diante dos fatos concretos, era na ocasião da 

consagração episcopal de Daniel Comboni:  

Chegando a São Pedro,  impressionado pela grandiosidade e esplendor 
daquele templo,  do qual tanto ouvi falar,  confirmei-me mais na idéia 
concebida,  que o Papa não fosse um ser humano como os outros. Se 
tudo isso é para o Papa,  dizia em mim mesmo,  é possível que um ser 
humano possa ser tratado desta maneira? Não,  não é possível; o Papa 
deve ser um anjo. Entramos em Vaticano (. . .). Quanto não foi o meu 
estupor,  quando pude constatar que ele (o Papa Pio IX) era próprio 
um ser humano como todo o mundo,  mas revestido de uma autoridade 
que vem de Deus mesmo! A consagração episcopal de Mons. Comboni 
tinha tido lugar no dia 12 de Agosto de 1877.129 

                                                           

 

129 Giunt i in S. Piet ro ,  percosso dal la grandiosi tà e splendore di quel tempio,  di cui 
avevo tanto udi to parlare ,  mi confermai di più nel la concepita Idea,  Che i l Papa non 
avesse ad esser un uomo come gl i a l t r i . Se tut to questo è per i l Papa,  dicevo t ra me,  è 
egl i possibi le Che un uomo possa esser t rat tato in questa maneira? No,  non è possibi le; i l 
Papa deve essere un angelo . Entriamo in Vat icano ( . . . ) . Quanto non fu i l mio stupore,  
quando potei constatare che egl i (o Papa Pio IX) era proprio un uomo come tut t i g l i a l t r i ,  
ma rivest i to d´um autori tà proveniente da Dio medesimo! La consacrazione episcopale d i 
Mons . Comboni aveva avuto luogo i l 12 Agosto 1877: i l giorno seguente,  dopo essere 
stat i paternamente accol t i e benedet t i dal Santo Padre fummo condot t i nel Col legio di 
Propaganda,  in cui verano gia da tempo dei giovani Neri per esservi educat i a l l ´apostolato 
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Daniel Sorur continua dizendo que no dia seguinte,  depois de terem 

sido paternalmente acolhidos e abençoados pelo Santo Padre (o Papa) foram 

conduzidos ao Colégio da Propaganda fide ,  onde encontram outros jovens 

negro-africanos que lá estavam há tempo para ser formados e depois ser 

enviados em missão na África Central. Lá se dedicavam aos estudos de lat im 

e de filosofia.    

2. 6 A identidade e a experiência do sofrimento   

Durante a sua permanência em Roma,  Daniel Sorur adoeceu,  

experimentando a dor,  sendo o sofrimento o pão que nunca falta à mesa 

humana. Onde estiver o ser humano,  ali estará,  como uma sombra,  o 

sofrimento 130. Daniel Sorur enfrentou a crueza do sofrimento com difícil 

superação. Da carta do Reitor do Colégio da Propaganda Fide,  Padre 

Conrado,  de 1 de Junho de 1883,  ao Pe. Guiseppe Sembianti,  em Verona,  

referente a Daniel  Sorur,  pode-se ler:   

Do resto,  terei de escrever-lhe sobre o querido Sorur cuja saúde,  há 
algum tempo,  nos preocupa. (. . .) Eu em falar das condições de Sorur 
achei mais conveniente enviá-lo ao  Cairo em vez de a Verona; ficaria 
bom nestes meses de calor; não agüentaria o inverno. 131   

Realmente a situação de Daniel Sorur torna-se um assunto recorrente no 

epistolário comboniano. Pode-se ler ainda na Carta de Pe. Giuseppe 

Sembianti,  de Verona,  do dia 5 de junho de 1883, ao Pe. Rolleri,  no Cairo:    

                                                                                                                                                                                         

 

dell´Africa Centrale . Là at tesi agl i s tudi di la t ino e di f i losofia ( . . . ) . SORUR,  Memorie . . . 
ano VI,  nº 4 ,  p . . . ,  jul 1888. p . 117-118. 
130 BUCH CAMÍ,  E. Sofrimento . In: MORENO VILLLA,  Mariano (di r .) . op . ci t . ,  p . 
703. Apud. ,  LARRAÑAGA I. ,  Del sufr imento a la paz . Madrid: San Pablo ,  1996.  
131 . Del resto dovrò scrverLe sul buon Surur che da qualche tempo c´impensiersce per la 
salute . ( . . . ) Io nel l ´esporre lê condizioni di Surur aveva dato come proget to più confacente 
lo spedir lo a l Cairo chè a Verona s sarebbe s tato bene in quest i mesi di caldo non avrebbe 
poi potuto resis tervi nel l ´Inverno ( . . . ) . A carta está conservada junto à  A. C. R, 
colocação A.\30\10\5 . 
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Soube há algumas semanas que Daniel Sorur tinha feito vômito de 
sangue; (.. .) que os Superiores tinham tomado já a decisão de enviá-lo 
ao Cairo como lugar mais adapto para recuperar-se e continuar,  
podendo,  os estudos.132  

Do Cairo,  no dia 29 de Junho de 1883,  Mons. Sogaro 133 escreve ao Pe. 

Giuseppe Sembianti,  em Verona: Chegou Daniel Sorur com estado 

discretamente bom,  tomara que não piore (. . .).

 

134  

Depois de sua recuperação no Cairo,  Daniel Sorur é destinado a 

continuar seus estudos de Teologia em Beirute,  no Líbano,  no Médio Oriente 

(1883). Testemunha isso a Carta de Mons. Sogaro,  do Cairo,  no dia 31 de 

Julho de 1883 ao Pe.Giuseppe Sembianti ,  em Verona:   

No dia 12 corrente partiu para o Colégio Teológico de Beirute135o 
nosso ótimo confrade Daniel Sorur. Inicialmente,  os Padres da 
Companhia de Jesus de Cairo pareciam dispostos a dar-lhe algumas 
aulas,  mas depois me disseram que não podiam continuar,  isso lhes 
atrapalhava,  seria bem melhor orientá-lo à sua escola a Beirute 136    

Daniel Sorur permaneceu em Líbano até concluir a sua formação em  

teologia.  

2. 7  Um negro feito Sacerdote : uma identidade sacerdotal   

Entre os eventos que deixaram fortes marcos na transformação da 

identidade pessoal de Daniel Sorur é, sem dúvida,  a sua ordenação sacerdotal 

que teve lugar no Cairo, no dia 8 de Maio de 1887. Foi um evento histórico e 

monumental. Nesse dia, como na liturgia para a festa das tendas ,  o salmista 

                                                           

 

132  Avrei sent i to da qualche set t imana che Daniele Sorur aveva fat to gl i sbocchi di 
sangue; ( . . . ) ,  che i Superiori avevano preso gia i l part i to di mandare Daniele al Cairo 
come luogo più adat to per r imetersi e proseguire ,  potendo,  gl i s tudi . A carta è 
conservada junto A. C. R, colocação A.\28\27\20. 
133 Sucessor de Mons. Daniel Comboni como Bispo e Vigário Apostól ico da Áfr ica Central .  
134E´ arr ivato Daniele Sorur in discreto buono sta to ,  se non peggira; ( . . . ) A carta está 
conservada junto ao A. C. R, colocação A.\39\33\20. 
135 Trata-se da Universidade Catól ica São José fundada e di r igida pelos jesuí tas . Aí que 
Sorur continuou com os estudos de teologia .  
136 I l giorno 12 corrente part ìper i l Col lgio Teologico di Beyruth136i l nost ro o t t imo 
confratel lo Daniele Sorur . Sul le prime i RR.PP. del la Compagnia d i Gesù di Cairo 
parevano dispost ia fargl i un po´ di scuola; ma poi mi fecero dire che non potendo 
continuare senza t roppo loro disturbo,  sarebbe s tato assai migl ior mandar al le loro scuole 
a Beyruth ( . . . ) .A carta es tá conservada junto ao A. C. R, colocação A. \39\37\41 .  
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juntou- se com Daniel Sorur para cantar: Este é o dia que o Senhor fez,  

exultemos e alegremo-nos nele (Sl 118,  24). O evento tornou-se 

intercultural,  à medida que se reuniram em torno da mesma alegria e negros e 

árabes e europeus. Nada melhor do que ouvir a expressão do próprio Daniel 

Sorur:   

Em Julho de 1886 terminava os meus estudo e fui enviado a Ghazir,  no 
monte Líbano,  para aperfeiçoar a língua árabe. Em Dezembro do 
mesmo ano foi chamado de volta ao Cairo,  onde me preparei às 
sagrada Ordens,  que recebi pouco depois com a imposição das mãos 
do venerabilíssimo nosso Mons. Vigário Apostólico que no dia 8 de 
Maio de 1887 me conferiu o sacerdócio.137 

Ainda:  

A alegria para o acontecimento foi próspero em casa e fora e isso (. . .) 
pelo fato tudo novo em Cairo. Porque,  é a saber que nunca foi 
ordenado sacerdote em Cairo um negro,  eu era o primeiro. Portanto, 
muitos católicos dessa grande cidade tomaram conhecimento do evento 
ficaram felizes e alegres. E assim se explica a presença de muitos 
leigos e senhores naquela sagrada cerimônia. Os negros,  ao ver um 
deles feito Sacerdote,  enlouqueceram de alegria.138  

É bom dizer que essa alegria carrega um sentido particular e inédito 

para os negros ao verem um deles se tornar sacerdote católico,  mas isso deixa 

ainda uma reflexão a aprofundar: o que significa para o negro ser sacerdote 

católico no seu contexto tradicional e no contexto intercultural? Essa questão 

da identidade é recorrente. Aparece e reaparece sob várias preocupações como 

a de  inculturação e a  do diálogo.  

Com seus novos paramentos como Padre missionário, Daniel Sorur 

inicia uma primeira viagem na Europa,  no outono de 1887. Em breve tempo,  

                                                           

 

137 Nel Luglio 1886 terminava i miei s tudie venivotosto mandoto a Ghazir ,  sul monte 
Líbano,  per affrancarmi nel la l íngua araba. Nel Dicembre Del medesimofui r ichiamato in 
Cairo ,  dove mi preparai al le sacre Ordinazioni ,  che ricevet t i a brevi interst izi dal le mani 
delvenerat issimo nost ro Mons. Vicario Apostol ico f inché l ´8 Maggio 1887 mi conferiva i l 
sacerdozio . SORUR,  Memorie. . . ano VI,  nº 4 ,  p . . . ,  jul 1888. p . 119. 
138 La gioia per s ì fausto avvenimento fu in casa e fuori e ciò ( . . . ) pel fat to tut to nuovo al 
Cairo . Poichè è da sapere Che mai fu ordinato sacerdote al Cai ro um Nero,  io erro i l 
primo. Quindi è Che quanti cat tol ici di questa grande ci t tà ebbero sentore del la cosa ne 
provarono um sent imento di compiacenza e di le t izia . Ed è così Che si spiega l ´essere 
accorsi a l la sacra cerimônia molt i del di fuori re l ig iosi e s ignori . I Negri poi al veder uno 
dei loro fatto Sacerdote,  ne andavano mezo pazzi dal la gioia . SORUR,  Un nero del la 
nost ra Missione fat to Sacerdote. In: Nigrizia ,  ano V,  nº 4 , p . 116-124,  jul . . 1887 , (aqui 
p . 123) .   
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nos ambientes missionários,  correu a speedy uma notícia excepcional: Un 

nero divenuto missionario e sacerdote (Um negro se torna missionário e 

sacerdote). Esse foi o título de destaque da revista missionária Nigrizia,  

sucessivamente entre 1887 e 1888 . Junto com essa notícia de ordenação 

sacerdotal de Daniel Sorur foi publicada uma sua breve autobiografia, 

Memorie Del R.P.Daniele Sorur Pharim Deng. à qual recorre-se até agora.  

A finalidade dessa viagem foi,  principalmente,  arrecadar fundos para a 

Missão da África Central. Com a mesma finalidade,  registra-se uma outra 

viagem de Daniel Sorur à Europa entre 1889 e 1891. As etapas principais 

dessa última viagem  foram: Salisburgo-Karlsruhe-Francoforte-Troppau-

Cracovia-Brambsberg-Laibach. Sobre esse assunto vale a pena ouvir o 

comentário de Jean-Marc Ela:   

Desde o XIXo século,  a Europa,  os Estados Unidos e o Canadá são a 
fonte de proveniência dos recursos da Propagação da Fé: lugares de 
culto,  escolas,  dispensários,  seminários,  escolas de catequistas,  
orfanatos,  leprosários ,  etc. . . . serão cuidados por fundos vindos fora 
dos países de missão. Assim,  cada seminarista terá de ter um 
benfeitor ; ele não aprenderá uma profissão para se sustentar,  ele 

terá de viver como subdesenvolvido,  segundo as regras de uma 
economia hetero-centrada. Em todas suas atividades,  a missão deverá 
encontrar patrocinadores de fundos no estrangeiro.139   

As heranças de tais concepção e práticas sempre acompanharam e 

acompanham ainda hoje o cotidiano comboniano. Aliás,  é preciso dizer que 

as missões (comunidades) combonianas vivem praticamente de coletas,  

ofertas particulares e intenções de missas vindas das Igrejas do Ocidente. 

Para garantir a continuidade da obra ,  o papel da imprensa missionária 

comboniana foi sempre relevante. Em certos contextos,  os meios de 

propaganda em favor das missões tomam formas diferentes: projetos ,  

festas ,  palestras ,  exposições missionárias ,  dias ou semanas 

missionárias ,  etc . . . 

                                                           

 

139 Dès le XIXe s iècle ,  l Europe,  les Etats Unis et l e Canada sont la ssource de 
provenance des ressources de la Propagat ion de la Foi : l ieux de cul te ,  écoles ,  
dispensai res,  seminaires ,  écoles de catéchis tes ,  orphel ia ts ,  léproserie ,  etc . . . seront 
ent retenus par des fonds extérieurs aux pays de mission. Ainsi ,  chaque séminariste devra 
avoir un bienfai teur ; i l n apprendra pas un métier pour survivre ,  i l devra vivre en sous-
développé,  selon les exigences d une économie hétéro-cent rée . Pour toutes ses act ivi tés ,  
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Volte-se à experiência de Daniel Sorur. O que facilitou à animação em 

favor da África foi justamente a sua habilidade lingüística: Daniel  Sorur 

tinha conhecimento das línguas italiana,  alemã,  inglesa,  francesa e árabe. 

Suas viagens interesseiras constituíram uma importante oportunidade para 

conhecer um pouco mais da cultura européia à qual se contrapôs pelas 

atitudes etnocêntrica e preconceituosa dos brancos contra o negro-africano. 

Esse período de permanência na Europa é, possivelmente, o momento 

inspirador das preciosas informações que constituem o manuscrito Che cosa 

sono i néri?140 

De suas atividades apostólicas na África, Daniel Sorur traz pouca 

informação ou quase nada. As suas longas viagens são justificadas, como 

acaba-se de dizer,  pela animação missionária na Europa em favor dos mais 

abandonados do planeta ,  os negro-africanos. Assim se entende a sua 

dedicação na construção da nova estação missionária de Suakim; na 

construção das igrejas de Suakim e de Helwan (no Egito); na responsabilidade 

da Escola em Suakim e em Helwan; na aquisição de importante localidade da 

Gesira sob domínio de muçulmanos. A missão, na quela  época,  é 

compreendida no contexto de civil izar os negros, de dar visibilidade à 

cristandade por meio da instalação das estruturas como escolas,  igreja,  etc. ,  

como foi referido no comentário de Jean-Marc Ela; na luta anti-escravagista e 

na coversão dos negros do paganismo para o cristianismo (catolicismo). 

Assim, no seu necrológio,  afirmava-se:  

De 1889 a 1891 foi visto andando com R. P. Geyer pela Europa para 
arrecadar fundos. Deve-se em grande parte pelo seu rosto negro e pela 
sua fala quente a conquista do estabelecimento e a construção das 
igrejas de Helouan e de Suackim,  como também a conquista do 
território de Gesira,  obra de grande auxílio para a Missão e onde 
muitos negrinhos têm encontrado o paraíso.141  

                                                                                                                                                                                         

 

la mission devera t rouver des bai l leurs de fonds à l étranger . Cf. Le cr i de l homme 
afr icain . Quest ions aux chrét iens et aux égl ises d Africa ,  p . 31 . A t radução é nossa .  
140 Para a descr ição deste manuscri to , conferi r o capí tulo 3 desta parte ,  no i tem um negro 
face à cul tura ocidental . 
141  Del l ´89 al 91 fu visto gi rare col R. P. Geyer per l ´Europa per questua. Si deve in gran 
parte al la sua faccia nera ed al lasua calda parola la r iusci ta del l ´ impresa e la fabrica del la 
Chiesa e d i Helouan e di Suackim,  come anche la comperadel la Gesi ra ,  opera di tanto 
giovamento per la Missione e dove tant i neret t i hanno t rovato i l paradiso . Diario del la 
Gesira ,  de Janeiro de 1900,  conservado no A.C.R., colocação A\24\2, p . 45 . 



 
63

Constata-se que o trabalho missionário de Daniel Sorur constituiu-se,  

em geral,  muito mais na animação missionária na Europa em favor dos negro-

africanos do que no meio dos mesmos.  

A partir de 1895, com saúde sempre precária, o padre Daniel  Sorur 

começou a piorar com fortes ataques de febre. Em novembro de 1899,  Daniel 

Sorur foi destinado por Mons. Roveggio à colônia de Gesira,  no Egito. Ali,  

atingido por um forte ataque da tísica142,  foi internado no hospital local,  

onde,  no dia 11 de Janeiro de 1900,  faleceu aos 34 anos(?),  assistido pelo 

Pe. J .Ohrwalder. O seu corpo foi levado ao Cairo e enterrado ao lado da igreja 

do Sagrado Coração,  a mesma onde foi ordenado sacerdote.143  

No seu necrológio,  refere-se:   

Sim, foi um grande prazer para os brancos e para os negros; e não é de 
se admira se o querido Pe. Daniel foi amado por todos e a todos 
agradou. Queria-se fazer à sua alma solenes exéquias à Gesira com 
cantos de nossos neguinhos duas vezes,  e assim também em Cairo e 
também a Helouan,  onde, aliás, foi recolhida uma vistosa coleta para 
um solene trigésimo da sua morte e para perpetuar a cara memória com 
pequenas lembranças na pública Igreja. 144   

Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do 

céu (Ec 3, 1). Metade das ocupações do homem é sinistra,  metade de suas 

ações é gesto de luta. A morte já deixou a sua marca sobre a vida. Para Daniel 

Sorur Pharim Deng,  a morte fecha as portas do século XIX e o céu abre as do 

século XX.    

                                                           

 

142 Tuberculose pulmonar . 
143 Cf . Diario del la Gesira ,  de Janeiro de 1900,  conservado no ACR, colocação A\24\2 , p . 
72 . 
144 s ì , fu compianto assaidaí Bianchi e dai Neri ,  e non è a maravigl iarsi se i l caro P. 
Daniele fu amato da tut t i e da tut t i compianto . Si voleva fare al l ´anima sua solenni 
esequie al la Gesi racol canto dei nost r i neret t ibem due vol te ,  e così pure in Cairo ed anche 
ad Helouan,  dove anzifu raccol tauna vistosa col let ta per un solenne Trigésimo del la sua 
morte e per perpetuare la cara memória com qualche piccolo r icordo nel la publica 
Chiesa. Diario del la Gesira ,  de Janei ro de 1900,  conservado no A. C. R, colocação 
A\24\2 , p . 75 . 
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Capítulo III  A obra de Sorur  

3. 1 A identidade negro-Dinka na obra de Sorur  

O homem é um ser mais ou menos susceptível 
das idéias e do modo de viver das pessoas 
com as quais ele está em contato ou 
relação.145    

A identidade Dinka não é, portanto,  uma categoria estática,  

imobilizada no tempo,  mas é explicada e interpretada por Daniel Sorur nos 

aspectos histórico e relacional de encontro pluricultural,  constituindo uma 

estrutura híbrida entre tradições negro-afro-Dinka, hebraico-cristãs e 

muçulmanas. Para entender melhor o estado identitário do negro,  aconselha 

Daniel Sorur,  é bom estudar e ver por qual das três culturas o negro é mais 

influenciado: o paganismo (tradições negro-africanas),  ou o Islamismo,  ou 

ainda o Cristianismo.146 

O fato de a espiritualidade afro-Dinka carregar elementos culturais de 

várias origens, pode-se falar 

 

de modo impróprio 

 

de uma  identidade 

intercultural no caso de  Daniel Sorur? Deve-se ter presente que,  na 

experiência de Daniel  Sorur,  as culturas acima citadas não tiveram o mesmo 

peso. Seu amor para com as tradições negro-africanas não esconde também a 

sua visão negativa com  as mesmas. Ele as considera como feticismo ou 

religião natural . O Islamismo é uma religião da alma doente;  é um dos 

grandes pecados dos males e sofrimentos essenciais dos negro-africanos 

 

sobretudo a escravidão. A doutrina cristã foi acolhida de modo profundo e 

otimista, ainda que  a marca do cristianismo comboniano foi um sofrimento 

para Daniel Sorur. Como vem a ser o diálogo com um cristianismo 

ocidentalizado? Como explicar e interpretar o salvar o negro com o negro 

nesse contexto?  

Daniel Sorur, portanto,  por meio de uma obra manuscrita, propõe ao 

leitor uma viagem no processo de formação de sua identidade na encruzilhada 

                                                           

 

145 L`uomo è un essere più o meno suscet t ibi le del le idee e del modo di vivere di quele 
persone col le qual i è in contat to o relazione . SORUR, Que cosa sono i negri ,  p . 31 . 
146 SORUR, op. ci t . ,  p . 14.  
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de desafios e perspectivas: entre cultura tradicional negro-africana-Dinka,  

islamismo e cristianismo (catolicismo europeu).  

O Qual è il mio paese nativo? e o Que cosa sono i negri?147 são 

basicamente escritos apologéticos 

 
que mais interesse esse estudo para sua 

finalidade 

 
em torno da ideologia racista contra o negro148. Neles, Daniel 

Sorur traz sua experiência com argumentos bem fundamentados em vários 

campos de seu conhecimento 

 

filosófico, teológico, etnológico. Nesses 

escritos, Sorur se defende e colabora, oferecendo orientações para 

comportamentos adequados na formação e convivência com os negro-

africanos em vista de sua emancipação nos planos humano e espiritual.  

Em Que cosa sono i negri? ,  a argumentação parte da análise da esfera 

religiosa que coloca em confronto o paganismo (religiões das tradições 

africanas),  o Cristianismo e o Islamismo. Assim fazendo, Sorur trata 

principalmente da questão da civilização dos negros, da formação do clero 

indígena e da denúncia de comportamentos menos satisfatórios da sociedade 

européia e das relações perversas e servis dos muçulmanos. Uma tarefa 

laboriosa que solicita discernimento. Entre o sofrimento em ouvir dizer que 

os negros não são capazes à vida intelectual, a angústia em ouvir dizer que os 

negros não possuem alma e não são outra coisa que macacos e as dúvidas em 

querer saber o que são realmente os negros para merecer um tal tratamento, 

vencem a fé e coragem para assumir sua responsabilidade. No inicio do 

manuscrito, ele mesmo disse: 

Não tenho condição de tratar esse tipo de assunto da maneira que 
mereceria; em tudo caso,  depois de muita dúvida se conseguiria levar 
até o fim,  apesar das dificuldades que me dissuadiam de encarar,  
convicto de ser meu estreito dever de consciência,  resolvi dizer alguma 
coisa.149  

                                                           

 

147 Uma interrogação semelhante aparece na forma o que é o negro? em A invenção do 
ser negro : um percurso das idéias que natural izaram a inferioridade dos negros de 

Gislene Aparecida dos Santos ,  publicado em São Paulo pela Educ/Fapesp,  2002,  p . 53 . A 
questão remete àdegradação daidentidade do negro pelo fato do racismo sofrido por es te . 
148 A const rução da idéia de raça no século XIX est ruturou,  por meio de r ígidos 
princípios ,  uma acentuada di ferença ent re brancos e negros . Observa-se que o imaginário 
europeu está repleto de concepções racistas d ifundidas em larga escala . . . a imagem do 
negro que é veiculada leva a crer em sua inferioridade inata e i r remediável . Ibid . ,  p . 59 .  
149 Sebbene non mi senta in grado di t rat tare s imile materia secondo che meri terebbe; 
tut tavia dopo aver mol to esi tato se l ´avrei potuto condure a buon porto ,  non ostante le 
di f f icul tà che mi dissuadevano dall´ int raprenderla ,  convinto essere mio stret to dovere di 
coscienza,  mi risolvet t i a di re qualche cosa . SORUR, Que cosa sono i negri?op ci t . ,  p . 
1 .  
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Nesse sentido, o Daniel Sorur mostra um forte compromisso pessoal,  

universal,  ético e amor ao próximo.150  

3. 2 Um negro face à sua cultura de origem.   

3. 2. 1 Em busca das origens   

Pharim Deng descreve a cultura Dinka. Essa cultura 

 

se se permite 

dizer 

 

é codificada no seu próprio nome. Pharim Deng é o nome a ele 

conferido pelos pais no seu nascimento,  e é um termo Dinka. Dessa cultura 

de origem ele fala no seu manuscrito Qual è il mio paese nativo? (Qual é a 

minha terra nativa?), não datado e constituido de um caderno de 44 páginas. 

Esse manuscrito é conservado junto ao Arquivo Comboniano de Roma (ACR),  

coleção A/C/R/A/30/2/9. 

Como já foi referido ao falar de sua família,  no capítulo precedente,  

da época em que Sorur escreve,  passaram vinte anos desde sua captura por 

parte dos Jialaba e Bagara 

 

populações arabizadas e islamizadas que se 

dedicam ao comércio de escravos 

 

procedentes da região de Cordofão. Pode-

se,  portanto,  colocar também a redação desse escrito,  em torno de 1890. 

Dov è il mio paese nativo? (Onde está localizada a minha terra 

nativa?) é o título do primeiro capítulo de Qual è il mio paese nativo? ,  que 

ficou incompleto, em relação à etnia de origem de Sorur,  a Dinka. Como foi 

lembrado no segundo capítulo,  junto aos Dinka não existia nenhuma forma de 

educação escolar 

 

no sentido de instrução escolar (escrever e ler) , Daniel 

Sorur não possuía praticamente nenhum conhecimento da posição geográfica 

de sua aldeia de origem. O seu escrito é justamente uma tentativa de 

responder à interrogação inicial que ele mesmo faz: Qual é minha aldeia de 

origem ? Daniel Sorur escreve:    

                                                           

 

150 Conferi r ,  a esse respei to , VALLE,  Edenio .  Psicologia e experiência rel igiosa . São 
Paulo: Loyola ,  1998. Aqui: Anexo VI,  caracterís t icas da re l igiosidade int r ínseca versus 
ext r ínseca. (Adaptado de R. W. Hood Jr , 1995:25) p . 270. 
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Estudando ora os mais recentes mapas geográficos,  confrontando-os 

com as minhas lembranças,  dou-me conta de que a minha tribo teria de 
ser,  ao contrário, situada na margem esquerda do afluente Bhar-el-
Arab,  que pelo tamanho do seu leito,  largo uns 200 a 300 metros,  
chamamos rio (Kir),  e não na margem do Nilo como tinha sempre 
pensado.151   

No segundo capítulo, Daniel Sorur descreve a etnia Dinka,  ou melhor,  

Gianghè, à qual pertence a sua tribo nativa,  a dos Giur,  localizada ao lado 

esquerdo do rio Bhar-el Arab (seria o atual rio Nilo branco)152; com sua 

estrutura familiar,  constituição física e seus costumes.Dinka é um 

agrupamento imenso da África Central cuja unidade baseia-se em língua,  

cultura e consciência grupal comuns; é um povo que sofreu raptos,  servidão e 

continua humilhação pelos invasores jalaba ,  abissini ,  kaffa e gala153 

 

sem 

esquecer seus inimigos de guerras,  os nuer e schiluuk.  

O manuscrito detém-se ao terceiro capítulo, intitulado Costumes 

religiosos e religião entre os Dinka 154,  que Daniel Sorur introduz nestes 

termos:   

A posição limítrofe com as vizinhanças do nordeste,  que outrora eram 
cristãs,  o contato com as tribos pagãs do sul e sudeste,  o quase 
comércio que existe entre os Giur e os Baggàra,  o Arab el Homr na 
margem do Bhar el-Arab no norte,  pode ser meio termo para entender 
a mistura de idéias,  costumes religiosos e profanos que existem entre 
os Dinka155.  

Logo depois acrescenta Sorur: Os Giur têm muito de costumes 

hebraicos, ou cristãos corruptos, muito de maometanos e muitíssimos de 

pagãos 156. A identidade dos Giur sofreu, portanto, uma forma de 

                                                           

 

151 Studiando ora le più recente car te geografiche,  confrontandole col le mie memorie,  
t rovo che la mia t r ibù doveva piut tosto essere si tuata sul la riva sinist ra del l aff luente 
Bhar-el -Arab,  che per la grandezza del suo let to ,  largo un 200 a 300 metri ,  chiamiamo 
f iume (Kir) e non sul Ni lo como avevo sempre s t imato . SORUR, Qual è i l mio paese 
nat ivo? , p . 4 .  
152 Cf . Ibid ,  p .90. 
153 Cf . Ibid . ,  p .16.  
154 Costumanze rel ig iose e rel igione pressi i Dinka . Ibid . ,  p .21. 
155 La posizione l imit rofa col le contrade a lmeno al t re vol te cris t iane del norte-est ,  i l 
contat to col le t r ibù pagane del sud e sud-ovest ,  i l quasi commercio che esiste f ra i Giur 
ed i Baggàra o Arab el Homr sul Bhar el - Arab al nord ,  può dare mezzo termine ad 
intendere i l mescuglio di idee ,  costumanze rel igiose e profane che es istono fra i Dinka . 
Ibid ,  p .20. 
156 I Giur hanno molto del le usanze ebraiche, o cris t iane corrot te ,  mol to del le 
maomettane e molt issime del le pagane . Ibid ,  p . 21 . 
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transformação cultural religiosa que se verifica quando sujeitos de culturas 

religiosas semíticas e cristãs entraram em contato no território e na 

comunicação pelo comércio com esses. Com poucas palavras, os Giur 

sofreram o assim chamado fenômeno da aculturação157.  

Daniel Sorur se expressa como embaixador de sua tribo Giur. Aqui, o 

cenário torna-se apologético; por vezes irritado, ele apresenta uma expressão 

defensiva,  mostrando-se contra o que prejudica a identidade de seu povo; ele 

discute explicando e interpretando a cultura Giur-Dinka diante das afirmações 

distorcidas e estrangeiras referentes a essa. Daniel Sorur fornece definições e 

reafirma os valores tipicamente da sociedade afro-Dinka-Giur e negro-

africana em geral. Declara Daniel Sorur:   

Alguns poderiam me culpar pelo que se refere aos costumes dos negros,  
que se pode em breve ressaltar do escrito até aqui. Antes mais nada,  
aviso os leitores que se escrevi nestes termos,  foi unicamente para 
defende-los da opinião geral que se tem deles,  acreditando que eles 
são incapaz para a civilização e religião pela sua natureza.158   

A religião 

 

como todo o sistema simbólico 

 

é muito importante na 

afirmação da identidade. Relembra-se que a identidade cultural adquire 

sentido por meio dos sistemas simbólicos pelos quais ela é representada. 

Assim, a construção da identidade é tanto simbólico quanto social. Daniel 

Sorur dedica, portanto, o capítulo terceiro especialmente aos costumes e 

religião entre os afro-Dinka. Ele demonstra conhecer bastante a sua cultura de 

origem, trazendo um conjunto de dados antropológico-religiosos (no sentido 

de etnologia); olhando a identidade dos Dinka através de uma fenomenologia 

caracterizada pelo cotidiano desses:  na pastorícia nômade;  na agricultura;  

pesca e caça;  na propriedade;  na vida doméstica, na organização 

institucional que regula a vida social e os costumes (o vestuário,  o rito e a 

estética de tatuagem,  a arquitetura,  os imóveis,  o parentesco,  o sistema de 

                                                           

 

157 Cf. VANDER MADE Si lvia ,  Conceptos basicos de antropologia . Quito: Inst i tuto de 
Antropologia Aplicada, 1992. Apud. HUNTER David E.; WHITTEN, Phil l ip .  Enciclopedia 
de la Antropologia ,  1981,  p . 7 .  
158 Alcuni pot rebbero tacciarmi per ciò che r iguarda le abi tudini dei negri ,  che si può in 
breve r i levare dal lo scri t to f in qui . Innanzi tut to prevengo i l et tori che se scrissi in tal i 
termini ,  fu unicamente per difenderl i dal l ´opinione generale che s i ha di loro ,  credendoli 
inat t i a l la civi l izzazione rel igione per loro natura . SORUR, Que cosa sono i negri ,  p . 
114.  
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matrimônio,  a divisão de classes,  a autoridade dos anciãos,  as viagens ); na 

relação com as plantas,  os animais, as águas;  na esfera mítica religiosa 

relativa às crenças e aos ritos (de circuncisão,  de funeral),  com a descrição 

de cerimônias sobre a benção das premissas (frutas) e de primogênitos (vacas 

sagradas),  significados,  símbolos,  valores,  atributos. 

De Giur, de modo particular, Daniel Sorur descreve os costumes 

matrimoniais,  a prática da circuncisão masculina,  a benção no tempo da 

nova colheita,  a norma que proíbe a prática de incesto,  o sepultamento dos 

pais,  a veneração da vaca sagrada159. Ele conclui afirmando a existência do 

conceito de divindade entre os Giur160.  

3.2.2  Identidade como sistemas social e simbólico de representação   

3.2.2.1 O matrimônio para os Giur  

A exogamia de parentesco e a endogamia étnica ou tribal são regras que 

regem o matrimônio entre os Giur. O consenso dos pais de ambas partes 

contratantes é fator principal que garante essas regras. A endogamia étnica 

preserva a pureza de sangue. Nesse sentido,  entre os Giur,  não se permite 

união fora da tribo,  com estrangeiros,  a menos que esses estejam 

estabelecidos na aldeia e passem a ser considerados como cidadãos. 161   

Antes de mais nada, apresenta-se o matrimônio proibido entre os graus 
de parentesco claramente conhecidos. É prática constantemente 
respeitada entre nós que os jovens não contraiam licitamente o 
matrimônio,  sem o explícito ou,  de forma decisiva,  o pressuposto 
consenso dos pais ou dos parentes próximos,  tutores deles. Quando 
dois jovens desejam unir-se em matrimônio,  os dois têm de manifestar 
aos respectivos pais o desejo que eles têm de unir-se àquele ou àquela 
em matrimônio. Então os pais de ambos contraentes se ocupam da 
negociação; se gostarem,  concluem-na e estabelecem a data em que 
deverá ser publicamente celebrado. Todavia,  embora haja o costume 
de se pedir o consentimento dos próprios pais de diferentes classes ou 

                                                           

 

159 Cf . Ibid ,  p . 21-39. 
160 Dal la descr izione testé fat ta del le usanze rel igiose presso i Giur,  parrebbe che proprio 
non abbiamo idea di div ini tà . Questa è opinione fal sa . I Giur come tut t i i Dinka credono 
a l l esistenza d un Grande Spiri to Garan o Den-did Grande Pioggia creatore e conservatore 
d ogni cose. Ibid ,  p . 44 . 
161 Cf . SORUR, Qual è i l mio paese nat ivo? ,  p . 22 . 
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casta,  os filhos apaixonados fazem tais uniões contra a vontade dos 
pais. Isso,  porém,  é uma derrogação à autoridade paterna,  que 
infelizmente muitas vezes se encontra entre povos ditos civilizado e 
cristãos162.   

A exogamia tem uma função econômica,  já que uma mulher Giur tem um 

valor econômico no intercâmbio; e uma função simbólico-cultural,  porque 

no intercâmbio de mulheres,  se fazem pactos de não agressão,  se trocam 

presentes,  se fazem festas. Isso não é,  segundo Sorur,  reduzir o matrimônio 

Giur a negócio comercial; é simplesmente costume legitimado. Assim,  contra 

a concepção reducionista que atingiu a cultura matrimonial Giur,  Sorur 

reage:   

Lembro-me de ter ouvido ou lido uma vez que o matrimônio entre as 
populações negras é,  aliás,  um comércio. Cada país tem suas práticas 
mais ou menos louváveis,  mas geralmente bem consideradas,  
permanecem legítimas; e como cada um procura justificar o que pode 
ser desaprovado nos costumes do próprio povo,  ao contrário se é 
muito severo em censurar os dos outros povos. Não conheço os 
costumes dos Dinka (em geral) referentes ao matrimônio e falo apenas 
como se encontra entre os Giur. É prática entre eles que o esposo dê 
um certo número de vacas aos pais,  irmãos e irmãs da esposa,  e isso 
em troca do dote que ele deveria dar à própria esposa. Com a morte do 
esposo,  no caso de este não ter irmãos que a tomem com mulher,  esta 
pode retirar-se e viver junto de seus pais com todos os bens deixados 
pelo esposo. Com essa liberdade,  não vejo nenhuma forma de comércio 
que possa acontecer em seus matrimônios.163  

                                                           

 

162 Innanzi tut to ci s i presente i l matr imonio ,  proibi to f ra i gradi di parentela chiaramente 
not i . É uso costantemente osservato presso noi che i giovani non contraggano l ici tamente 
i l matrimonio ,  senza l ´espl ici to o gravamente presunto consenso dei geni tori o dei parent i 
prossimi tutori loro . Quando due giovani bramano unirsi in matrimonio,  ambedue devono 
manifestare ai r ispet t ivi geni tori i l desiderio che hanno di uni rs i a l ta le o al la tale in 
matrimonio . I geni tori quindi d´ambo i contrant i s i occupano del l ´affare ,  e a loro piace,  
lo conchiundono e stabi l i scono i l giorno in cui dovrà essere pubbl icamente celebrato . 
Tuttavia non ostante l ´usanza di chiedere i l consenso dei propri geni toridi different i classi 
o caste ,  ( i f igl i ) acciecat i dal proppo amore,  facciano tal i unioni contro la volontà dei 
geni tori . Questa però è una derogazione al l ´autori tà paterna ,  che pur t roppo spesso si 
t rova f ra popol i civ i l i e cri s t iani . Ibid . , p . 21 .  
163 Mi ricordo aver talvol ta udi to o le t to che i l matrimonio presso la popolazini negre sai 
piu t tosto un comercio . Ogni paese há le sue usanze più o meno lodevoli ,  ma che spesso 
bene considerate ,  s i t rovono esser legi t t ime,  e come ognuno cerca di scusareciò che può 
esserebiasimevole nel le usanze del proprio paese,  così al contrario si è mol to severi nel 
censurare quel l i degl i a l t ri paese . Non conosco i costumi dei Dinka ( in generale) sul 
raporto del mat rimonio e ne parlo solamente com´è presso i Giur . É uso f ra quest i che lo 
sposo dia un certo numero di vacche ai geni tor i ,  f rat tel i e soerel le del la sposa,  e questo 
in cambio del la dote che dovrebbe egl i dare al la sposa medesima. Alla morte del lo sposo,  
in caso che quest i non abbia f ratel l i che la prendono in moglie ,  essa può ret i rars i e vivere 
presso i suoi geni tori com tut t i i beni lasc iat i ledal lo sposo. Con questa l ibertà non 
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A exogamia é um fato notável que acentua o caráter patriarcal da tribo 

Giur: quem é obrigada a sair do clã é a mulher,  que e vai morar com a família 

de seu marido; e o homem,  ao casar,  é obrigado a dar a riqueza da mulher 

ou o dote à família dela. Isso justifica a prática de levirato segundo a qual a 

viúva casa com o irmão de seu defunto esposo.  

Em relação a tal prática, encontra-se um confronto nos Evangelhos 

sinóticos. Quando se aproximaram de Jesus alguns saduceus e lhe 

perguntaram: Mestre, Moisés disse: Se alguém morrer . . . o seu irmão se 

casará com a viúva e suscitará descendência para o seu irmão ( . . .) (Mt 22, 

23-28; Mc 12,  18-23; Lc 20,  27-33). Esses Evangelhos retomam a lei de 

levirato contido na Lei de Moisés (Dt 25,  5-10). Nesse sentido,  entende-se a 

afirmação de Sorur segundo a qual os Giur têm muito de costumes semitas. 

A regra de exogamia164 de parentesco se opõe a qualquer forma de 

incesto165. E, entre os Giur, o incesto e o adultério são infrações de 

prescrições negativas que causam desordens sociais; são considerados 

pecados gravíssimos e severamente punidos. Quem é flagrado paga 

indenização ao grupo por meio do rito de reparação feito do sacrifício de um 

animal, em sinal de reconciliação e paz. Sobre incesto e adultério,  Sorur 

descreve:  

O pecado de incesto é severamente punido entre nós. Os delinqüentes 
reconhecidos parentes e presos em flagrante delito, devem os dois 
oferecer um vitelo macho e ainda de um ano de idade. O pobre animal,  
que deve expiar o pecado dos outros,  é estendido com barriga no chão 
e,  sem matá-lo corretamente, divide-se a golpes de machado a partir 
da cabeça até ao rabo. Uma vez terminado esse trabalho,  os parentes 
delinqüentes,  diante dos quais todos devem assistir ao sacrifício,  
pegam uma parte para comer juntos em sinal de paz,  enquanto que a 
outra parte é queimada em holocausto. Se o incesto é punido 
gravemente porque é considerado pecado gravíssimo,  o adultério não é 

                                                                                                                                                                                         

 

comprendo qualunque colore di commercio che possa aver lugar nei loro matr imoni . 
Ibid . ,  p . 24-25. 
164 Sobre as origens e funções de exogamia,  recomenda-se ler LÉVI-STRAUSS Claude.  As 
estruturas elementárias do parentesco, 1949; MAKARIUS R.  L origine de l exogamie et 
du totémisme . Par is : Gall imard,  1961; FREUD Sigmund.  Totem et tabou . Paris: Payot ,  
1947: a exogamia tem sido possível com a assunção da culpa pela morte do pai . 
165No nosso entendimento ,  o fenômeno da proibição do incesto é universal . Os sent imentos 
de horror e repugnância , em geral , parecem despertar a sua t ransgressão. Isso tem 
chamado f reqüentemente a atenção de teóricos de diversas áreas: o di rei to (Maine),  a 
sociologia (Durkheim),  a sexologia (Havelock Ell i s) ,  inclusive a biologia (East ) e , 
certamente , a ant ropologia (Lévi-Strauss) e a psicanál ise (Freud) .  
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certo de menor gravidade. Não me lembro de ter visto fazer sacrifícios 
de expiação desse pecado,  mas isso não me impede de supor a grave 
pena que se poderia dar à mulher expiando em si ou por qualquer outro 
meio a sua culpa.166   

Sendo uma tribo patriarcal,  no caso de adultério,  os Giur impõem uma pena 

mais grave à mulher do que ao homem. Mais uma vez,  trata-se de um costume 

semelhante ao semítico,  como referido em Pv 2, 16; 5, 8;Jo 8, 3.  

3. 2. 2.2 Identidade e diferença do gênero  

Um missionário da África Central cujo nome Sorur não cita,  durante 

suas atividades apostólicas junto à tribo dos Scilluk,  teria escrito que esses 

povos destinavam à prostituição,  durante alguns dias,  suas mulheres e 

meninas aos estrangeiros em vista de uma retribuição. Sorur reconhece que a 

prostituição constitui uma desordem, um abominável costume. Se houver 

casos dessa prática entre os Dinda,  seria devido à influência vinda das 

aldeias arábico-muçulmanas da vizinhança ou das tropas egípcias no tempo da 

conquista de Ismail ou de Mohammed Alì Pascià. Junto ao povo negro,  Sorur 

não observou tal prática como constatou no Egito,  na Europa,  na Turquia e 

entre os maometanos. Ele protesta:   

Todavia se essa prostituição fosse de uso geral entre todos os Dinka,  
como argumenta o escritor,  ela deveria ser conhecida ao menos pelas 
tribos limítrofes. A sua entrada,  portanto,  naqueles territórios pode 
ser explicada apenas pela proximidade com os povoados muçulmanos,  
onde mais ou menos está em voga tal desordem,  e muito mais ainda 
com a chegada das tropas egípcias no tempo da conquista de Ismail ou 
de Mohammed Alì Pascià. De qualquer modo,  não saberei dizer 
realmente junto a qual povo negro está em uso tal abominável costume,  

                                                           

 

166 I l pecato d´incesto `e severamente punito presso noi . I del inquenti conosciut i parent i 
e sorpresi in f lagrante del i t to ,  devono ambedue offri re un vi tel lo maschio per lo più e di 
un anno d´età . I l povero animale che deve espiare i l pecado al t rui ,  viene coricato ventre 
a terra , e senza scannarlo pealabi lmente,  lo si div ide a colpi d´acceta dal la tes ta f ino al la 
coda. Terminato det to lavoro,  i parent i del inquent i ,  i qual i tut t i devono assis tere al 
sacri f icio ,  s i prendono una parte per mangiarla insieme in segno di pace ,  mentre che 
l ´a l t ra parte viene bruciato in olocausto . Se l ´ incesto è punito sì gravamente paerchè è 
considerato peccato graviss imo; l ´adulterio nonè certo di minore gravi tà . Non mi r icordo 
aver veduto far sacri f ici di espiazione di questo peccato ,  ma ciò non mi impedisce di 
supporre la grave pena che potrebbe inf lui re a l la donna espiando in sè od in qualunque 
a l t ro mezzo la sua culpa SORUR, Qual è i l mio paese nat ivo? ,  p .36. 
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como vi no Egito,  na Europa,  na Turquia e em qualquer outro 
território maometano.167  

Dizer que os negros negam à mulher a alma imortal e a maltrata é uma 

aberração, segundo Sorur. Isso só poderia acontecer entre os muçulmanos. 

Que as mulheres negras se ocupem dos duros trabalhos manuais, isso não quer 

dizer que elas sejam escravas. É apenas costume do povo, pois elas têm 

também outras responsabilidades importantes na vida da família e da 

sociedade: conduzem as orações públicas,  as cerimônias religiosas que 

normalmente cabem aos homens,  chefes de famílias ; os sacrif ícios depois da 

morte do marido. A mulher não é escrava; ela administra os bens da família; 

ela é autoridade em relação aos filhos e desses ela tem sempre honra. Reclama 

Sorur:  

Muitas vezes,  ouvi dizer que os negros não reconhecem na mulher a 
existência da alma imortal o que faz com que os homens se sirvam dela 
como se fosse objeto puramente material. Se se pode dizer isso dos 
muçulmanos,  acredito que não se deve estender aos negros Giur ao 
menos. É verdade que esses não deixam suas mulheres,  e muitas vezes 
são elas que se ocupam dos mais duros trabalhos manuais. Porém,  
considerando as orações públicas feitas por essas,  as cerimônias 
religiosas que exercitam em família na ausência do pai,  os sacrifícios 
que fazem depois da morte,  descartam-se por si tais afirmações. O pai 
é o chefe de família,  depois segue a mãe,  com a ordem de gerar filhos 
exigida pela natureza. A mulher não é escrava; ela administra os bens 
da família como os próprios se goza a devida estima do marido. A sua 
autoridade face aos filhos tem sido valorizada. Que o negro deixa 
muitas vezes trabalhos pesados para sua mulher,  isso não é sinal que a 
considera como escrava,  mas porque é costume do povo. (. . .).168  

                                                           

 

167 Tuttavia se coteste prost i tuzione fosse in uso generale presso tutt i i Dinka,  come 
sembra opinare lo scri tore ,  essa dovrebbe esser conosciuta almeno dal le t r ibù l imit rofe . 
L´int roduzione sua dunque in quei paesi non può spiegarsi che per la vicinanza coi 
paesimusulmani ,  presso cui più o meno è in voga tale disordine,  e molto p iù ancora per 
la venuta del le t ruppe egiziane al tempo del la conquista d´Ismail o di Mohammed Alì 
Pascià . Insomma non saprei veramente presso quale popolo negro sia in uso tale 
abominevole costumanza,  quale vige in Egit to ,  nel l ´Europa,  in Turchia ed in qualunque 
a l t ra contrada maomettana SORUR, op. ci t . , p .28-29. 
168 Soventi vol te in tes i di re che i negri non ammettono nel la donna anima immortale lo 
che fa che gl i uomini se ne servonocome um oggetto puramente materiale . Se ciò di re s i 
può dei musulmani ,  credo di non doverlo es tendere ai negri Giur almeno. É vero che essi 
non lasciano le loro donne,  e molte vol te sono esse che si occupano dei più gravi lavori 
manuali . Ma considerando le preghiere publ iche fat te da queste ,  le cerimonie re l ig iose 
che eserci tano in famigl ia in difet to del padre,  i sacrif ici che fanno per esse dopo la 
morte confuta da per sè tale asserzione. I l padre è i l capo di famigl ia quindi viene la 
madre,  ordine gerar chico chiesto dal la natura medesima. La donna non è schiava; essa 
amminist ra i beni del la famigl ia come proprie gode la dovuta st ima dal mari to . La sua 
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3.2.2.3 A circuncisão entre os Giur    

A circuncisão, costume antigo, até hoje difundido entre diversos povos, 

consiste em cortar (circun-cisio = circuncisão periférica) ou fazer uma incisão 

no prepúcio masculino. Na infibulação de meninas, também são removidas 

partes dos grandes lábios e costuradas as partes genitais. Na infibulação de 

rapazes, é costurado o prepúcio.  

Sorur traz uma comparação da prática de circuncisão entre os Giur e os 

maometanos (muçulmanos). Os Giur, diferentemente dos árabes muçulmanos,  

praticam apenas a circuncisão masculina e 

 

estranhamente 

 

não é prática de 

caráter religioso,  mas por razões sanitárias e para os maridos agradarem às 

suas esposas. Entre os Giur, a circuncisão é feita em qualquer idade e sem 

festa religiosa. Sorur descreve:  

A circuncisão é praticada entre os Giur, apenas para o sexo masculino. 
A história e a época do seu início são desconhecidas. Essa é uma 
prática religiosa? Não sei dizer. Em todo o caso,  acredito que ela é 
geralmente feita quer por questão de perfeição,  quer por razões de 
higiene. Os árabes costumam fazê-la na infância,  isto é,  entre cinco e 
dez anos para os dois sexos,  sem exceção de classe ou de pessoas. 
Entre os Giur não é determinada a época para fazê-la,  nem há pessoas 
que a exercitam como profissão; em geral é o pai de família que a faz. 
A festa,  que é celebrada entre os maometanos naquela ocasião,  indica 
a razão pela qual é feita essa prática,  isto é,  por motivo religioso,  
sendo essa um batismo para eles e sinal característico da fé a qual 
devem pertencer. Entre os Giur,  essa prática é feita em qualquer idade 
e sem festa religiosa. Tenho conhecido jovens de dezoito a vinte anos e 
homens já pais de numerosos filhos,  que se fazem circuncidar,  uns 
para agradar a suas esposas,  os outros para recuperar a perda de 
saúde. Em muitas tribos negras e,  sobretudo,  entre os maometanos as 
mulheres magoam os homens não circuncisos. O comércio dos Giur com 
os árabes pode explicar o início da prática.169  

                                                                                                                                                                                         

 

autori tà verso i f igl i è avuta in onore . Che se i l negro lascia soventi vol te gravi lavori al la 
sua donna,  c iò non è segno che la considera come schiava,  ma perchèè uso del paese. 
( . . . ) Ib id . , p . 31-32. 
169 La ci rconcisione è in uso presso i Giur per i l sesso maschile solo . L´istoria e l ´epoca 
del la sua int roduzione è ignota. É essa però una cerimonia rel igiosa? Non so . Credo 
peral t ro che la s i faccia communemente sia perchè la s i reputa una perfezine s ia per 
ragioni sani tarie . Gli arabi costumano di farla nel l ´età del l ´infanzia cioè f ra i c inque ai 
dieci anni pei due sessi ,  senza accezione di rango o di persona. Fra i Giur non è 
determinata l ´epoca per farla ,  nè vi sono persone che la eserci tano come mest iere 
communemente è i l padre che la fa . La festa che s i celebrano presso i maomettani in 
quel l ´occasione,  indica l ´intenzione per cui la s i fà ,  c ioè rel igiosa,  essendo essa un 
bat tesimo per loro e segnicarat teris t ico del la fede a cui devono appartenere. Fra i Giur la 
s i fà in ogni e tà e senza fes ta rel igiose . Ho conosciuto dei giovani di d icioto a vent ianni e 
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Entre a maioria dos povos negro-africanos,  a circuncisão é feita na 

época da puberdade em conexão com a iniciação (o ingresso em um novo 

estágio da vida acompanhado de práticas rituais; trata-se especialmente da 

passagem para a fase adulta,  associada com provas e atos simbólicos,  como 

justamente,  a circuncisão); entre os povos pastoris,  na idade infantil 

(certamente como oferta dos primogênitos). Segundo Raul Ruiz de Asúa 

Altuna,  a excisão pratica-se,  sobretudo,  nos países árabes ou islamizados,  

Egito,  Sudão,  Djibuti. Na África negra,  a Nigéria,  Mali,  Guiné,  Costa de 

Marfim e outros povos da África Oriental 170. Era conhecida da maior parte 

dos semitas e dos egípcios. Para os judeus,  a circuncisão é símbolo da 

aliança com Deus,  remonta a Abraão e era realizada no 8o dia após o 

nascimento da criança:   

Deus disse a Abraão: Quanto a ti,  observarás a minha aliança (. . . ): 
todos os vossos machos sejam circuncidados. Fareis circundar a carne 
de vosso prepúcio,  e este será o sinal da aliança entre mim e vós. 
Quando completarem oito dias,  todos os vossos serão circuncidados,  
de geração em geração (. . .) (Gn 17, 9-14).   

Mais uma vez,  estamos diante de uma verificação de semelhança de costume 

negro Giur com o mundo semítico.   

3. 2. 2.  4  A vaca e o boi sagrados entre os Dinka  

O boi ,  ao contrário do touro ou búfalo selvagem,  simboliza a índole 

pacífica e a força benévola. Entre os Dinka,  o boi é animal sagrado; e para 

quem o possui é motivo de orgulho,  honra e dedicação; orgulho,  expresso em 

cântico de louvor para a beleza que acompanha o seu mugido,  como faria um 

pastor pastoreando o rebanho. Não se trata de uma idolatria em torno do 

animal considerado 

 

como se diria hoje 

 

de estimação. É,  como,  por 

                                                                                                                                                                                         

 

uomini già padre di numerosa prole ,  i qual i s i lasciarono c i rconcidere,  g l i uni per essere 
gradi t ial le loro spose ,  gl i a l t r i per recuperare la perduta salute . In molte t r ibù negre e 
soprat tut to f ra i maomet tani le donne aborriscono gl i uomini non ci rconcisi . I l commercio 
dei Giur cogl i arabi può dare spiegazione del l ´int roduzione del la costumanza. Ibid . , p . 
33-34. 
170 RUIZ DE ASÚA ALTUNA,  Raul . Cultura tradicional Banto . Luanda: Secretar iado 
arquidiocesano de Pastoral ,  1985,  p .299. 
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exemplo,  o boi que quase nunca falta nas representações do presépio de 

Jesus.Contra a interpretação errada dos viajantes visitantes,  Sorur corrige 

explicando:   

(. . .) Cada pessoa que tem boi sagrado tem grande estima. No fim da 
tarde,  depois da janta,  um ou outro homem conduz  em torno do curral 
o seu gado, cantando as suas próprias glórias ou aquelas de suas aves,  
ou sobre as belezas do seu gado. Não é o seu mugido que ele louva 
cada vez que muge durante o canto. Esse costume teria feito acreditar a 
alguns viajantes que os Dinka adoram o gado,  mas isso não é verdade ,  
porque eles (os Dinka) fazem o que faria qualquer poeta sobre seu 
cavalo ou qualquer outro animal de estimação de modo 
particular.(. . .) .171   

Como na Índia,  entre os Dinka,  a vaca é venerada como nutriz sagrada. 

Sendo animal doméstico fecundo,  que produz o leite de importância vital,  é 

em geral símbolo da terra maternal,  da abundância e da proteção acolhedora. 

É o animal preferido para rituais sacrificiais ou cerimônias religiosas de 

ordem pública nos períodos de calamidades contra a vida do povo. Essas 

cerimônias são geralmente coordenadas e presididas pelas mulheres às quais o 

consumo de leite e carne de vaca é tabu. O ritual acontece na beira do rio,  

animado com cânticos e dança,  já que o rio é símbolo da esperança e da 

renovação da vida.   

Entre os animais venerados entre os Giur encontra-se a vaca sagrada. 
Esta é reservada exclusivamente para os sacrifícios ou orações 
públicas,  que acontecem no tempo de pestes,  fome,  guerra ou 
qualquer outra calamidade que destrói a aldeia. Esses sacrifícios e 
orações públicas são reservados às mulheres,  às quais é proibido o 
consumo de leite e de carne dessas vacas. Quase cada família possui 
uma. Quando acontece na sua aldeia uma das calamidades,  todas as 
mulheres se reúnem,  e o chefe da aldeia concede uma das vacas 
sagradas. Esta é conduzida à beira do rio; todas cantam o mesmo 
refrão: Jen Dig ajan uir o jen Dig ajan pan-de-Kir ( Eu conduzo a 
novilha ao rio,  eu conduzo a novilha a aldeia dos rios,  etc.). O resto 
não me lembro mais. Depois de cantar o refrão,  se repete a estrofe que 

                                                           

 

171 Ogni uomo che ha bue sacro è in grande s t ima. La sera dopo cena l ´uno o l ´a l t ro uomo 
conduce tut t i intorno al la t r icea i l suo bue cantando le sue proprie glor ie o quel le dei suoi 
avi ,  o sul le bel lezze del suo bue non chè i l suo muggi to ch´egl i loda ogni vol ta che 
muggisce durante i l canto .Questo uso avrà fat to credere ad alcuni viaggiatori che i Dinka 
adorono i l bue,  ma questo non é vero ,  poichè essi fanno ciò che farebbe qualunque poeta 
sul suo caval lo o qualunque al t ro animale che predi l ige in modo part icular . SORUR, op. 
c i t . , p . 38 



 
77

cantam algumas mulheres,  conduzindo  a sua vaca até à beira do rio 
onde deixam atravessar a outra beira. Uma vezes na água,  todas 
voltam em silencio àpróprias casas,  sem olhar por trás.172   

Talvez seja interessante ressaltar o simbolismo do rio ou do mar; por 

causa da sua importância para a fertilidade,  é venerado como divindade; por 

causa de seu fluir,  é símbolo do tempo e da transitoriedade bem como de 

contínua renovação. O rio que desce da montanha foi interpretado no 

judaísmo como símbolo da graça celeste. A idéia dos quatro rios do paraíso 

encontra-se no judaísmo e no cristianismo (Gn 2, 10).  

3. 2. 2.  5  O enterro entre os Dinka   

O sepultamento,  segundo Mircea Eliade,  confirma a crença na vida 

além da morte,  senão,  não daria para entender todos os esforços que se 

fazem em enterrar o corpo. Essa vida além seria puramente espiritual,  isto 

é,  concebida como uma pós-existência da alma. Essa crença é corroborada 

pela posição em que se enterra o morto com a esperança de um re-nascer . 

Nesse sentido,  muitos casos de inumação intencional em posição fetal são 

conhecidos.173No caso particular dos Dinka,  Sorur explica:   

O sepultamento dos pais é reservado ao filho mais velho. À morte do 
pai ou da mãe ele deve designar o lugar próximo à habitação paterna. 
Ali se escava a fossa onde são depositados os seus cadáveres. Todos os 
parentes e vizinhos são convidados a chorar no sepulcro do defunto. O 
luto dura três dias,  durante os quais comem pouquíssimo alimento. 
Antes de depor o cadáver,  raspam-se-lhe os cabelos,  dá-se-lhe banho,  

                                                           

 

172 Fra gl i aimali venerat i presso i Giur è lavacca sacra . Questa è r iservata 
esclusivamente pei sacrif ici o preghiere publiche,  che hanno luogo nel tempo di peste ,  
fame,  guerra o qualunque al t ra calamità che meni rovina in paese . Dett i sacr if ici e 
preghiere publiche sono riservate al le donne,  a l le qual i s i proibisce per al t ro l ´uso del 
la t te e carni di det te vacche. Quase ogni famigl ia ne possiede una. Al lora che sovrata al 
paese loro una del le det te calamitè ,  tut te le donne si r iuniscono,  ed i l capo del paese 
loro consegna una del le vacche sacre. Questa la conducono al la r iva del f iume cantando 
tut te al l ´unisono i l r i tornel lo: Jen Dig ajan uir o jen Dig ajan pan-de-Kir ( Io conduco la 
giovenca al f iume,  io conduco la g iovenca al paese dei f iumi , etc . I l resto non mi r icordo 
più . Det to r i tornel lo ,  s i r ipete dopo ogni s t rofa che cantano acune donne,  spingendo 
sempre avanti a loro la vacca f ino al la r iva del f iume d´onde la s i lascia passar ol t re . 
Appena nel l ´acqua,  tut te r i tonano in si lenzio a l le proprie abi tazioni ,  senza vol tare lo 
sgurdo indiet ro . Ibid . ,  p . 38-39. 
173 Cf . ELIADE Micea.  Histoire des croyances et des ideés rel igieuse . Par is: Payot ,  1976, 
p. 20. 
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depois enrolado em esteira ou lençol se depõe no sepulcro em posição 
sedentária geralmente. Passados os três dias,  conduz-se um cordeiro 
no deserto,  e o abandona no pasto perto das águas. Esse sacrifício é 
feito a fim de que o espírito mau,  Gion-did (o grande cão),  não leve a 
alma do defunto à casa do fogo (Pan-de-mag). Todos os parentes 
raspam também os cabelos,  que não deixam crescer por um bom 
tempo.174  

O rito de sepultamento Dinka carrega alguns símbolos significativos: a 

responsabilidade do primeiro filho de sepultar os seus pais175; o dever de 

cumprir três dias de luto; fazer higiene do morto antes de colocá-lo no 

sepulcro; colocar o morto geralmente sentado; oferecer uma ovelha em 

sacrifício,  como ato cúltico em favor da alma do defunto; a obrigação dos 

parentes de cortar os cabelos em sinal de luto. Interessante: a ovelha é 

oferecida em sacrifício para salvar a alma do defunto contra o poder do 

espírito mau e do fogo (inferno?). Por causa da sua simplicidade e paciência,  

a ovelha é símbolo da mansidão e,  portanto,  o principal animal sacrificial. 

Isso lembra o símbolo de Cristo e da sua morte sacrificial. Pode-se dizer que,  

no sepultamento Dinka,  há elementos que possibilitam uma aproximação para 

o diálogo com o cristianismo.   

3. 2 .2.  6  A divindade Giur   

Daniel Sorur afirma a existência de uma experiência negro-africana de 

Deus. A experiência Dinka de Deus é por demais ampla,  grande,  infinita e 

                                                           

 

174 La sepoltura dei geni tori è r iservato al primogenito . Alla morte del padre o del la 
madre egl i deve designare i l luogo vicino al l ´abi tazione paterna. Qui vi s i scava la fossa 
ove vengono deposi tate le loro spoglie . Tutt i i parent i e vic ini sono invi tat i per piangere 
sul sepolcro del defunto . I l pianto dura t re giorni ,  durante i qual i non prendono che 
pochiss imo cibo. Pr ima di deporre i l cadavere gl i s i radono i capel l i ,  lo s i lava,  quindi 
avvil luppato in s tuje o lenzuoli lo si depone nel sepolcro in posizione sedentaria 
generalmente. Scorsi i t re giorni s i conduce un agnel lo nel deserto ,  e lo si abbandona in 
pasto al le beve. Questo sacrif icio s i fà aff inchè i l cat t ivo spi r i to Gion-did ( i l grande cane) 
non t rascini l ´anima del defunto nel la casa del fuoco (Pan-de-mag ) . Tutt i i parent i s i 
radono anche essi i capel l i ,  che non s i lasciano crescere se non dopo lungo tempo. 
174 SORUR, op.c i t . , p . 37 . 
175 Assim,  encont ra-se também na Evangelho responsabil idade que um f i lho sente para 
enterrar seu pai : Outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor,  permite-me i r primeiro 
enterrar meu pai (Mt 8 , 21; Lc 9 , 59)   
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vivificante. Daniel Sorur percebe que o mundo religioso Dinka176,  como todo 

o universo religioso negro-africano177,  foi uma sabedoria,  uma arte de viver. 

Os Dinka eram mestres em sua terra,  mas os horizontes de suas aldeias,  

seus clãs,  as suas etnia ou tribo,  l imitaram também o campo de seu 

conhecimento. Deus, a divindade,  entrou no contexto desse universo: Ele era 

deus de seus rios,  de sua etnia,  de sua tribo; deus da chuva,  da criação,  da 

previdência e providência. A vida humana era concebida como o maior dom 

que deus deu aos Dinka. A pessoa humana viva é honra da Grande divindade 

porque daquela esta recebe oferendas de sacrifícios. 

Por causa dessa introspecção, a teoria da evolução dificilmente seria 

aceita e criaria muitos problemas nesse contexto religioso. Porque Deus é 

deus criador e de providência. Ele está além de todas as coisas,  de todas as 

apropriações. No entanto,  tiveram a preocupação de Lhe atribuir um nome: 

Garan ou Den-did ,  Grande chuva; afirmando com isso a singularidade da 

relação com Ele. 

Para contradizer as opiniões que negam toda forma de crença e de 

divindade entre seu povo178,  Daniel Sorur escreve:   

A partir da descrição daqueles costumes religiosos (vaca sagrada) 
entre os Giur,  parece realmente que não temos idéia de divindade. 
Essa é uma opinião absolutamente errada. Os Giur,  como(todos) os 
Dinka,  acreditam na existência do Grande Espírito Garan ou Den-did,  
Grande Chuva,  criador e conservador de todas as coisas (. . .).179  

Nessa sua expressão, Daniel  Sorur mostra-se identificado com a tribo 

Giur e apega-se à memória histórica pessoal e coletiva Dinka como elemento 

de resistência. No Ocidente,  Deus tornara-se tão pequeno e tão humano,  que 

sua morte era facilmente exeqüível. Até o uso da palavra seu (dele) constituía 

                                                           

 

176 Sobre o mundo rel ig ioso Dinka o lei tor encont rará um campo vasto de informações em 
LIENHARDT G.,  Divini ty and experience. The Rel igio of the Dinka ,  Oxford: U.P. ,  1961. 
177 Sobre o universo rel ig ioso negro-africano,  ler THOMAS, Louis-Vincent; LUNEAU, 
René. La terre afr icaine et ses rel igions . Tradit ions e changements . 2 Par is: L Harmattan ,  
1992. 
178 Por exemplo,  Si r Samuel Baker ,  vol tando da região do Alto-Nilo em 1866,  diz ia às 
autoridades ,  membros da Sociedade Etnográf ica inglesa que nenhuma raça daquela região 
t inha nem se quer uma crença,  em forma de cul to em um Ser supremo. Cf . THOMAS, 
Louis-Vincent; LUNEAU, René. op. ci t . , p .9. Apud.  DAVIDSON B.  Les africains ,  
Introduct ion à l histoire d une cul ture . Par is: Seui l ,  1971,  p . 14 . 309,  nota 8 . 
179 Dal la descr izione testè del le usanze rel igiose presso i Giur ,  parebbe che propri non 
abbiamo idea di divini tà . Questa è opinione assolutamente falsa. I Giur come ( tut t i ) i 
Dinka credono al l ´es istenza d´un Grande Spiri to Garan o Den-did ,  Grande Pioggia,  
creatore e conservatore d´ogni cosa . SORUR, Qual è i l mio paese nat ivo? ,  p . 44 . 
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uma indicação da pequenez do Deus ocidental. Num contexto religioso,  

Dinka é impossível pensar na morte de Deus.  

Nesse sentido, Daniel  Sorur poderia ter oferecido a seus irmãos 

ocidentais de comunidade uma experiência do divino,  que é mais profunda,  

mais elevada,  mais penetrante e que tudo invade,  diferente da experiência 

cristã ocidental. Referindo-se a essa diferença de experiência,  aí está a razão 

por que os negro-africanos sempre encontram dificuldades com seus irmãos 

ocidentais na vida espiritual comunitária,  dificuldades ocultadas nos 

instintos de sobrevivência. O impacto do mundo ocidental sobre a África 

ameaça e aliena os africanos,  subtraindo-os da sua experiência fundamental 

e religiosa,  moral e científica . 180   

3. 2. 2. 7 Os desafios das tradições Dinka face ao cristianismo   

Lembra-se o quanto se disse precedentemente  que a identidade cultural 

adquire sentido por meio da l inguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais 

ela é representada. Assim,  a sua construção é tanto simbólica quanto social. 

Ao encontrar outros sistemas e linguagens, Daniel  Sorur tem de enfrentar 

fortes e profundos desafios 

 

sobretudo,  tratando-se do universo cultural do 

Ocidente cristão.  

Em geral,  os primeiros missionários procedentes do Ocidente não 

avaliaram a situação religiosa e moral africana que encontraram. Em alguns 

casos,  a Igreja católica,  realmente,  intencionava destruir as práticas 

religiosas e morais dos negro-africanos. Em muitos casos,  esse processo 

despojava os negro-africanos de sua própria herança religiosa. Enquanto isso 

estava acontecendo,  duas novas alternativas eram oferecidas simultaneamente 

aos africanos. A primeira era a Cristianização . A segunda foi introduzida pelo 

Cristianismo, a civilização que consistia na aproximação escolar,  científ ica 

(médica,  tecnológica) do Ocidente. Concomitantemente, os missionários 

representavam duas crenças: a crença em Jesus Cristo,  na sua missão e na sua 

Igreja  e a crença na eficiência e na bondade do conhecimento técnico do 

Ocidente. 

                                                           

 

180 DONDERS,  Joseph G. Evangelizar ou colonizar?: experiência africana de Jesus . Trad. 
Atí l io Cancian. São Paulo: Paulinas ,  1987,  p . 168 . 
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Em relação à fé em Jesus Cristo,  a tradição negro-afro-Dinka-Giur à 

qual Daniel Sorur pertence parece apresentar,  entre outros,  elementos 

constitutivos que desafiam a conversão diante novas interpelações da vida 

cristã:  

Diante do princípio dogmático cristão de fraternidade universal 

(condição da convivência intercultural), há uma trave: fora da tribo não se 

permite unir-se com estrangeiros,  a menos que esses estejam naturalizados na 

aldeia como cidadãos.181  

Diante do princípio dogmático cristão de celibato para vida consagrada 

e sacerdotal, há um projeto histórico bem definido e codificado numa 

tradição,  tal como relata  Daniel Sorur:   

Acontece,  muitas vezes,  que os pais prometem entre si de unir mais 
tarde seus filhos; em sinal de promessas de união,  um ou outro pai 
coloca à orelha,  se menino,  um anel de ouro ou de prata,  e de 
braceletes se é menina,  como foi feito a minha irmã mais velha e a 
mim. Tais promessas são geralmente cumpridas; e aquele pai que não 
cumpre a sua palavra é considerado como irresponsável.182   

Diante do princípio dogmático cristão de matrimônio indissolúvel e 

monogâmico católico há este desafio:  

A poligamia existe entre nós,  não creio que a praticam os Giur por 
espírito de religião,  como entre os maometanos,  nem pela abundância 
de condições para manter muitas mulheres,  mas simplesmente é 
admitida como entre todos os povos pagãos. Eu conheci muitos homens 
da minha tribo,  começando pelo meu pai,  os quais certamente podiam 
manter mais de cinco,  e,  todavia,  se contentavam com uma.183   

Diante do sacrifício eucarístico e outros ritos católicos:  

                                                           

 

181 Cf . SORUR, Qual è i l mio paese nat ivo? ,  p . 22 . 
182 Avviene spesse vol te che i geni tor i promettano fra loro di unire p iù tardi i loro f igl i ,  
e come arra del le promessa unione l ´uno e l ´a l t ro geni tore at taca al le orecchie,  se 
maschio un anel lo d´oro o d´argento,  e dei braccialet t i è se è femmina,  come fu fat to per 
la mia sorel la maggiore e per me.Tali promesse sono generalmente osservate; e quel padre 
che manca al la sua parola è considerato come fedif rago. Ibid . , p . 22-23. 
183 La pol igamia esiste f ra noi ,  nè credo che la osservino i Giur per spi ri to di rel igione,  
come presso i moamet tani ,  nè per l ´abbondanza di mezzi per mantenere molte donne,  ma 
sempl icemente ammessa come f ra tut t i i popoli pagani . Io conobbi molt i uomini del la mia 
t r ibù,  communicindodal mio padre ,  i qual i certo potevano mantenere più di cinque,  e 
tut t ivia si contentavano di una. Ibid . , p . 26 . 
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A benção de novos frutos existe entre os Giur. Essa cerimônia deve ser 

feita pelo pai ou pela mãe ou pelo mais velho entre os filhos. A 
ninguém da família é permitido comer os novos frutos antes de serem 
abençoados, sem arriscar-se a indignação paterna. Apenas 
amadurecidos, o pai pega alguns de cada espécie,  espalha-os nas 
cabanas e no quintal invocando a benção daquele que os criou sobre a 
família e sobre os bens; apenas depois disso a família pode comer.184   

Nesse sentido,  Jean-Marc Ela,  em Le cri de l homme africain (O grito 

do homem africano),  discute sobre o rito romano que não foi escolhido pelos 

africanos; e a matéria da Eucaristia na África que não é,  com efeito,  feita 

com os frutos dos campos africanos,  mas frutos importados e comprados no 

mercado. Escreve o teólogo africano:   

Ora é preciso lembrar que esse rito (romano),  que seguimos,  não foi 
escolhido por nós; ele leva a marca de uma cultura que não é a nossa,  
ele não foi elaborado em função de nossa personalidade e de gênio de 
nosso povo. Nesse ponto,  a Eucaristia é na vida da Igreja o lugar de 
nossa alienação quotidiana. 185   

Além de rito romano ,  poder-se-ia acrescentar o direito canônico ,  as 

regras de vida das congregações religiosas e missionárias,  o diretório da 

formação do clero e outras diretrizes e práticas.  

3.2.2.8 O difícil diálogo de Sorur com as tradições Dinka   

As circunstâncias históricas influenciaram bastante a elaboração da 

identidade cultural de Daniel Sorur. Embora negro-afro-Dinka-Giur, ele foi 

influenciado profundamente pelo cristianismo europeu. De fato, há momento 

em que ele se posiciona como propagandista ,  isto é,  como negro europeu 

formado na escola teológica do Colégio Urbano da Propaganda Fide,  em 

                                                           

 

184 La benediz ione dei nuovi f rut t i esiste f ra i Giur. Questa cerimonia deve essere fat ta 
dal padre o del la madre o dal maggiore fra i f igl i . A nessuno del la famigl ia è permesso di 
mangiare dei nuovi f ru t t i prima che siano s tat i benedet t i ,  senza incorrere l ´ indignazione 
paterna. Appena maturi ,  i l padre prende d´ogni specie alcuni ,  l i sparge per le cappanne e 
nel cort i le invocando la benedizione di colui che l i creò sul la famigl ia e sui beni ; a l lo ra 
solamente la famigl ia può mangiare . Ibid . , p .35. 
185 Or i l faut rappeler que ce r i te ( romain) ,  que nos suivons n a pas été choisi par nos; i l 
porte la marque d une cul ture Qui n est pas la nôtre ,  i l n a pas été elaboréen fonct ion de 
notre personal i té e du génie de notre peuple . A ce niveau,  l Eucarist ie est dans la vie de 
l Eglise le l ieu de notre a l ienat ion quotidienne. ELA,    op .ci t . ,  p . 12 .  
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Roma. Assim, Daniel Sorur carrega uma visão e linguagem severas e 

ambíguas em relação às religiões non-cristãs 

 
até mesmo contra as Igrejas 

cristãs da Reforma186. As teorias evolucionistas e o seu eurocentrismo vigente,  

que alimentava preconceitos em relação aos negros, deixaram sua marca,  

fazendo do jovem Dinka,  em parte,  contrário à cultura de sua gente.   

Segundo Daniel Sorur,  em Que cosa sono i negri187,  os negros estariam 

no estado do paganismo e da ignorância. O paganismo representa a 

degradação,  a pobreza,  o atraso dos povos negros e de suas tradições. Traduz 

a carência de instrução escolar de tipo europeu e moral cristã. Evidentemente,  

observa Daniel  Sorur,  que tal estado é devido não à falta de capacidade 

intelectual do negro,  e sim à ausência de recursos material e profissional que 

possam instruí-lo. Nessa situação, não há condição para que o negro possa 

desenvolver as suas aptidões intelectivas. Como uma boa instrução forma a 

inteligência do ser humano,  assim também a religião cristã forma a vontade 

para costumes bons e honestos. Quem, portanto,  é privado disso será mais ou 

menos inferior nos planos religioso e cultural em relação a quem foi instruído 

na escola.188 A evangelização consistiria em educar nos planos intelectual e 

religioso cristãos. 

Os negros, infelizmente,  têm seus vícios,  mas,  se ficaram ou recaíram 

na barbaridade,  não se deve atribuir isso à sua natureza,  e sim à falta de 

consideração daqueles que,  tendo conhecido a verdade e gozado do grande 

beneficio da civilização,  se preocuparam unicamente com seus próprios 

interesses e não procuraram compartilhar com quem é privado.189   

Além disso,  segundo  Daniel Sorur,  o negro não vai além,  procura 

apenas o necessário para sustentar a vida. Ele afirma:  

Em África encontram-se aqui e lá povos negros que não se ocupam da 
agricultura,  e se contentam com aquele pouco que a terra oferece 
enquanto frutífera. (. . .)Outros vivem exclusivamente de caça,  e 

                                                           

 

186 O documento dos bispos af ricanos no f inal do Sínodo de 1974 diz que o cris t ianismo 
at ingiu o interior da África em pleno ri tmo nos século XIX e XX. Ele não se apresentou 
como único,  mas como um grande número de facções em confl i to: angl icanos ,  catól icos 
romanos,  luteranos,  bat is tas , cri t i cando-se uns aos outros . Cf . BUTTURINI,  Giuseppe 
(org .) . Le nuovee vie del vangelo . I vescivo africani parlano a tut ta la chiesa . Bolonia 
I tal ia: Emi,  1975,  p . 21 . 
187 Cf . i tem um negro face à cul tura ocidental ,  deste capí tulo .  
188 Cf . SORUR ,  op ci t . ,  . p . 15 .  
189 Cf . SORUR,  op ci t . ,  . p .124. 
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preferem correr dias inteiros fazendo isso do que pegar um instrumento 
de arado e cultivar um pedacinho de terra. Em geral,  porém,  os 
negros trabalham,  pouco sim,  mas estreitamente suficiente às suas 
necessidades.190  

Outro motivo que explica a permanência dos negros no estado do 

paganismo são as contínuas guerras, a anarquia,  a incerteza provocada,  

sobretudo,  pelo trafico de negros; aldeias inteiras que outrora eram 

brilhantes,  foram devastadas; povos que tinham certa civil ização voltaram à 

barbaridade. Falta realmente uma sábia e madura administração.191   

Todo o mal que consome hoje a pobre Nigrícia provém de uma dupla 
causa: das discórdias que existem entre as tribos e da escravidão. A 
primeira é uma necessária conseqüência da ignorância da necessidade 
de se constituir como sociedade. Mas isso não poderá ser superado,  se 
não quando for eliminada a segunda. A escravidão é o mais grave 
obstáculo para a civilização da raça negra. É verdade que os negros 
fazem atrozes guerras entre eles,  nem se preocupam de lacerar-se uns 
aos outros,  mas isso acontece em todas as nações não unidas sob 
domínio de único poder.192  

As tradições religiosas negro-africanas são vistas como feiticismo ou 

religião natural . Segundo Daniel  Sorur,  uma grande parte dos negros em 

África pratica o feiticismo. Essa prática desprovida de força moral não é 

capaz de formá-los para a vivência da virtude mais sólida.193  

Para compreender melhor essa visão de Daniel Sorur convem dizer uma 

palavra sobre o feiticismo.  Chama-se feiticismo o conjunto de crença,  cultos 

e ritos dos negros da África que tem por objeto a adoração de objetos 

materiais,  os feitiços ou gris-gris . A palavra Feiticismo apareceu pela 

                                                           

 

190 In Africa s i t rovano qua e làdei popoli negri che non si danno al l ´agr icol tura,  e s i 
contentano di quel poco che la terraper lo più f rut t i fera ( . . . )Al t ri vivono esclusivasmente 
di caccia,  e prefer iscono di correre gioni int ieri diet ro la selvaggina piut tosto che 
prendere uno st rumento d´arat ro e col t ivarsi un angolo di terra .In generale però i negri s i 
danno al lavoro,  poco sì ,  ma s t ret tamente suff iciente ai loro bisogni . Ibid . , p . 115 . 
191 Ibid . , p . 120. 
192 Tut to i l male che corrode oggi la povera Nigrizia proviene da doppio fonte: dal le 
discordie che regnano f ra t r ibù e t r ibù;e dal la schiavi tù . Il primo,  è una necessaria 
conseguenza del l ´ ignoranza del l ´ut i l i tà d i cost i tui rsi in società . Ma questo non potrà 
essere superato ,  se non quando sarà tol to i l secondo. La schiavi tù è i l più grave ostacolo 
a l la civi l izzazione del la razza negra. É ben vero che i negri s i fanno at roci guerre fra loro ,  
nè dubitanodi lacerarsi a v icenda,  ma questo fu in tut te le nazionni non uni te sot to un 
solo potere . Ibid . , p . 89 . 
193 Cf . Ibid . , p . 65 .  
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primeira vez,  como termo científico e descritivo,  em 1760 num livro 

intitulado Do culto aos deuses,  feitiços ou paralelo da antiga religião do 

Egito com a religião atual da Nigéria . Seu autor é Charles De Brosses. Em 

sua opinião,  a teologia pagã ocupava-se do culto dos astros,  ou do culto não 

menos antigo de certos objetos terrestres e materiais chamados feitiços,  entre 

os negros africanos,  entre os quais subsiste esse culto e que,  por tal razão,  

chamara-se feiticismo. Em seu significado próprio,  refere-se em particular 

aos negros de África. A. Compte,  ao aceitar a existência do feiticismo,  

reforçou a crença de que os negros eram feiticististas.194  

De Brosses,  como Compte,  contribuiu para dar ao século XIX a visão 

que eles t iveram das religiões negras,  isto é,  a de um politeísmo grosseiro 

baseado na magia e na bruxaria. Assim,  o feiticismo traz consigo um 

significado pejorativo com conotações de baixa moralidade e índice mental 

inferior,  além de se apresentar confuso em sua definição e conteúdo.  

Durante muito tempo,  antropólogos e etnológicos creram que a forma 

mais baixa de religião é o feiticismo e que,  descendo mais,  já não há nada 

que se possa designar com tal nome,  e que,  por conseguinte,  pode-se 

considerar o feiticismo como o princípio mesmo da religião.195 

Para Daniel Sorur,  uma religião que não é baseada sobre o correto 

conhecimento de Deus,  Criador e fim último,  Verdade,  Bondade e Beleza 

mesma; uma religião que não tem idéia precisa e clara do verdadeiro e do belo 

moral; uma religião que não tem um corpo de doutrina e práticas religiosas 

estáveis,  ao menos em substância,  não tem  nem pode ter e dar preceitos 

aptos para conduzir o homem ao alcance desses verdadeiro e belo.196   

Tal religião não consegue e não pode iluminar o intelecto a buscar o 

verdadeiro e o belo,  e muito menos ainda inflamar a vontade para superar 

todas as dificuldades que se opõem ao alcance de motivações nobres da 

vontade humana. Por conseguinte,  da ignorância do que forma uma religião,  

outra coisa não pode fazer o feiticismo dos negros a não ser permitir a seus 

seguidores tudo aquilo que a eles interessa,  contentando-se com uma pura e 

simples cerimônia externa. Desse modo,  tem-se uma religião bastante 

                                                           

 

194 Cf . RUIZ DE ASÚA ALTUNA,  op. ci t . ,  p . 359. 
195 Cf . Ibid . ,  p . 360.  
196 Cf . SORUR, op ci t . ,  p . 24 . 
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cômoda,  pois os homens servem-se dela para cobrir as mais desumanas e 

vergonhosas ações,  que esses não podem impedir porque não conhecem,  no 

plano hierárquico,  o objeto contra o qual elas são cometidas.197  

A verdadeira religião,  por sua natureza,  remete à formação do espírito 

humano mediante o conhecimento do verdadeiro e do belo moral,  que é Deus 

mesmo.198   

Portanto,  um dos mais cruciais motivos do estado de paganismo dos 

negros é o feiticismo. Declara Sorur:   

Pelo contrário,  abandonado sozinho na prática do seu monstruoso 
feiticismo,  o negro é desprovido de todos os requisitos para ter ao 
menos o nome de religião; isolado de todo consórcio civil e comércio,  
desprovido de educação intelectual e moral,  será mais ou menos 
honesto e justo,  enquanto a sua boa vontade o excitar a bons 
sentimentos,  mas não em força de princípios religiosos de seu 
feiticismo. Finalmente,  o negro no estado de paganismo parece um 
cego que vai se perdendo por falta de guia,  com risco de cair no 
profundo abismo de miséria.199   

Movido pela esperança, Daniel  Sorur acredita que,  desse estado,  o 

negro poderá se subtrair para uma vida religiosa e honesta,  quando serão 

inculcados com a educação intelectual e religiosa os princípios cristãos,  ou 

melhor,  católico,  fonte única. 

O que se poderia dizer a Daniel Sorur hoje? O cristianismo tem 

possibilidade de estabelecer um diálogo construtivo com as religiões negro-

africanas tradicionais porque ele pode partir dos valores ( sementes do 

Verbo ) existentes no patrimônio religioso da África. A ausência do diálogo 

com as religiões africanas tradicionais na experiência de Daniel  Sorur se 

verifica pelo fato de que,  antes do Concílio Vaticano II,  o paradigma 

                                                           

 

197 Cf . Ibid . ,  p . 25 . 
198 Cf . Ibid . ,  p . 27 . 
199 Abbandonato per lo contrario i l negro a sè stesso ,  nel la prat t ica del suo most ruoso 
fet icismo,  privo di tut t i i requis i t i per avere almeno i l nome di rel igione,  i solato da ogni 
c ivi le consorzio e commercio ,  privo di educazione intelet tuale e morale,  sarà più o meno,  
onesto e giusto ,  in quanto la sua buona volontà lo ecci terà a buoni sent imenti ,  ma non in 
forza dei principi rel igiosi de suo fe t icismo. Insomma,  i l negro nelo stato di paganismo 
rassomiglia ad un cieco che va braconi per di fet to di guia a r i schio di cadere nel profondo 
barat ro di miserie . Ibid. ,  p . 28 . 
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histórico da missão era diferente. A missão no século do Iluminismo foi 

marcada pelo contexto moderno do colonialismo200.  

Muitos cristãos pretendiam possuir toda a verdade e achavam que as 

outras religiões não tinham nada de verdadeiro para oferecer. E assim os 

negros africanos que seguiam a sua religião tradicional foram denominados 

pagãos ,  entendendo-se com esse termo que eram politeístas.   

Isso é errado para a maior parte dos africanos. Ao contrário,  no 

patrimônio religioso africano,  há uma riqueza de valores a descobrir acerca,  

por exemplo,  da vida espiritual,  da sacralidade da vida humana,  do divino,  

da criação,  da moralidade e do pecado,  da vida depois da morte,  do sentido 

que os africanos têm de família.  

O africano possui um forte sentido religioso. Em muitas regiões da 

África negra, muitas pessoas abraçaram facilmente o cristianismo,  

misturando-o às superstições e aos ritos pagãos porque lhes falta uma 

adequada visão cristã. Acredita-se que o cristianismo seja uma religião 

importada e,  portanto,  difícil  faze-lo dialogar com  a cultura africana. 201  

Em Histoire des croyances et des ideés religieuse (História das crenças e 

idéias religiosas),  Mircea Eliade deixa entender,  logo no prefácio,  que todo 

rito,  toda crença ou imagem divina reflete a expressão do sagrado e,  por 

conseqüência,  implica as noções de ser ,  de significação e de verdade . O 

sagrado é um elemento dentro da estrutura da consciência,  e não um estado 

na história dessa consciência. Ser um ser humano significa ser religioso.202  

É difícil imaginar como o espírito do negro-Dinka poderia funcionar sem 

a convicção de que há algo de irredutivelmente real no mundo; e é impossível 

também imaginar como a sua consciência poderia aparecer sem conferir uma 

significação a seus impulsos e a suas experiências de humano. A sua 

consciência de um mundo real e significativo é intimamente ligada à 

descoberta do sagrado. 

Essa cultura tradicional Dinka é uma herança recebida por Sorur. Aqui 

está definido o projeto histórico (Paulo Suess) de Sorur. Pergunta-se sobre a 

                                                           

 

200 Sobre a missão no século do I luminismo,  ler BOSCH,  David J .  La trasformazione 
del la missione. Mutamenti d i paradigma in missiologia . Edição i tal iana di r igida por Giani 
Colzani . Brescia 

 

Italia : Queriniana,  2000, cap. 9 .  
201Cf . BUTTURINI, Le nuovee vie . . . , p. 41-42.  
202 Histoire des croyances et des ideés rel igieuse . Par is: Payot ,  1976,  p . 7 . 
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sorte dessa cultura na convivência com os ocidentais,  ela foi expressa ou foi 

simplesmente inibida e arquivada no inconsciente? Qual é o lugar dessa 

herança no curriculum de sua formação missionária e sacerdotal? Nenhum. Se 

não fosse o provável interesse da instituição comboniana em apresentar o 

caso Sorur como propagada no âmbito do mundo missionário,  que sorte 

teriam a autobiografia e a obra de Sorur que no presente conhecemos?  

3. 3 Um negro face à cultura arábico-islâmica  

3. 3. 1 Uma identidade ferida  

A religião não é apenas importante na afirmação da identidade,  mas,  

por vezes,  ela está na raiz de vários conflitos. Sorur descreve o traumático 

contato com Islã e a escravatura sob domínio dos árabes muçulmanos. Sorur é 

o nome a ele atribuído pelo seu patrão muçulmano,  que o capturou e o fez 

escravo; como foi já lembrado no capítulo precedente,  o termo significa em 

árabe júbilo,  regozijo,  alegria,  consolação. Da trágica experiência da 

escravidão,  são testemunhos as páginas do seu manuscrito Le pene dei negri 

schiavi in Africa (os sofrimentos dos negros escravizados em África),  no qual 

Sorur descreve cada particular atrocidade à qual é submetido o escravo. O 

manuscrito foi publicado com introdução e notas de Renato Boccassino,  na 

Revista Euntes Docete ,  ano 1964 no 1. Uma cópia do texto impresso é 

conservada junto ao Arquivo Comboniano de Roma (ACR),  colocação no 

arquivo: A\C\R\A\30\1\bis. O original é constituído de um caderno,  

manuscrito,  conservado junto ao A C R.,  colocação de arquivo: 

A\C\R\A\30\1\bis. As muitas correções apresentadas no manuscrito poderiam 

ser de Sorur ou de um provável leitor-corretor 

 

como defende o próprio 

Boccassino 

 

da publicação do escrito de Sorur,  na obra dos combonianos. O 

caderno manuscrito não é datado,  mas Boccassino situa a redação do 

manuscrito entre anos 1889-1891. 

A obra,  dividida em capítulos,  trata de dois argumentos: a escravidão 

(cap. I a XIII) e os problemas da atividade missionária na África Central (cap. 

XIV a XVIII) 

 

ver-se-á esse ponto ao tratar o negro face à tradição cristã . 

Na primeira parte Sorur descreve 

 

por meio do seu testemunho próprio 

 

as 
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condições dos negros feitos escravos pelos árabes muçulmanos. Ele mesmo 

ficou na condição de escravizado em torno de dois anos,  de 1871 até 

Dezembro de 1873. Durante esse período Sorur viveu momentos dramáticos: 

da captura por parte dos Jialaba aos métodos usados por esses predadores de 

homens. Assim descreve Sorur: Vão eles às vezes em número de cem pessoas 

quase ou mais ou menos,  com todo o seu necessário,  a assaltar alguns 

pequenos povoados compostos de negros,  e armados com fuzis como são,  se 

atiram sobre os pobrezinhos 203  

As condições de vida do escravizado são descritas como situação que 

ultrapassa a lógica humana e insuportável. O pobre negro é separado do que é 

seu,  casa,  gado,  mas,  sobretudo,  de seus familiares. Além disso,  o físico 

humano é submetido à tortura e ao contínuo sofrimento. Explica Sorur:  

Que espanto encontrar-se-ia a olhar aquele quarto escuro,  clareado 
apenas por uma luz fraca da janelinha! Como endereçar-se-iam as suas 
crianças a olhar aquelas espantosas e horríveis correntes que deverão 
cercar os pés daqueles infelizes. Olhem aquele leito duro formado de 
duro lenho,  (. . .). Olhem como eles têm perdido todo o sentido humano,  
incultos em todo sentido. (. . .) Com os pés estreitamente amarrados com 
cepos,  com a canga204 pesada no pescoço (. . .). A isto se acrescenta uma 
corda de pele de hipopótamo que os Árabes e os Jialabá usam para bater 
os escravos e instigar os animais e que diz-se em sua linguagem: 
Corbac.205  

Essas condições de vida,  tão extremas,  agravavam-se pela escassez de 

alimentação e,  sobretudo,  pelo cansaço do trabalho forçado. E dia depois,  

tortura sobre tortura,  explica Sorur. Já muda o aspecto,  uma vez servo,  

poucos dias antes era-se sereno,  ora é tudo pálido,  escárnio! 206. O escravo 

                                                           

 

203 Vanno essi a l le vol te in numero di cento persone inci rca o più o meno,  con tut to i l 
loro necessario ,  ad assal i re qualche piccolo vi l laggio composto de Negri ,  ed armati de 
fuci le come sono,  s i scagl iano sui poverini . Sorur , Le pene dei Negri schiavi in Africa ,  
p . 59 ,  edição Boccassino 164. 
204 A canga,  assim como é chamada,  eram cepos (pedaços de t roncos de arvores ) que 
impediam o escravo de mover l ivremente o pescoço e os pés . 
205 Quale spavento vi metterebbe al vedere quel l oscura camera ,  r ischiarata appena da 
una f lebi le luce dela fenest rel la! Come si indir izzerebbero i vost r i cr inial mirare quel le 
spaventose ed orribi l i ca tene che dovranno cingere i piedi di quel l i sciagurat i . Mirate quel 
le t to duro formato di duro legno,  ( . . . ) . Mirate che essi hanno perduto tu t ta la f igura 
del l uomo,  incol t i in tut to i l loro corpo. ( . . . ) coipiedi s t ret tamente leget i com ceppi ,  col 
col lo pesante per la canga ( . . . ) . Maa questo si aggiunge uno staff i le di pel le di 
ippopotamo,  cui gl i Arabi e i Gialabà usano bat tere g l i schiavi ,  ed aizzare le best ie e che 
dicesi in loro l inguaggio: Corbac. SORUR, Le pene. . . , p. 62-65. 
206 Gia muta l aspet to ,  e quel vol ta torvo,  che pochi giorni innanzi era s ì sereno,  ora è 
tut to pal l ido,  scarno! . Ib id . , p . 73 .  
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envilece prematuramente,  esperando a morte na mais triste solidão. Aqui,  

Sorur fala de dupla morte: Morrer não apenas corporalmente com a 

separação da alma do corpo,  mas esvaziando espiritualmente separando-se 

por toda a eternidade do Sumo seu Bem,  a alma,  e sufocando-se no abismo 

do Inferno sem nunca mais esperança de saída! 207. 

Sendo pagãos,  de fato,  os negros,  não têm o conforto cristão da oração,  

nem a idéia de poder esperar a redenção dos próprios pecados. Escreve Sorur 

a esse propósito: São bem fortunados aqueles cristãos,  (. . .) que chegados 

aos extremos de sua vida mortal,  podem chamar perto de si o Ministro de 

Cristo para confortar-lhes com as últ imas ajudas,  que a tal fim foram 

instituídos os Santíssimos Sacramentos. 208  

Essa situação, segundo Sorur,  torna-se motivo fundamental para 

trabalhar mais à conversão na Nigrícia (África negra). Com certeza,  explica 

Sorur,  que Ele nos libertará da escravidão dos muçulmanos no corpo e da de 

Satanás na alma 209 .  

Nessa óptica, o Cristianismo é visto como possibilidade de crer em uma 

vida eterna e um mundo melhor. O Cristianismo,  portanto,  é o caminho para 

a redenção e libertação 

 

como se diria hoje. Ou seja,  para os negros 

escravizados,  a primeira redenção é a terrena,  é a libertação do sofrimento 

da escravidão: a liberdade. 

Na segunda parte do escrito 

 

introduzida por uma breve resenha das 

etapas mais antigas da atividade missionáriano mundo ,  trata dos problemas 

relativos à Missão na Nigrícia. A Escravidão é descrita como a causa 

principal das dificuldades que os missionários encontram na atividade de 

conversão dos negros escravizados. Esses últimos,  realmente,  mesmo quando 

conseguiam refúgio junto à estação missionária,  não tinham segurança. Os 

seus patrões, dirigindo-se ao tribunal turco,  de fato,  podiam exigir que os 

                                                           

 

207 Morire non solo corporalmentecol la separazione del l anima dal corpo,  ma eziando 
spi ri tualmente separandosi per tut ta l eterni tà dal Sommo suo Bene l animaed 
intuffandosi nel barat ro del l Inferno senzaaver mai più speranza di usci ta! . Ibid . ,  77 . 
208 Sono bem fortunat i quei Cri st iani , ( . . . ) che giunt i negl i es t remi di loro vi ta mortale ,  
possono chiamare vicino a sè i l Minis t ro d i Cristo Gesù per confortar l i com gl i ul t imi 
a jut i ,  che a tal f ine furono ist i tui t i i Sant íssimi Sacramenti . Ibid .  
209 Sicuri che Egli c i l ibertarà dal la schiavi tù dei Musulmanos nel corpo e da quel la d i 
Satana nel l anima . Ibid . ,  p .81   
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pobres escravizados voltassem com eles,  como se viu na experiência de 

Sorur,  no 1o capítulo. 

Interpelando as populações européia em suas andanças de animação 

missionária, Sorur quebrava o silêncio 

 
como os movimentos sociais de 

solidariedade fariam hoje 

 
dizendo:  

Se ao menos todo o resto não pode fazer nada por nós,  faz apenas isto: 
ora e ajuda os Missionários,  porque possam210 enquanto poderosos da 
Europa obrigar os turcos a quererem nos deixar livres,  se não a menos 
deixar em missão os que lá se refugiassem.211  

3. 3. 2 O difícil diálogo com Islamismo   

No 3o capítulo de Che cosa sono i negri ,  Sorur trata de novo da relação 

com o Islamismo. O argumento constitui uma resposta para aquelas pessoas 

que afirmam que Islamismo seria bom para os negros.  

Segundo o autor,  a passagem da religião tradicional negro-africana ao 

Islamismo,  entre os povos da Nigrícia,  acontece por constrição ou por 

ignorância,  mas não por convicção. A conversão é, na maior parte dos casos,  

conseqüente à escravização do negro.  

Para Sorur,  o Islamismo como religião não é e nem poderá nunca ser 

uma mediação em vista da emancipação do ser humano e,  muito menos ainda,  

uma preparação para o Cristianismo.  

De qualquer ponto de vista,  quer social,  quer moral ou religioso,  o 

Islamismo não tem nenhum fundamento que possa servir de base para a 

construção de qualquer forma de vida social organizada,  com leis honestas. 

No entanto, a única coisa que se deve reconhecer no Islamismo em sua 

relação com os negros é,  sem dúvida,  a doutrina sobre o monoteísmo. Além 

                                                           

 

210 Sobre a his tór ia da Missão no Vicariado da África Centra l ,  confere SCHMID,  Erich ,  
Alle origini del la Missione. . . ; AGOSTONI,  Tarcis io .  The Comboni missionaries an 
out l ine his tory 1867-1997 . Roma: Comboni missionaries , 2003; GONZALEZ 
FERNANDEZ,  Fidel . La mision de Afr ica Central y el Inst i tuto de misiones africanas de 
Verona (misioneros comboninos) . Roma,  1990. Tese de Doutorado em Faculdade da 
História da Igreja ,  na Pontif ícia Univercidade Gregoriana. 
211 Se almeno tut t i i l resto non potete fare per noi ,  fate questo solo: pregate ed ajutate i 
Missionari ,  perchè possono anche quest ipotent i d Europa cost ringere i turchi a volerci 
lasciare in l ibertà ,  se non al t ro a lmeno di lasciare nel la missione quel l i che vi s i 
r i fugiassero. SORUR, op. ci t . , p . 83 . 
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disso, essa religião ensina apenas corrupção e constitui obstáculo para o 

Cristianismo 

 
em particular para a missão da Igreja Católica.   

Muitas vezes ouvi dizer que o Islã ensina as coisas que levam 
unicamente à conversão das pessoas que são tocadas por esse,  
sobretudo os negros. Essa restrição parece-me de todo não ser justa. 
Antes que o Islã penetrasse entre os negros,  ele se tinha já implantado 
no Egito,  no Norte da África e no atual império Otomano. Muitos 
cristãos que habitavam aqueles territórios teriam abraçado a lei de 
Maomé. A Igreja nunca descuidou de pregar a fé aí,  e qual foi o 
resultado obtido? Eu sou profundamente convencido de que qualquer 
pessoa, mesmo européia,  que abrace o Islamismo,  dificilmente voltará 
a seus passos quanto mais a vida imoral árabe lhe terá penetrado nos 
ossos; a mais forte razão será difícil para aquele que não teve 
precedente conhecimento de melhores princípios religiosos. Além disso,  
a poligamia é um vício que se deve estudar,  não com a lei evangélica,  
mas com a natural. Aquela está presente entre todos os povos pagãos,  
e eu estou persuadido de que entre as dificuldades que os Missionários 
encontram nas suas pregações está a poligamia. Não é apenas aos 
negros que se deve.212   

Os princípios morais da religião maometana estão na base do deplorável 

estado no qual se encontram os negros na África ou na Ásia. O Islamismo 

pratica e permite a escravidão. E isso por duas finalidades: primeiro,  pelo 

proselitismo,  para conquistar os fieis; segundo,  para ter meios de satisfazer 

as paixões e a ociosidade dos próprios seguidores. Para esse duplo fim,  

raptam-se milhares de negros a cada ano das suas terras nativas.      

                                                           

 

212 Speso intesi di re che l `Islam insegna del le cose che rendono sommamente la 
conversione di quel le persone che ne sono tocchi ,  sopratut to i negri . Questa rest r izione 
mi sembra non del tut to giusto . Prima che l ´Islam penetrasse fra i negri egl i aveva già 
preso piede in Egit to nel Nord del l ´Africa e nel l ´at tuale impero otomano. Molt i dei 
cris t iani che abi tavano quei paesi avranno abbracciata la legge di Maometto . La Chiesa 
non t rascutò mai di predicarvi la fede,  e qual´è i l f rut to apportato? Io sono int imamente 
convito che qualunque persona anche europea che abbraccia l ´Is lamismo,  tanto più 
diff ici lmente r i torneràsui suoi passi quando più la vi ta immorale araba gl i sarà penet rata 
nel le ossa; a più forte ragione saràdiff ici le per colui che non ebbe precedente conoscenza 
di migl iori principi rel igiosi . Inol tre la pol igamia è un vizio che si deve studiare ,  non 
col la legge evangel ica ma col la naturale . Essa è presso tut t i i popol i pagani ,  e io sono 
persuaso che fra le di ff icol tà che i Missionari incontrano nel le loro predicazioni É questa . 
Non è dunque ai sol i negri che la s i deve.
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Os negros seqüestrados e transportados em escravidão ou tornados 
muçulmanos em seus próprios territórios nativos,  embebendo-se de 
princípios islâmicos,  comportam-se como os árabes,  sancionando 
também eles em base do Código religioso e civil de Maomé,  o próprio 
vício. Não acredito que uma pessoa de mente sã,  sendo religiosa 
racional e,  sobretudo,  prática,  duvide e,  muito menos ainda,  negue 
que a religião islâmica não corrompa o homem com as sanções de suas 
ações mais vergonhosas. 213  

O Islamismo não corrompe somente os negros levados em escravidão,  

mas também aqueles que a ele se convertem nas próprias aldeias.  

Segundo Sorur,  o Islamismo é uma profunda praga provocada pela sedução 

humana; e está justamente aqui uma outra causa, aliás, a única de tantas 

misérias que consomem e tornam estúpidos todos aqueles que são comovidos 

por essa religião,  especialmente a pobrezinha raça negra.214 Além disso, os 

árabes incitam algumas tribos a abandonar a agricultura para se dedicar-se ao 

trabalho de caça e venda de escravos. Os povos que não se envolveram no 

tráfico de escravos obtiveram mais sucesso na agricultura.  

A melhor estratégia de acabar com o comércio de escravos negros é,  

sem dúvida,  a agricultura. Da Voyage dans l´Afrique Orientale (viagem na 

África oriental) do Barone Decken,  Sorur cita:  Os habitantes das beiras do 

lago Nianza,  chamados Vadingo e Vago,  não vendem nem um escravo,  nem 

pelo máximo preço,  justamente porque são agricultores; o seu território é de 

uma beleza e fertilidade incomparáveis,  e as lavouras exigem muitos 

operários .215 Apesar dos progressos da agricultura, reclama Sorur que o 

comércio de escravos permanece e permanecerá uma fonte de renda dominante 

sobre a agricultura. Nesse sentido, os árabes constituem um obstáculo para o 

desenvolvimento dos povos negro-africanos.  

                                                           

 

213 I negri rapi t i e t rasportat i in schiavi tù o divenuti musulmani nei loro paesi natal i ,  
imbevendosi dei principi i s lamit ici ,  vivono al lá manieradegli arabi ,  sanzionando anche 
egl i no in vi r tù Del Códice rel igioso e civi le di Maometto ,  i l próprio v izio . Nono credo 
esser alcuno di sana mente ,  i l quale essendo uomo rel igiosospeculat ivo e sopratut to 
prat t ico ,  dubit i e mol to meno ancora nighi Che la rel igione i s lamist ica non corrompa 
l ´uomo col sanzionargl i l e píù vergognose azioni . Ib id . , p . 54 .  
214 Ibid . , p 59 
215  Gl i abi tant i del le r ive Del lago Nianza,  chiamat i Vadingo e Vago,  non vendono 
punto uno schiavo,  anche al massimo prezzo,  appunto perchè sono agricol tori ; i l loro 
paese è d´uma belezza e fert i l i tà incomparabil i ,  ed i lavori di col t ivazione richieggono 
molt i operai . Ib id . , p 116.  
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Por fim,  para Sorur,  o Islamismo não é outra coisa a não ser a morte 

da inteligência e de todo sentimento de moralidade; é o inimigo,  o único 

inimigo de qualquer civilização e da raça negra. Enquanto existir como 

código governativo dos muçulmanos,  existirá também a escravidão. Se se 

chegasse a tirar essa peste do mundo,  conseguir-se-ia levar os negros à 

emancipação. Aí sim,  que eles serão livres de qualquer ataque desse 

tremendo inimigo; aí sim,  que o Cristianismo poderá ensiná-los não só o 

proveito material como também a obrigação do trabalho ao qual todo ser 

humano é convocado; aí sim,  poder-se-ia dizer que chegou a hora da 

emancipação africana.  

3. 4. Um negro face à tradição cristã   

3. 4. 1 Identidade no processo de Continuidade na descontinuidade  

Sorur encontra-se diante dos grandes desafios da fé cristã; desafios de 

um processo de continuidade na descontinuidade,  pois a identidade cultural é 

uma questão tanto de tornar-se quanto de ser ,  ela é uma construção216. 

Sorur descreve a própria conversão ao Cristianismo,  até a sua atividade 

missionária junto a Nigrícia217. O encontro com Daniel Comboni e a sucessiva 

conversão ao Cristianismo deixaram uma grande marca na vida do então 

jovem Sorur. O rito de iniciação 

 

uma nova vida e um novo sistema de 

valores 

 

foi o batismo no qual Pharim Deng Sorur recebeu do próprio Daniel 

Comboni o nome Daniel . Os acontecimentos e as experiências que levaram da 

conversão ao sacerdócio são narrados na sua autobiografia Memorie scritte 

dal R.P. Daniele Sorur Pharim Deng ,  publicada,  em artigos, na revista La 

Nigrizia .218  

Em Le pene dei negri schiavi in Africa, nos capítulos XIV a XVIII,  

Sorur trata da questão do número escasso de missionários ativos na imensa 

Nigrícia,  refazendo a história do Vicariado da África Central. A obra 

                                                           

 

216 Para aprofundar mais o assunto ,  o lei tor pode ler HALL,  Stuart .  Cul tural ident i ty and 
diaspora ,  In: RUTHERFORTD,  J . (org .) .  Ident i ty: community ,  cul ture,  di f ference. 
Londres: Lawrence and Wishart ,  1990. 
217 Nigrícia é o ant igo nome do cont inente negro. 
218 Cf . Capí tulo 2 . 
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missionária na África Central é de grande valor no olhar de Sorur. Os mais 

importantes esforços eram feitos durante os pontificados de Gregório XVIe de 

Pio IX. O primeiro erigiu o Vicariado Apostólico da missão na África Central. 

O segundo elevou o Reverendo Padre Ryllo ao título de Provicário 

Apostólico. No entanto, a providência preparava alguém que devia ser o 

primeiro padre dos negros. No caso, será Monsenhor Daniel Comboni,  que o 

imortal Pio IX elevou à dignidade episcopal,  conferindo o título de Bispo de 

Claudio poli e Vicário Apostólico da África Central.  

Ele (Daniel Comboni) arde de amor pelos negros,  mas infelizmente não 
há suficientes ministros para ajudá-lo,  tendo ele f icado na missão.  
Entre mortos e vivos fugidos, permaneceram poucos missionários. ( . . .) 
De padres indígenas há apenas um e três alunos negros indígenas em 
Propaganda Fide. (. . .) Mas esses não são suficientes. Ele precisa de 
muitos outros padres indígenas,  com quais possa, (. . .) conseguir 
regenerar a África Central e,  assim,  cumprir a sua palavra de ordem : 

Regenerar a África com a África. 219   

Sorur não se lamenta apenas da falta de missionários,  mas também do 

pouco número de benfeitores para a missão da África Central. Le pene dei 

negri schiavi in Africa ,  como escrito,  é uma oportunidade para falar desses 

problemas missiológicos,  mas também de exortação,  de campanha,  para 

ajudar a população ocidental a ser sensível às dificuldades da vida dos povos 

africanos.    

3. 4. 2. O Cristianismo como fonte de identidade  

Em Que cosa sono i negri, Sorur se pergunta se qualquer ser humano,  

e,  por conseqüência,  também o negro,  pode ser elevado à dignidade ou à 

                                                           

 

219 Egli (Daniel Comboni) arde di amore per i Negri ,  ma ah! Che non há suff ic ient i 
minist r i per ajutarlo ,  essendogli r imasto nel la missione,  f ra mort i e vivent i fuggit i e 
r imast i pochi missionari . ( . . . ) Di pret i indigeni Ei há uno solo ed ha t re alunni negri 
indigeni in Propaganda Fide . ( . . . ) Ma quest i non basteranno. Egl i há b isogno di molt i a l t r i 
pret i indigeni ,  coi qual i possa ,  ( . . . ) r iuscire a r igenerar l Africa Centrale e così 
avverarsi i l suo mot to: Rigenerare l Acfrica col Africa . Le pene dei negri schiavi in 
Afr ica ,  p . 86-87. A fuga,  se não a morte,  de muitos missionários do terr i tório af ricano 
foi determinada por uma terr ível época de epidemia e carest ias que f lagelou a África 
Central ent re 1877 a 1879.   
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civilização,  no sentido estrito da palavra,  sem o Cristianismo? A resposta 

depende de se ter uma idéia clara sobre a civilização. Para Sorur,  essa é a 

educação da inteligência mediante a instrução,  e a formação da vontade da 

vida correta mediante princípios morais religiosas,  ou seja,  mediante a 

religião. 220 

Pode acontecer que uma pessoa esteja elevada à dignidade 

(materialmente) sem ser religioso,  mas isso não é a verdadeira civilização,  

discorda Sorur; é apenas uma formação material,  que não tem laço com a 

consciência e adoração do Autor da própria existência,  não corresponde à 

finalidade pela qual foi criada e colocada no mundo. Sentimo-nos incitados 

mais além a buscar o Autor de tanta beleza e sabedoria. Ele não está longe de 

nós,  como diz S. Paulo: nEle vivemos,  nos movemos e somos (At 17, 28).221 

Mas a inteligência humana,  confundida pelas paixões mundanas,  não 

alcança o perfeito conhecimento de Deus,  ou melhor,  conhecendo-O,  não 

quer render-Lhe a devida homenagem de adoração e de serviço. Isso é um 

delito que se comete contra a divindade. Na sua infinita misericórdia,  o 

Senhor quis vir ajudar o ser humano para levantá-lo desse miserável estado e,  

concedendo-lhe de novo a justiça e liberdade perdida,  convida-o a cooperar. 
222 

O Filho de Deus,  que consumou essa obra de redenção,  constituiu uma 

sociedade e tem a tarefa de instruir os homens e reconduzi-los do caminho 

extraviado à justiça e à verdadeira liberdade. Essa Sociedade é a Igreja. Sem 

dúvida que o Oriente pagão foi outrora mestre de civilização,  enquanto que o 

Ocidente era ainda envolvido nas mais hórridas barbáries. Também não há 

dúvida de que essa civilização oriental é já quase desaparecida,  enquanto que 

o Ocidente,  desde que recebeu a fé,  voou no caminho da civilização. 223 

Esse crescimento não foi assim tão rápido e sólido, ocorreu apenas 

quando as sociedades foram libertas de duas gravíssimas pragas que as 

consumiam: a idolatria e a escravidão. A primeira era causada pela cegueira 

do homem que, diante das paixões mundanas, não se punha a procurar o 

verdadeiro Deus que o criou, mas multiplicava as divindades segundo as 

                                                           

 

220 Cf . SORUR, op ci t . ,  p . 81 . 
221 Ibid . ,  p . 82 . 
222Ibid . ,  p . 83-84. 
223 Ibid . ,  p . 85 . 
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exigências de suas paixões ou de suas necessidades. A segunda devia-se à 

opressão dos semelhantes que, em vez de unir os homens com mútuo vínculo 

de caridade e aconselhamento razoável, dificultava tanto a formação das 

sociedades quanto a liberdade da vida daqueles miseráveis que eram 

destinados a ser perpetuamente escravos.224 Escreve Sorur:   

Só o Cristianismo que conseguiu introduzir essa transformação,  é 
somente ele que consegue fazer isso em qualquer parte do mundo,  
ilustrando o intelecto com o conhecimento de Deus e levando assim a 
vontade a observar seus preceitos e amando-o como Pai de todos nós; 
para que nos amássemos uns aos outros como irmãos. 225   

3. 4. 3 Cristianismo: a única e verdadeira mediação da civilização   

É próprio da mentalidade da época de Daniel Sorur pensar que só a 

moral cristã reconstruirá a verdadeira imagem do negro. Segundo ele,  só por 

meio do Cristianismo se pode alcançar o nível mais alto de civilização dos 

povos negro-africanos; a sua expectativa e o seu desejo são unicamente as 

condições de possibilidade para a evangelização da África. Declara Daniel 

Sorur:   

O Cristianismo,  eis o verdadeiro e único caminho para alcançar a 
civilização dos negros. De um lado,  não é verdade a duvidar; de outro,  
como não faltará àqueles que,  ou por ignorância do verdadeiro 
espírito do cristianismo,  ou por nefasto espírito de seita,  contrapor-
se-ão a ela. Não será pesado aos leitores,  se estudarmos o espírito 
desse grande pedagogo do gênero humano. Procure-se conceber 
grandes idéias do espírito do Cristianismo. Ele não é outra coisa senão 
uma regeneração do ser humano à vida espiritual; em outras palavras,  
o espírito do cristianismo tende à restauração da primeira dignidade 
na qual o ser humano foi criado,  ou da qual cai miseravelmente.226 

                                                           

 

224 Ibid . , p . 86. 
225 Escreve Sorur I l solo cr ist ianesimo riusci int rodurre questa t rasformazione,  ed egl i 
solo r iesce a farlo in ogni parte del mondo,  i l lust rando l ´ intel let to col la conoscenza di 
Dio ,  e spingendo così la volontà ad osservare i sui precet t ied amando Lui come nost ro 
Padre a tut t i ,  c i amassimo vicendevolmente come frat tel i .

 

Cf. Ibid . , p .87 
226 I l Crs t ianesimo,  ecco i l vero e l ´unico mezzo da prendersi per arrivare al la 
c ivi l izzazione dei negri . Da un lato non è da r ichiamarsi in dubbio questa veri tà; 
dal l ´al t ro come non mancheremo di quel l i che o per ignoranza del vero spi r i to del 
cris t ianesimo,  o per nefasto spi r i to di set ta ,  l ´oppugneranno. Non sarà discaro ai le t tori ,  
se s tudiaremos lo spi ri to di questo grande pedagogo del genere umano. Si procuri di 
concepire grandi idee del lo spi r i to del Cris t ianesimo. Egli non è al t ro che: una 
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Uma comparação para ilustrar essa convicção,  exemplo da Europa.   

Estudamos os costumes da Europa antes da era cristã,  observamos que 
essa também,  apesar da sua alta cultura intelectual e aquela espécie 
de religião que praticava,  era sujeita a todas aquelas misérias 
sobretudo morais que encontramos hoje entre os negros da África. 
Apenas o cristianismo consegue inculcar nas almas o espírito da 
verdadeira liberdade; da verdadeira civilização (.. .)227   

Sorur reitera o mesmo fato: Os relatórios dos missionários e viajantes,  

que viveram por um bom tempo entre os negros,  consentem deplorando dois 

males: a ignorância dos negros e a escravidão. Para combater esses dois 

obstáculos da civilização,  conjugaram os esforços para vencer a escravidão e 

acostumaram os negros ao trabalho. Esse foi sempre o método que os 

Missionários católicos adotaram na Evangelização dos povos.228  

3. 4. 4 A disputa em torno de Salvar o negro com o negro

  

A colaboração de um clero indígena para a evangelização da África é 

uma possibilidade viável. No entanto,  em torno da discussão sobre a 

formação do clero indígena 

 

naquela época 

 

formaram-se dois pólos,  um de 

defensores,  outro de opositores. Enquanto os primeiros trabalhavam para 

aplicar, no campo africano,  os assuntos do Plano de Daniel Comboni229; os 

últimos colocavam como obstáculo ao projeto a dificuldade de instruir o 

negro e de discipliná-lo na observância do celibato eclesiástico. Nesse 

                                                                                                                                                                                         

 

rigenerazione del l ´uomo al la vi ta spi r i tual : in a l t r i termini lo spi r i to del cris t ianesimo 
tende al la restaurazionedel la pris t ina digni tà de l ´uomo in cui fu creato ,  o dal la quale 
cadde miseramente. Ibid . , p . 80 . 
227 Studiamo i costumi del l ´Europa prima del l ´era cris t iana,  t roviamo che anche essa,  non 
ostante l ´a l tasua cul tura intel let tuale e quel la specie di rel igione che prat t icava,  era 
sogget ta a tut ta quel le miserie moral i sopratut to ,  che incontriamo oggi f ra i negri 
del l ´Africa . I l solo crist ianesimo r iusci ad inculcare negl i animi lo spi ri to del la vera 
l ibertà ,  del la vera civi l izzazione,  temperando nel più forte ,  l úso del la brutale cont ro i l 
vin toe nel vin to l ´umile soggezione al v intore. I l solo crist ianesino r iusci temperare i l 
terribi le det tovae vict is

 

,  cambiandolo nel la mite e ,  di rò ,  dolce servi tù che forma e 
formerà la forza dei popoli col mutuo servizio de´suddit i e dei superiori . Ibid . ,  p . 88 . 
228 Ibid . ,  p . 91 . 
229 Cf . O Plano 

 

1871. COMOBONI,  op . ci t . ,  no 2772 

 

2783,  p . 898-890.  
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sentido, como também em alguns outros pontos,  o escrito de Sorur pode ser 

entendido como divulgação das idéias de Daniel Comboni. Escreve Sorur 

sobre o assunto:    

Muitas são as opiniões em torno do modo de evangelizar a África 
mediante o recurso de um clero indígena. Entre todos os missionários 
que se encontram entre os negros,  e segundo os quais a questão de ter 
como cooperadores os jovens negros nascidos e educados no seio da 
África mesma ou fora do apostolado,  uma parte admitirá a necessidade 
de considerar o clima,  os costumes para que esses possam conhecer o 
caráter e as inclinações próprias dos negros,  além da língua; mas 
outra parte,  não duvido de afirmar,  é contrária. Na minha opinião,  
parece que esta questão,  além de ser discutida com prudência e 
moderação,  é absolutamente necessária  de ser discernida, 
considerando uma e outra partes da realidade.230   

Salvar o negro com o negro como metodologia para Evangelizar a 

África com recurso de um clero indígena baseia-se sobre alguns fatores que,  

bem ou mal,  ajudam a identidade do negro a se fundamentar melhor desde 

suas origens: a importância de ser instruído em terra africana; a necessidade 

de um clima adequado para os negro-africanos; a importância de se identificar 

com os próprios elementos culturais e neles expressar a fé no cristianismo; 

entender-se e ser entendido a partir do próprio gênio cultural. 

Referindo-se à oposição que apresenta as dificuldades para formar os 

jovens negros para o sacerdócio,  Sorur apresenta também uma longa 

argumentação cuja intenção é dar uma mensagem ao clero em geral,  e 

particularmente aos missionários combonianos. Na visão de Sorur,  as 

dificuldades que uma parte dos missionários apresenta levam a excluir 

realmente os negros do círculo do clero. A questão da formação do clero 

indígena deve ser bem discernida,  tendo presente o contexto de cada lugar,  a 

situação das pessoas a formar. Basta oferecer à África a facilidade com que 

                                                           

 

230 Molt issimo sono le opinioni intorno al modo di evangel izzare l ´Africa mediante i l 
concorso d´un clero indigeno. Di t i t tu i missionari che si t rovono fra i negri ,  ed ai qual i 
la quest ione d´avere a cooperatori dei giovani negri nat i ed educat i in seno del l ´Africa 
stessa o fuori al l ´apostolato ,  una parte ne ammetterà la necessi tà per i l c l ima,  le 
habi tudini e forse anche perchè quest i possono conoscere i l carat tere e le incl inazioni 
proprie ai negri ,  non che la l ingua; ma l ´a t ra parte ,  non dubito d´asser i re ,  n´è contraria . 
Mi sembra,  a l mio parere,  che tale quest ione ol t re al dover esser discussa com prudenza e 
moderazione,  è necessar io assolutamente di vedere l ´una e l ´al t ra par te dal lamedaglia . 
SORUR, op c i t . ,  p . 124-125.  
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goza a formação de jovens para o sacerdócio na Europa. Os resultados,  bons 

ou ruins,  podem proceder independentemente do lugar,  seja na África,  seja 

na Europa. Reflete Sorur:    

Muitíssimos desses últimos (missionários que se opõem à formação do 
clero negro),  ao perceberem a dificuldade na formação dos negros 
para a vida eclesiástica,  são avisados para excluí-los imediatamente 
do clericato,  como se isso fosse o único caminho para evitar muitos 
problemas que poderiam surgir contra a religião. Apesar de tudo,  
parece-me que aqueles teriam que estudar a questão,  isto é,  a 
formação do clero em toda parte do mundo,  em relação às 
circunstâncias do lugar e de pessoas a serem educadas. Estou 
convencido de poder dizer que talvez não se dêem conta da paridade 
(de resultado) que se obtém na Europa por exemplo 

 

onde tudo facilita 
a educação de jovens ao sacerdócio 

 

e daquela que se poderia obter 
nas circunstâncias de lugar e de pessoas nas quais se encontram todas 
as Missões na África,  se se tentasse seriamente a formação de um 
clero indígena africano. Quantos e quantos jovens não entram cada ano 
nos Seminários na Europa para começar os estudos eclesiásticos,  
permanecem até ao sacerdócio? De cinqüenta jovens de uma turma,  
talvez vinte perseverem para corresponder seriamente à graça da 
vocação: de onde surge esse imenso déficit? Dir-se-á: porque esses não 
tinham vocação ou porque a perderam. Muito bem. Além disso,  quais e 
quantos não foram os cuidados com os quais foram formados?231    

Em sua exortação,  Sorur apela para a sabedoria de nunca perder de vista 

que a graça da vocação sacerdotal é concedida por Deus e não se faz,  nem se 

faz dar pelos homens para provar o princípio de eficiência para o trabalho da 

formação. A teologia ensina que Deus sabe escolher aqueles que são aptos a 

servi-Lo nesse ministério,  e concede abundantemente as graças necessárias 

                                                           

 

231 Molt issimi di quest i ul t imi ,  nel lo scorgere la diff icotà che vi ha di formare i negri 
a l la vi ta eccles iast ica , sono avvisat i di escluderl i assolutamente dal clericato ,  quasi che 
questo fosse l ´unico mezzo per evi tare molte inconveniente che ne potrebbero derivar 
contro la rel igione.Peral t ro ,  mi sembra,  che costoro dovrebbero s tudiare la quest ione,  
c ioè la formazione de clero in ogni parte del mondo in re lazine al le ci rcostanza di luogoe 
di persone da educarsi . Credo di poter di re che forse non si fà abbastantanza conto del la 
pari tà che si ot t iene in Europa per esemplo,  ove tu t to faci l i t a l ´educazione dei giovane al 
sacerdozio e di quel la che si potrebbe ot tenere nel le ci rnconstante di luogo e di persone in 
cui s i t rovano tut te le Missione in Africa ,  qualora si provasse seriamente la formazione 
d´un clero indigeno af ricano . Quantie quant i giovani non entrano ogni anno in Europa nei 
Seminari per principiare gl i s tudi ecclesiast ici ,  e quindi durano f ino al sacerdozio? Di 
c inquanta giovani d´una c lasse forse vinte perseverano a corrispondere seriamente al la 
grazzia del la vocazione: Da dove viene quest ´ immenso def ici t?Si d i rà: perchè quest i non 
avevano la vocazioneo perchè l ´hanno perduta.Benissimo. Eppure qual i e quante non sono 
le cure con cui vengono elevat i? SORUR, Que cosa sono. . . ,  p . 127.   
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para o exercício do mesmo. Um missionário não pode pensar de modo 

contrário. De fato,  Não são os sãos,  dizia Nosso Senhor,  que precisam de 

médicos,  e sim os doentes; não veio chamar os justos,  mas sim os 

pecadores,  ao arrependimento (Lc 5,  31-32). Consumir a própria vida por 

uma causa da qual não se prevê nem se espera um resultado proporcionado é 

como se quer dizer lavar um negro para fazê-lo branco . Aliás,  isso seria 

simplesmente negar que o negro seja capaz de corresponder à graça divina; 

como se corresponder à graça proviesse unicamente da firmeza da vontade 

humana no bem. Em geral,  é dessa maneira que se pensa; porque se acredita 

que a facilidade,  dir-se-ia,  quase natural,  com a qual se formam os jovens 

seminaristas na Europa,  seja co-natural à sua natureza,  mas na realidade não 

é assim. Talvez essa facilidade se explique pelo fato de que na Europa o 

cristianismo tenha fixado raízes profundas no meio de suas populações,  

especialmente nas famílias cristãs. Portanto,  aterrorizar-se e muito mais 

ainda,  opor-se à idéia da formação de um clero indígena negro,  parece ser 

um sinal de que não há uma consciência de que o missionário é enviado não 

para converter os santos,  e sim os pecadores. 232   

3. 4. 5 A discussão sobre o celibato eclesiástico  

Sorur assume sua posição de identidade e se identifica com ela. Ele 

reconhece a importância e a exigência de viver o celibato para o ministério 

sacerdotal; e é a primeira e a máxima dificuldade de todo ser humano. No 

entanto,  indigna-se pelo fato de que um grupo de missionários europeus julga 

o negro incapaz para disciplina de observância do celibato,  não com base na 

experiência,  e sim por gratuito preconceito que leva à pura exclusão do 

negro. Reclama Sorur:        

                                                           

 

232 Cf . SORUR,  op ci t . ,  p . 128- 131. 
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(. . .) admitindo,  todavia,  a possibilidade de poder instruir os negros,  
se nega a admiti-los ao sacerdócio. Os negros,  dizem eles,  serão 
sempre incapazes de praticar as virtudes que formam o principal 
ornamento do padre. Quantas vezes não me foi dito: se vocês querem 
ter um clero indígena,  precisará casá-lo.233   

Quanto ao celibato, parece que o missionário precisa ser maximamente 

severo. Isso, no entanto, não significa que deva excluir os negros do 

sacerdócio, só porque receia que eles não tenham perseverança na prática 

constante dessa virtude.  

Segundo o padre negro, todos esses missionários opositores teriam de 

agradecer a Deus por tê-los feitos nascer no meio de povos cristãos,  de 

famílias cristãs,  por terem sido amamentados com leite de puros sentimentos 

e costumes cristãos,  em vez de maravilharem-se e de exibirem-se da 

facilidade que eles gozam e que os outros não têm; porque isso não provém 

deles mesmos,  e sim das graças divinas. E isso Sorur diz também para os 

povos cristãos atuais e vindouros até quando esses perseverarem no espírito 

do cristianismo. 234 

Sorur aconselha a proceder com paciência, perseverança: não é num dia 

que se pode pretender educar numa realidade tão profunda como a do celibato. 

Precisa-se de uma educação para o celibato, sim. Como procedeu de forma 

lenta, mas contínua na formação do clero latino a disciplina desse grave 

ponto,  assim se poderá consegui-lo também progressivamente na formação de 

um clero indígena negro.235 Se a primeira, a segunda,  a terceira,  a centésima 

tentativa de formação não der certo,  poder-se-á e dever-se-á esperar ao 

menos que a ducentésima geração seja capaz de exercitar o ministério 

apostólico em todo aquele aparente rigor que apresenta. Todos somos seres 

humanos - mais ou menos - marcados por defeitos,  às vezes,  gravíssimos,  

mas por que para os europeus a formação parece fácil e,  para os negros,  ela 

se torna difícil e até impossível?  

                                                           

 

233 ( . . . ) ammettendo tut tavia la possibi l i tà di poter is t rui r i negri ,  s i nega di ammetter l i a l 
sacerdozio . I negri ,  dicono essi ,  saranno sempre incapaci di prat icar le vi r tù che formano 
i l principale ornamento del prete . Quante vol te non mi fu det to: se voi volete avere un 
c lero indigeno,  bisognorà mari tarlo. Ibid . ,  p .143 
234 Cf . Ibid . ,  p . 136. 
235 Ibid . ,  p . 133. 
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A formação de um clero indígena é possível,  apesar das dificuldades. Para 

mostrar que esses obstáculos podem ser superados,  Sorur apóia-se na 

autoridade das palavras de Schneider que afirma que a presença da graça de 

Deus facilita a tarefa:  

O sacerdócio é um sacramento,  e cada sacramento dá direito às graças 
necessárias para o cumprimento das obrigações que impõe (gratia 
actualis). É absolutamente importante considerar,  nesse contexto,  
sobretudo a parte sobrenatural sem esquecer a natural. (. . .) Não 
precisa portanto deixar-se aterrorizar pelas dificuldade. Os Apóstolos 
superaram bem outras dificuldades,  e converteram o Império 
romano.236   

Como negro missionário e sacerdote,  Sorur faz um grande apelo a todos 

os missionários e sacerdotes,  em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,  em 

nome da nossa vocação,  em nome da sagrada e santa verdade,  em nome do 

dogma da catolicidade da Igreja,  a estudar a questão da civil ização 

(evangelização) da África a se realizar também por meio do clero indígena,  

não comparando com o estado atual do clero católico,  especialmente do 

latino,  mas remontando aos primeiros dias da existência da Igreja,  tendo 

sempre sob os olhos a prudência,  as severas constituições provindas dos 

concílios gerais,  sinodais,  provinciais,  as rigorosas medidas tomadas,  

comandadas e observadas com o máximo rigor,  unicamente com objetivo de 

formar um dia um clero perfeito,  quanto possível à sabedoria e prudência 

humana.237 

Tem-se também de notar,  faz observar Sorur,  que a Igreja desconfia do 

celibato eclesiástico e não apenas exige precauções,  mas continua vigiando,  

dir-se-ia dia e noite,  mediante os bispos e superiores de comunidades 

religiosas para a disciplina rigorosa relativa a esse estado de vida.238  

                                                           

 

236 i l sacerdozio è un sacramento ,  e che ogni sacramento dà di r i t to al le grazie necessarie 
per l ´adempimento degli obl ighi che impone (gra t ia actual is) . Egl i è d´assoluta necessi tà 
di considerar,  in s imil i materie sopratut to; la parte sopranaturale non perdendo di vista 
quela naturale . ( . . . ) Non bisogna dunque lasciars isgomentare dal le diff icol tà . Gli Apostol i 
hanono ben sostenute al t re dif f icol tà ,  eppura hanno convert i to l ´ impero romano. SORUR, 
Que cosa. . . ,  p .144. 
237 Cf . Ibid . ,  p .147. 
238 Ibid . , p . 148.  
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Para finalizar o tema do celibato,  Sorur reitera a sua observação 

segundo a qual se deve ter consciência de que se é ser humano; e que a fé ou 

a tradição não concede a ninguém o direito de julgar indevidamente uma 

pessoa resistente a tal virtude. Ao contrário,  dá direito de trabalhar com 

paciência para chegar a infundir nos fracos o que não sentem em si mesmos 

conforme a razão e a religião. É preciso rigor,  mas não exagero. Não são os 

sãos que precisam de remédios,  e sim os doentes. Assim respondia o Senhor 

Jesus aos fariseus e escribas,  que se escandalizavam em vê-lo ter com os 

pecadores. 239 

Os grandes desejos e expectativa de Sorur são unicamente as condições 

de possibilidade para a realização da evangelização da África. Assim,  

durante a sua tournée pela Europa,  o Padre negro lançava um outro grande 

apelo em favor da África; dessa vez,  não aos missionários e sacerdotes,  mas 

a todos os cristãos do velho continente. Ei-lo:  

Por isso,  nós,  em nome de Cristo,  vamos expulsar o inimigo daquele 
abominável ninho por meio do qual ele atrai para sua pavorosa 
habitação centenas de milhões de almas,  redimidas elas também com o 
sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos não podem armá-los de 
coragem e de abnegação,  pedem a quem disse: pede e vos será dado; 
buscai e achareis; batei e vos será aberto (Mt 7, 7). Todos não podem 
ir à batalha,  mas olhem aqueles valentes soldados que,  animados 
pelas puríssimas chamas da caridade de Cristo,  vão à conquista do 
reino de amor. Deêm-lhes uma força com a suas ofertas.(. . .)240  

A experiência de Sorur mostra também que muitos africanos olharão para 

o cristianismo ou carisma comboniano como realidade salvífica e libertadora 

em suas vidas,  mas cobertos com a mentalidade ocidental. Agora eles querem 

ver a mesma realidade salvífica,  mas coberta com a sua cultura africana.  

Seria preciso esperar o Concílio Vaticano II para ouvir-se mais tarde 

uma palavra de encorajamento do magistério da Igreja referente a esse desejo 

                                                           

 

239 Ibid . ,  p . 149-150. 
240 A noi dunque in nome di Cristo ,  andiamo a sloggiare i l nemico da quel nefando nido,  
d´onde egl i t rascina nel l ´orrida sua dimora centenaia di mil ioni d ´anime,  redente anche 
esse col sangue di N.S.Gesù Cristo. Tutt i non potete armarl i di coraggio e di abnegazione 
chiedendole a chi d isse: chiedete e vi sarà concesso,  picchiate e vi sarà aperto (Mt 7 , 7 ) . 
Tutt i non potete venire al la bat tagl ia ,  ma mirate quei valorosi soldat i ,  che,  animati dal le 
puriss ime fiamme del la cari tà di Cristo ,  vanno al la conquista del regno d´amore. Date 
loro mano col le vost re e lemosine. ( . . . ) Ib id . , p . 155-156.  
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do negro. O Papa Paulo VI evidencia essa questão no seu discurso de 

fechamento da primeira Assembléia plenária do SECAM (Simpósio das 

Conferências Episcopais da África e Madagascar) em Kampala,  em 1969. Ele 

exorta a cultura e a alma africanas a embeber,  até nas profundezas dos 

carismas,  os segredos do cristianismo para que eles possam refluir em beleza 

e sabedoria num verdadeiro estilo africano. Ainda o Papa sugeriu: vocês 

podem e devem ter um cristianismo africano . Isso deve ser entendido no 

contexto de um cristianismo universal,  uma vez que não há cristianismo 

africano assim como não há cristianismo europeu ,  muito menos um 

cristianismo ocidental . Há um único cristianismo universal. Segundo Paulo 

VI,  no contexto de um desenvolvimento da África que possa ser realmente 

africano,  é preciso todo tipo de estudo ou pesquisa capaz de desenvolver o 

conhecimento da antropologia,  da sociologia africana,  das religiões 

tradicionais,  dos ritos e das cerimônias das sociedades africanas. Isso para 

poder dar uma contribuição original e necessária à vida de toda a Igreja. Tal 

riqueza não deve desprezar a experiência tradicional dos anciãos e da gente 

comum.241  

3. 5 Um negro face à cultura ocidental    

Mais desafios. De forma alternativa,  a hegemonia cultural promovida 

pela missão civilizatória,  levou o Padre Daniel Sorur Deng a uma resistência 

que fortalece e reafirma a identidade negro-africana na sua forma original. 

Ele assume as suas posições de identidade e se identifica com elas.   

3. 5. 1 O desconforto diante do eurocentrimo  

Daniel Sorur Pharim Deng,  durante a sua permanência na Europa,  

observa mais de perto o Ocidente e sobre ele reflete. Daniel Sorur foi 

ordenado Sacerdote em 8 de Maio de 1887,  tornando-se Padre Daniel Sorur 

Pharim Deng,  missionário Apostólico da África Central. É assim que ele 

                                                           

 

241 Cf . Decisõesda 3 a Assembléia plenária do SECAM,  Kampala,  Uganda 

 

Agosto de 
1972. In: Ibid . ,  p .48.   
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assina no seu escrito mais importante intitulado Che cosa sono i Negri? 

(Quem são os negros?). O escrito não é datado. A sua redação é,  portanto,  

sucessiva à sua ordenação sacerdotal. Esse é constituído de oito cadernos 

manuscritos; sobre a capa de cada um é reiterado o título e é inserido 

 
com 

números romanos de I a VIII 

 
a ordem progressiva dos cadernos. As páginas 

são enumeradas de 1 a 157. Os cadernos são conservados junto ao Arquivo 

Comboniano de Roma (A.C.R),  colocação A\C\R\A\30\2\1-8. 

Uma observação importante. Em 1890,  a obra já estava concluída. 

Numa correspondência de 10 de Fevereiro de 1890,  Sorur escreveu,  de 

Karlsruhe (Alemanha),  ao cônego Giovanni Crisostomo Mitterrutzner,  em 

Bressanone (Itália),  sobre um livrinho que antes tinha enviado a esse último,  

para submetê-lo à correção e apreciação. Além disso,  na mesma carta havia 

escrito:   

(. . .). A minha intenção era de fazer disso um livrinho,  mas acredita-se 
que seja melhor dá-lo à Nigrizia ; precisará corrigir muito,  
especialmente os últimos dois parágrafos,  onde,  segundo o P. Geyer,  
há muita coisa que poderá ofender a caridade e fazer mais mal do que 
bem. (. . .) .242    

Daniel Sorur teria desejado fazer publicar o seu escrito,  mas o projeto não se 

realizou. Três fatores marcantes impediram a publicação: além da 

perplexidade e insegurança do autor,  o juízo pouco animador de seus 

superiores combonianos. Na carta que Sorur escreve ao cônego Mitterrutzner,  

no dia 20 de fevereiro de 1890,  de Frankfurt,  ele reitera:   

(. . .). Todo o manuscrito precisará muito ser revisado nos pontos 
referentes ao estudo do estado real dos negros,  (. . .),  mas para mim é 
impossível,  ou o publico em fascículos à parte ou em Nigrizia ,  
segundo o que Vossa Paternidade me aconselhar. (. . .).243  

                                                           

 

242 ( . . . ) . La mia intenzione era di farne un l ibruzzo,  ma se crede ch è megl io dar lo al la 
a l la Nigrizia bisognerà correggere molto e specialmente l i ul t imi due paragraf i ,  ove,  
secondo i l P. Geyer ,  v 'èmolto che potrà offendere la cari tà e fare piut tosto male che bene. 
( . . . ) . A car ta é conservada junto com o resto da correspondência de Sorur endereçada a 
Mit terrutzner ,  em A\C\R\A\30\13.  
243 ( . . . ) . Tutto i l manoscri t to avrebbe immenso bisogno di essere r i toccato nei punti sot to i 
qual i vol l i s tudiare lo s tato reale dei negri ,  ( . . . ) ,  ma poichè mi è impossibi le ,  lo 
pubbl icherò in fascicolo a parte o nel la Nigriz ia secondo che V. P. vorrò consigl iarmi . 
( . . . ) . Colocação A\C\R\A\30\13.  
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E na carta de 27 de Fevereiro de 1890,  Sorur acrescenta:   

Ontem recebi os cadernos que a Vossa Paternidade teve a gentileza de 
ler. (. . .) nos últimos dois parágrafos podem haver coisas que alguns 
missionários não gostem; em compensação,  de bem para os negros 
temo que possa fazer mal (.. .).244   

Sobre os medos de seus superiores,  acerca da publicação da obra,  numa 

outra carta,  de 10 de Junho de 1890,  ao mesmo cônego Mitterrutzner,  Sorur 

escreve:   

( . . .) O Pe. Sembiante me escreve: O Pe. Reitor leu os seus escritos. O 
argumento parece-lhe bom,  mas em alguns pontos tem de ser revisado,  
ou melhor,  meditado,  em outros,  corrigido. Quanto à capa,  deve ser 
refeita; a língua não corre pela estampa . As contínuas viagens,  mais 
ainda a falta de meios,  não me permitem refazer o mesmo trabalho,  
parece-me não poder escrever melhor. Que me aconselha,  Vossa 
Paternidade? Da minha parte,  acredito que trabalhos como estes são 
ou,  ao menos,  poderiam ser lidos com maior interesse em outra língua 
do que em italiano. Por essa razão preferirei fazê-lo traduzir para o 
alemão ou deixá-lo simplesmente,  até o momento mais oportuno. 
(. . .).245    

Também a hipótese de uma edição alemã não teve seguimento. Numa 

última carta na qual Sorur fala de seu manuscrito ao cônego Mitterrutzner,  

ele disse: Quanto ao meu escrito,  o Pároco Schneider de Stuttgard me 

escreveu meses atrás dizendo tê-lo concedido a uma Comissão reunida nessa 

cidade para fazê-lo examinar,  mas até agora não tive mais notícia do 

resultado .246  

                                                           

 

244 Jeri r icevet t i i quaderni che V.P. ebbe la compiacenza di l eggere. ( . . . ) negl i u l t imi due 
paragrafi vi possono essere cose che non piaceranno ad alcuni Missionari ; ed in cambio di 
bene pei negri temo che possa far male . ( . . . ) . Colocação A\C\R\A\30\13. 
245 ( . . . ) I l P. Sembiante mi scr ive; I vost r i scri t t i l i lesse i l P. Ret tore. L argumento lo 
t roverebbeopportuno,  ma in alcuni punti lo vorrebbe r i toccato ,  o meglio medi tato ,  in 
a l t r i più cast igato . Quanto al la veste dovrebbe essere ri fa t to ,  la l ingua non corre per la 
s tampa . I l cont inuo viaggio molto più i l di fet to di mezzi non mi permettono di r i fare i l 
medesimo lavoro,  mi sembra di non poter megl io scr ivere . Che mi consigl ia V.Paterni tà? 
Per parte mia credo che simil i lavori sono od almeno potrebbero esser let t i con maggiore 
interesse in a l t ra l ingua che in I tal iano. Per questa ragione preferi rei di farlo t radurre in 
tedesco oppure di lasciar lo semplicemente ,  f ino a momento più oportuno. ( . . . ) .Colocação 
A\C\R\A\30\13. 
246 Quanto al mio scri t to i l Parroco Schneider di Stut tgard mi scr isse mesi fa averlo dato 
ad una Commissione r iuni ta in quel la ci t tà per far lo esaminare ,  ma f inora non ebbi not izia 
del r i sul tato . A car ta ,  escri ta do convento dos Capucinos,  de 23 de Dezembro de 1890,  
colocação A\C\R\A\30\13. 
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A impressão é que,  para cada um dos leitores da obra de Sorur,  os 

medos estavam relacionados ao fato de ele ter discutido assuntos,  como a 

questão da civilização dos povos africanos; a formação de um clero indígena 

e,  talvez também,  de ter denunciado o comportamento pouco feliz da 

sociedade européia em relação aos negros.  

No que se refere à data do escrito,  transita entre 1887 e 1890; período 

em que ele passa muitos meses na Europa,  acompanhado pelo Pe. Geyer,  em 

suas viagens de animação missionária com a finalidade de arrecadar 

dinheiro. Por ocasião dessas viagens, Daniel  Sorur aprofundou os seus 

conhecimentos sobre a sociedade e a cultura ocidental,  confrontando-se com 

os preconceitos que os europeus alimentavam contra a raça negra. Esta era 

considerada, na época em que o autor escreveu,  pouco inteligente e resistente 

a qualquer tentativa de instrução. Essas convicções,  legitimadas pelas teorias 

do evolucionismo e pelo mandante etnocentrismo,  davam à realidade uma 

imagem distorcida. Tudo isso mostra a  Daniel Sorur a necessidade de fazer-

se porta-voz e testemunha de seu povo,  de fazer conhecer as reais condições 

do negro: um estado de miséria e de humilhação e um conseguinte retrocesso 

na ciência,  na indústria e na religião (cristã),  que diferem de uma possível 

capacidade intelectiva naturalmente inferior da raça negra. As suas 

argumentações partem da análise do campo religioso: Paganismo (cap. II) e 

Islamismo (cap.III) determinam ignorância e imoralidade; enquanto a 

verdadeira civilização é produzida apenas por meio do Cristianismo (cap. IV) 
247.   

3. 5. 2 A resistência diante do eurocentrimo  

Daniel Sorur observa em muitos europeus a forte tendência de empregar 

a cultura da sua própria sociedade como critério de julgamento dos povos 

negro-africanos e suas crenças religiosas. Isso ocorre porque há uma 

mentalidade em muitos europeus de considerar a etnia negra inferior,  com 

pouquíssima capacidade de intelecto,  pela qual são vãs todas as tentativas de 

                                                           

 

247 Conferi r os i tens um negro face à sua cul tura de origem ,  um negro face à cul tura 
arabo-islâmica ,  um negro face à t radição cristã . 
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educação. Sorur, assim como muitos autores africanos248 e africanistas, 

encontra na relação de dominação as causas das reais condições de vida das 

populações negras. Para Sorur, o Islã e a conseqüente prática da escravidão,  

são as causas que condenam o negro a um perpétuo estado de miséria e de 

desculturação. 

Diante dos desafios de alteridade, Sorur coloca-se em busca da sua 

identidade negro-africana. A aposta no cristianismo europeu foi tão grande 

que 

 

mais tarde 

 

a distância, a perda da própria cultura,  a dor de 

preconceito racial,  da estratificação e de reificação no ambiente europeu,  

levou o jovem negro-africano a buscar a identidade do negro,  simbolizada 

com esta interrogação:  Que cosa sono i neri? ; pergunta que é o título de 

um de seus manuscrito. Vale dizer que essa pergunta remete a tudo o que ele,  

Sorur,  descreve no seu manuscrito. É uma forma de expressar a resistência. 

A pesquisa usa a expressão cristianismo europeu e nele distingue o 

substantivo cristianismo do adjetivo europeu . O cristianismo diz respeito 

à vida e às práticas cristãs tal como são propostas pela própria essência dessa 

vida, Jesus Cristo249,  e repetida pelas Igrejas como boa nova. E o adjetivo 

europeu refere-se à cultura européia. Isso nos permite entender a fonte da 

liberdade sonhada por Sorur,  de um lado,  e,  de outro,  os motivos de sua 

decepção e queixa,  a cultura européia.  

A partir de sua conivência com os europeus,  Sorur pôde distinguir três 

categorias deles em relação às imagens que têm sido feitas do negro. Escreve 

Sorur:   

No breve tempo de minha permanência entre os europeus,  tive 
oportunidade de fazer muitas observações referentes ao modo de julgar 
e de falar da raça negra. Há pessoas cujas opiniões são muito 
desfavoráveis aos negros250  

                                                           

 

248 Por exemplo, Kabengele Munanga,  professor da Universidade de São Paulo ,  em sua 
conferência in t i tulada Áfr ica no 3 o Milênio , no Fórum África,  por ocasião da 
comemoração do dia da África , em maio de 2003,  disse referindo-se às condições dos 
negros em geral e dos negro-africanos em part icular: A África de hoje é nada mais que o 
resul tado histór ico de cerca de cinco séculos consecut ivos que ela atravessou carregando 
sempre na entrada do novo século os saldos posi t ivos e negat ivos dos séculos anter iores" .  
249 Cf . FORTE,  Bruno. A essência do cr ist ianismo . Pet rópolis-RJ: Vozes, 2003. 
250 SORUR, Que cosa. . . , p. 114.  
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Entre essas pessoas encontram-se: os preconceituosos; são aquelas pessoas 

que estranham, quando ouvem dizer que o negro é um ser inteligente,  capaz 

de ser formado em qualquer área de conhecimento; os missionários,  pessoas 

que são convencidas 

 
ao menos indiretamente 

 
e se sacrificam para levar o 

bem-estar espiritual e material aos negros com a pregação do Evangelho e 

com o ensino; mas geralmente dizem não ser o negro da espécie humana,  e 

sim um meio homem,  ou seja,  que ocupa um estágio entre o macaco e 

homem. Desses infelizmente o numero não é pouco . Essas pessoas,  por 

outro lado,  considerando a dificuldade de formar os negros,  se permitiram 

fazer um falso juízo de que essa dificuldade procede de um princípio quase 

intrínseco à natureza do negro. Que princípio é esse? - Concordo 

perfeitamente que os negros são inertes,  indolentes,  preguiçosos,  mas que 

sejam assim por natureza,  nego absolutamente

 

251  

Enfim, os missionários evangélicos,  os exploradores e colonizadores; 

não se preocupam,  de maneira alguma,  com o bem-estar dos negros ou com 

motivos humanitários e menos ainda com interesses religiosos. Ao contrário,  

são movidos por motivos e interesses particulares; essas pessoas consideram 

também árduo o empreendimento de formar o negro na ciência e no 

cristianismo.252 

Para dar uma resposta adequada a todas essas categorias de pessoas 

cépticas em relação à humanidade e capacidade de o negro se evangelizar,  

Sorur afirma com mais convicção:    

A raça negra é tanto inteligente quanto todas as outras raças da 
grande família do gênero humano. Não é,  portanto,  de maravilhar-se 
se essa,  quando houver meios de instruir-se e de educar-se na religião,  
seja suscetível de educação. ( . . .). Soma-se ainda que os negros são 
suscetíveis de educação,  não somente intelectual,  mas também moral 
religiosa,  entendo dirigir-me àqueles que sustentam ser a raça negra 
destinada a desaparecer da história dos povos,  como tanto outros que 
não existem mais hoje como nações,  justamente por ter uma moral em 

                                                           

 

251 Nel breve tempo di mia vi ta f ra g l i Europei ,  ebbi accasione di fare mol te osservazioni 
concernenti i l modo di giudicare e di parlare del la razza nera . Vi sono del le persone,  le 
qual i hanno opinioni molto sfavorevoli a i negri . ( . . . ) non eserre i l negro del la specie 
umana,  bensi un mezzo uomo,  ossia che occupa uno stadio f ra la scimmia e l ´uomo. Di 
queste disgraziatamente i l numero non è poco ( . . . )  Convengo perfet tamente che i negri 
sono iner t i ,  indolent i ,  pigri ,  ma chesiano tal i per natura ,  nego assolsutamente SORUR, 
Que cosa. . . , p. 114. 
252SORUR, Que cosa. . . , p.  2-4 .  
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degradação.Cada homem que reflita deve admitir que o negro é capaz 
de civilização como todos os outros. Far-se-ia gravíssima injuria à 
inteligência humana,  querendo provar isso.253  

Segundo o autor de Que cosa sono i negri,  há prova de que,  na África,  

como no resto do mundo,  a aplicação de bons métodos civilizatórios podem 

conduzir os povos a um grau de cultura mais elevado.254 Contra os seguidores 

da teoria do evolucionismo que afirmam a evolução do negro do macaco,  ele,  

ironicamente,  escreve:  

Não é de negar que os defensores e divulgadores da assim chamada 
teoria da evolução vão querer provas. Mas sendo esta uma questão não 
somente verdadeira,  mas evidentemente tal,  então se poderá conceder-
lhes este direito,  quando provarão: 1o que a raça negra não é dotada 
de inteligência por própria e intrínseca sua natureza,  em tudo e em 
todo lugar como as outras raças da grande família do gênero humano; 
2o que a teoria evolucionista tenha conseguido uma só vez desde 
quando existe até nossos dias,  dar exemplos publicamente conhecidos 
da passagem de um Urangutang Chimpanzè,  Gurilla ou de qualquer 
outra surgido de macaco ao estado de um homem e sobretudo de homem 
negro.255   

Sorur,  com muito coragem,  mostra que o homem europeu está na 

mesma condição do negro-africano:  

Pega-se um exemplo da Europa mesmo. Um homem erudito,  instruído e 
um camponês ignorantíssimo; ambos têm faculdades intelectuais. Um 
porém pôde cultivar as suas,  porque teve condições de fazê-lo,  o outro 

                                                           

 

253 La razza negraè tanto intel l igentequanto tut te le al t re razze del la grande famigl ia del 
genere umano. Non è dunque da farse maravigl ia se essa ,  quando ha i mezzi d´ist rui rsi e 
di educars i nel la rel igione,  s ia suscet t ibi le di educazione . 5( . . . ) Nell ´aggiungere che i 
negri sono suscet t ibi l i d´educazione,  non solamente intel let tuale ma anche morale 
rel igiosa,  intendo rivolgermi a coloro ,  che sostengono essere la razza negra dest inata a 
scompari rdal la s toria dei popol i ,  come di tant i a l t r i ,  i qual i non esis tono piùoggi come 
nazioni ,  appunto per la morale loro degradazione.Ogni uomo che ref le t te deve ammettere 
che i l negro écapace di civi l tà come tut t i gl i al t r i . Si farebbe graviss ima ingiuria 
a l l ´ intel l igenza umana,  volendo provare questo . SORUR, op ci t . ,  p . 5-7 . 
254 Cf . Ibid . , p . 119. 
255 Non è da negare che i sosteni tori e propagatori del la così det ta teoria evoluzionist ica 
vorranno averne prove. Ma essendo questa una questone non solamente vera ,  ma 
evidentemente tale ,  a l lora si potrà loro accordare questo di r i t to ,  quando essi proveranno 
primeiro che la razza nera non sia dotata d´intel l igenza per propria ed int rinseca sua 
natura ,  in tut to e da per tut to come le al t re razze del la grande famigl ia del genere umano. 
Secondo che la teoria evoluzionist ica sia r iusci to una sola vol ta da quando ebbe esis tenza 
f ino ai giorni nost r i a dare esempi publicamente note del passaggio un Urangutang 
Chimpanzè,  Guri l la o di qualunque al t ra sorta di scimmia al lo stato di un uomo e 
sopratut to di uomo negro. Ib id . ,  p . 9 . 
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não conseguiu ou porque nasceu imbecil ou porque não teve condições 
de instruir-se. Portanto,  há uma grande diferença entre eles. Porque o 
pobre camponês portanto não pôde cultivar as suas faculdades 
intelectuais,  se deverá dizer que é um ser não gastar forças para 
educá-lo? E a sua ignorância será um motivo para estimá-lo,  muito 
menos ainda para duvidar da sua espécie humana? É essa justamente a 
diferença que existe entre os negros em comparação com homem civil 
(emancipado)256   

Ainda, segundo o Padre negro,  o fator de educação intelectual não é 

suficiente para a perfeita formação de um homem civilizado. É necessária 

ainda a formação científica e religiosa; científica,  para habilitar o ser 

humano a servir a sociedade da qual ele é membro; religiosa,  para orientar 

melhor o ser humano para que não se desvie do caminho de justiça,  e obrigá-

lo moralmente a render a Deus o devido tributo de adoração e serviço como 

seu único Criador e Senhor; obriga o ser humano a ser justo para com todos 

os membros da família humana quer eles superiores quer iguais ou 

inferiores.257 

A causa principal dessa falta de estima que se tem pelos negros provém 

do seu atraso em relação à ciência,  indústria e religião e,  conseqüentemente,  

à civilização. Em todo caso,  a fase ou o estado no qual os negros se 

encontram foi comum para todos os povos. A Europa,  principalmente,  que 

hoje se tornou mestra da civilização entre as outras partes do mundo,  outrora 

era um labirinto de crueldade e de perversão. Assim se encontram tanto os 

negros quanto os outros povos pagãos ou infiéis. A Antigüidade pagã não foi 

diferente; por muito tempo essa foi atrás da moderna civilização em termos de 

ciência,  indústria,  comércio e religião. A Antigüidade passou a nutrir pelo 

homem nobres sentimentos só depois que o Cristianismo trouxe do alto dos 

céus a luz da verdade. O aperfeiçoamento intelectual e moral que a Europa 

possui hoje,  deve-o a Cristo Jesus por meio da sociedade,  que é a Igreja.258 

O estado retrógrado não deve ser atribuído à raça negra como intrínseco 

à sua natureza. Existem muitas crescentes e florescentes missões que se regem 

atualmente na África.   

                                                           

 

256 Ibid . , p . 16. 
257 Cf . Ibid . , p .17 
258 Cf . Ibid . , p . 12 . 
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3. 6. O discernimento  

A experiência de  Daniel Sorur constitui uma viagem de transformação 

cultural que ocorreu num momento de incerteza de um menino de tradição 

Dinka no contato com a cultura muçulmana escravocrata,  até chegar ao 

momento de apostar no cristianismo europeu tal como apresentado pelos 

missionários combonianos. A aposta simbolizou a busca de liberdade, de 

dignidade humana e a utopia para uma vida emancipatória. É bom perceber 

logo que o futuro que Sorur projetou ou sonhou,  ao se refugiar junto aos 

missionários combonianos,  não foi primeiramente a vontade de tornar-se 

missionário e sacerdote,  mas ser gente livre e digna. Aliás,  de um menino 

negro-africano identif icado com a tradição Dinka rural seria pretensioso 

esperar um claro entendimento da vida cristã e do sacerdócio cristão europeu.  

Ao tornar-se cristão 

 

e depois missionário e sacerdote comboniano ,  

Daniel Sorur não teve apenas consciência de ter mudado de religião,  mas 

percebeu também que mudou de mundo . As relações fundamentais não são 

mais de parentesco,  de tribo,  de clã,  mas as que nascem da comunhão na fé; 

a segurança não reside mais no conhecimento pacientemente elaborado,  

reconhecendo as correlações primeiras que unem as coisas e os seres,  mas 

numa obediência à Palavra de um Deus reconhecido como normativo e 

suficiente. 

A mudança é, portanto, radical no sentido próprio da palavra,  ela 

mexe com a raiz da situação do homem no mundo. É,  por isso, normal que ela 

seja sentida e vivida com dificuldade e demora para entrar verdadeiramente 

na novidade que escolheu para viver. Mas isso é apenas um aspecto do 

problema, o menos traumatizante. Porque,  ao mesmo tempo quando descobriu 

um novo mundo religioso, Daniel  Sorur viu-se como de fora e,  contra a sua 

vontade,  obrigado a entrar em um universo sociocultural que excede 

infinitamente tudo o que conhecia e que entendia determinar o uso que fazia 

de sua terra e os proveitos que dela esperava tirar. 

Se a sabedoria tr ibal definia para ele o lugar do mundo,  agora ele 

precisa aprender o contrário . E a mudança é tão violenta que,  

aparentemente,  não se preocupa muito com o que lhe pode acontecer. As 

decisões lhe chegam de fora 

 

não é consultado sobre o que convém para ele 
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fazer e se deu certo sua produção,  ele não será assim tão feliz porque não ele 

que avalia os esforços de seu trabalho. Ele se encontra no espaço de uma 

geração, arrancado de uma tradição milenar e é obrigado a aprender a viver 

num mundo que lhe foi imposto ,  cujas leis ele ignora a origem e parecem 

ser exercitadas em seu prejuízo. 

A extrema complexidade da situação na qual Daniel  Sorur se encontra 

 

e na qual o negro comboniano está hoje 

 

escapa muitas vezes aqueles que 

aqui e lá estranham a lentidão do desenvolvimento no ambiente pluricultural 

dominado pelo eurocentrismo moderno. Mas se se prestar bem atenção,  de 

outro lado,  o negro-africano revela muitas vezes uma notável capacidade de 

adaptação. Esquece-se muito de que ele realizou no espaço de uma ou duas 

gerações uma mudança que exigiu muitos séculos aos ocidentais. Da mesma 

forma,  não é fácil para ele discernir o caminho que deve seguir.  

Consideramos,  passando, além do caso Daniel Sorur,  um outro caso 

mais recente. Alphonse Diavanga é um jovem congolês que nasceu e cresceu 

no meio de Kimbanguismo259. Seu pai foi,  na região Bakongo onde ele é 

originário,  um curandeiro de grande fama e é a Diavanga que cabe a 

transmissão hereditária desses poderes de cura exercitada à satisfação de 

muita gente. Estudante no colégio,  o jovem estava terminando o ensino 

médio (2o grau). Curiosamente,  seu professor de filosofia é um religioso,  

pois o colégio,  que tem toda a confiança da Igreja,  é também meio 

seminário,  isto é,  alguns futuros padres terminam lá seus estudos do ensino 

médio. Diavanga,  beneficiando-se do conhecimento religioso cristão,  acaba 

pedindo para entrar no seminário comboniano. Então,  a questão é simples e,  

portanto,  insolúvel: Cristianismo,  Kimbanguismo,  mundo religioso 

tradicional,  tudo isso lhe concerne,  tudo isso faz sua vida. Como conciliar 

tudo? O caso não é imaginário. E ele se repete hoje em milhares de 

exemplares.  

Face a essa situação estranha,  mas que é,  às vezes,  psicologicamente 

insuportável,  há muitas reações possíveis. A mais ordinária,  a mais 

compreensível,  seria de pegar tudo de vez e fazer uma síntese : 

                                                           

 

259 Igreja independente afr icana,  fundada pelo bat is ta congolês Joseph Simon Kimabangu,  
que se proclamou profeta no ano 1930.   
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Cristianismo católico e Kimbanguismo,  as religiões tradicionais e os 

primeiros elementos de uma formação científica moderna (ou pós-moderna). 

Mas,  no âmbito comboniano (Igreja),  impera o Cristianismo com a sua marca 

eurocêntrica.  

Aqui está-se no regime de tolerância 260 cujo significado subjacente é 

de caridade e paternalismo. Regime que contradiz e esvazia o princípio 

comboniano salvar o negro com o negro

 

do seu sentido metodológico 

missionário. Teoricamente, o princípio é de grande inspiração para o 

paradigma teológico de inculturação ,  leva ao reconhecimento das diferenças,  

mas,  na prática,  parece reduzir-se apenas a um slogan.  

Ao serem tolerantes com o negro-africano, o diferente, o 

estrangeiro ,  apenas está sinalizando que o aceita em sua diferença mas que 

 

para se relacionar com esse outro (negro) 

 

ele precisa atender certas 

exigências dele. Teoricamente,  um grande número de combonianos ocidentais 

não o diz,  mas em prática sabe dar o seu recado. Por isso,  a tolerância está 

sempre do lado da razão dos mais fortes . É uma marca suplementar da 

soberania, que fala ao outro a partir de uma posição elevada do poder. É como 

se ele estivesse dizendo: estou deixando que você exista,  você não é 

inaceitável,  estou lhe deixando um lugar em meu lar,  mas não se esquece de 

que este é meu lar .  

Desse modo,  torna-se ridículo ouvir dizer que inculturação do carisma 

comboniano deve ser a política de tirar as suas energias do cultural, do 

espiritual missionário de pobreza e da pregação de justiça e paz ,  

enquanto a injustiça e a violação dos direitos comunitários colocam todo um 

grupo à beira da exclusão. Seria admirável se se admitisse que as teorias da 

identidade cultural se nutrem das ideologias da autenticidade utilizada 

 

como 

Salvar o negro com o negro para fins estratégicos de manter a hegemonia 

ocidental,  excluindo o negro do debate que oriente a sorte do Instituto 

comboniano.  

Nesse sentido, tem-se a impressão de que se perde tempo 

indefinidamente sobre uma metodologia clássica para responder às aspirações 

                                                           

 

260 Sobre a discussão acerca desse assunto ,  o lei tor encontra aprofundamento em 
BORRADORI,  Giovanna. Filosof ia em tempo de terror . Diálogo com Habermas e 
Derrida . Trad. Roberto Miggiat i . Rio de Janei ro: Jorge Zahar ,  2003 ,  p . 137 et seq .  
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dos negros de hoje. É tempo de repensar a identidade dos negros 

combonianos,  levando em consideração as condições concretas com as quais 

se identifica o carisma comboniano.                                
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Resumo  

Resumir a identidade comboniana do negro no culto das tradições 

culturais e no louvor às virtudes da negritude ou da autenticidade,  é afastar-

se da vida de grupo comboniano para periferia . Sem cair na armadilha da 

etnologia clássica ansiosa à procura da autenticidade ,  da pureza da 

identidade cultural 

 

tentativa vã ,  tentou-se ter-se interessado mais 

especialmente sobre a identidade de Daniel Sorur na encruzilhada entre as 

suas origens negro-afro-Dinka-Giur,  o islamismo e o cristianismo 

comboniano. Com efeito,  com as idéias forças da civilização ocidental261,  

houve uma desestruturação,  até mesmo destruição,  a qual foram submetidas 

as tradições,  os costumes,  ritos,  etc. A homogeneidade cultural promovida 

pela missão civilizatória levou  Daniel Sorur,  relativamente,  ao 

distanciamento da cultura original; ao mesmo tempo,  de forma alternativa,  

levou-o a uma resistência que pode fortalecer e reafirmar essa cultura de 

origem. Portanto,  no sentido estreito do termo,  não se confirma uma 

identidade autêntica e tradicional. Já se foi,  diz uma expressão popular 

brasileira,  inútil chorar por um leite derramado . De uma certa forma,  de 

agora em diante, a identidade do negro está mais no futuro que o Instituto 

comboniano saberá promover do que numa celebração doente de um passado 

ainda mal assumido. Não se trata para o negro de hoje voltar às suas 

tradições milenares; ele não é mais um indivíduo fechado. Essa passagem a 

universal parece ser irreversível, mesmo se a sua política de identidade traduz 

de forma exagerada a violência cínica com a qual essa passagem foi imposta.  

É necessário virar as páginas desse passado e buscar na criação de 

um combonianismo decididamente renovado as razões de viver e de esperar o 

que o atual tem dificuldade de oferecer. O negro-africano só poderá renascer 

verdadeiramente como comboniano, libertando-se de todo o mecanismo de 

dominação do poder ocidental. Entre o infeliz distanciamento de identidade 

relativamente 

 

à comunidade e à cultura de origens e a resistência que 

                                                           

 

261 O processo de exploração se mascara at rás do pretexto sócio-cul tura l : civi l izar! Ou 
sócio-humani tário : ajudar! A dominação cul tural mais insidiosa é sem dúvida a mais 
a l ienante . Assim a exploração do negro corresponde a sua deformação ideal . Cf . 
THOMAS,  L.V.  Dual isme e dominat ion en Afrique noire. In: ABDEL-MALEK,  Socilogie 
de l imperial isme ,  Anthopos,  1971,  p . 141-180. 
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fortalece e reafirma os aspectos fundamentais da cultura de origem,  é preciso 

uma negociação. 

Pode ser que exija um longo processo, já que desertar do imaginário 

ocidental uma herança de séculos é uma empresa laboriosa. Em todo o caso,  a 

utopia de um novo dia não arranca as razões de esperar; a nova geração 

parece mostrar um espírito bastante aberto e crítico. Nesse caso,  o provérbio 

Bakongo faz sentido: Ainda que a noite seja comprida,  o sol acabará por 

amanhecer no horizonte da esperança .   
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2a PARTE  

A IDENTIDADE CULTURAL NEGRO-AFRICANA  
A PARTIR DA CONVIVÊNCIA ECLESIAL 

INTERCULTURAL: INTERPRETAÇÃO                    
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Introdução     

Uma experiência humana interpretada e 
expressa poderá sempre ser objeto de 
compreensão das gerações sucessivas,  que a 
verão sob horizontes diversos do horizonte 
original. Tais novas experiências 
compreendidas e tematizadas podem assim 
revelar aspectos novos da experiência 
primeira,  já que nela não manifesta 
explicitamente. Toda história das diversas 
vivências e interpretações da experiência 
original pertence,  quer queiramos ou não,  
ao nosso horizonte de compreensão atual 
quando abordamos e procuramos 
compreender e refazer a experiência 
fundante. Desta maneira,  já estamos de certo 
modo no interior de um contexto histórico por 
ela inaugurado .1    

Nesta segunda parte,  quer-se apresentar um modelo de interpretação. 

Ao desenhar o quadro conceitual-epistemológico preciso,  permite-se captar 

aspectos,  nexos e dimensões que,  no seu entrelaçamento,  desvelam a 

questão da identidade cultural do negro na convivência eclesial intercultural,  

não como uma realidade hipotética,  mas no seu dinamismo interno visando 

forçar as fronteiras da comunidade eclesial missionária a fim de deslocá-las 

para o seu mais autêntico testemunho.  

Há,  é bem verdade,  um passado de dores e traumas que,  ao ficar 

sempre na lembrança,  pode paralisar a projeção futura. Como diz o profeta: 

Não fiqueis a lembrar coisas passadas,  não vos preocupeis com 

acontecimentos antigos. Eis que vou fazer uma coisa nova,  ela já vem 

despontando: não a percebeis?

 

(Is 43, 18-19). A memória poderia servir 

enquanto tiver uma função criativa,  para sustentar a esperança em 

acontecimentos novos e abrir a mente para reconhecê-los. Portanto,  ao em 

vez de nos atermos às denúncias das barbaridades históricas e às que até hoje 

acontecem contra os negro-africanos,  em lugar de nos limitarmos a sintetizar 

                                                           

 

1 MIRANDA,  Mario de França. Incul turação da fé: uma abordagem teológica . São Paulo: 
Loyola,  2001,  p . 80 . 
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epistemologias e conceitos,  temos que construir novos conceitos e 

epistemologia a fim de introduzirmos uma nova hermenêutica,  a partir da 

riqueza vivencial e oral. 

Assim,  em termos epistemológicos quer-se resgatar a categoria 

antropológica de relação2,  na qual se focaliza a dimensão da 

intersubjetividade como sítio coletivo (espaço de nós ,  nosso patrimônio),  

singular,  aberto e dinâmico 

 

como diria Hassan Zaoual ,  onde se quer 

compartilhar um ideal comum de vida e de ação. O sítio seria lugar 

fundamental de entendimento e de articulação,  de coordenação entre seus 

aderentes. O saber ser dessa comunidade estaria intimamente l igado a seu 

saber fazer , um modo de considerar a identidade comum,  como motor 

simbólico da eficácia de uma organização social. Crer para crescer! 3. É, 

aliás,  o que conferiria,  em particular,  ao grupo eclesial comboniano 

concreto o caráter de organização social em aglomerado. Semelhante a uma 

mão invisível ,  o espaço coletivo,  outra realidade invisível,  induz,  com 

efeito,  os seus próprio modos de articulação entre as pessoas (entre as 

culturas). Desse ponto de vista,  situada em um espaço-tempo 

antropologicamente codificado,  a racionalidade não pode ser considerada 

pura,  uniforme ou mesmo limitada a uma única cosmovisão. Plural,  ela se 

constrói in situ de modo dinâmico e indeterminado4. 

Dois capítulos serão articulados . Partindo da experiência intercultural 

paradigmática do Padre Daniel Sorur Pharim Deng ,  do grupo africano Dinka,  

o primeiro capítulo pretende sabatinar o conceito de identidade cultural ,  

apontando para a sua insuficiência acadêmica,  e o conceito de identidade 

negro-africana ,  para sua validade vivencial5; e a partir da crítica,  quer dizer,  

do discernimento,  construir novo conceito,  válido depois também para a 

perspectiva prática de convivência entre culturas. Trata-se da construção de 

uma estratégia de argumentação que perpassa o texto do começo ao fim. Isso 

                                                           

 

2 A pessoa humana descobre-se como ser de relação. Tudo o que somos existe em re lação. 
Aumenta ,  desenvolve-se em relação . LIBANIO,  João Bat ista . A arte de formar-se . São 
Paulo: Loyola ,  2001,  p . 88 . 
3 ZAOUAL,  Hassan.  Global ização e diversidade cul tural . Textos selecionados e 
t raduzidos por Michel Thiol lent . São Paulo: Cortez,  2003,  p . 113. ( Col . Questões da 
nossa época,  106). 
4 Cf . Ib id . , p . 114. 
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porque,  de um lado,  as ciências humanas e sociais não oferecem definições 

justas e irrefutáveis e,  de outro,  a presença da experiência do negro constitui 

uma polêmica em favor de um novo paradigma no estudo (na prática e na vida 

da missão),  como uma alternativa ao pseudo-universalidade predominante na 

compreensão da missão no contexto intercultural.  

O segundo capítulo quer sabatinar o conceito do intercultural e,  a 

partir da experiência eclesial, perceber a ambigüidade entre seu uso 

conceitual e de sua vivência histórica. O argumento sobre a questão de 

homogeneidade e do domínio hegemônico,  permite,  entre outros,  desvendar 

o mito da interculturalidade ou/e da internacionalidade subjacente à idéia de 

uma instituição que se define católica ,  universal 

 

retoricamente 

reiterada e interiorizada pelo imaginário coletivo eclesial. Pretende-se 

reconstruir,  portanto, o conteúdo ideológico do conceito da interculturalidade 

 

conceito,  até agora,  semanticamente vazio 

 

e simula uma convivência 

pacífica entre as culturas,  que não diz nada sobre a hegemonia cultural que 

domina não apenas o cenário da globalização cultural,  mas,  de uma forma ou 

outra bem presente no cenário eclesial,  de modo concreto no contexto do 

grupo comboniano. A interculturalidade,  aqui,  parece confirmar o 

pensamento único e o monoculturalismo: da mesma forma que um executivo 

do Citybank vive nas suas viagens pelo mundo essa interculturalidade e 

parece apontar para uma metalinguagem entre contextualização e 

globalização. Portanto,  a dimensão ontológica da interculturalidade6 

 

abstrata,  formal,  de um universalismo muito retórico e muito pouco 

contextualizado 

 

é destinada à uma substancial esterilidade,  pois distorce o 

rumo do comum projeto das comunidades pluriculturais envolvidas.   

                                                                                                                                                                                         

 

5 Pesquisas não ocorrem num vácuo. Elas fazem parte do contexto de problemas reais da 
sociedade. . . . Esses tornam aquelas possíveis e necessárias. Cf . ALVES,  Rubem Azevedo.  
O suspiro dos oprimidos . São Paulo: Paulus ,  1999,  p . 103 (col . Tempo de Libertação).  
6 Não exis te uma qual idade intercul tural que possa ser considerada a t r ibuto objet ivo de 
a lgo. Intercul tural é um novo t ipo de discurso sobre o homem surgido por uma exigência 
de ordem teórica e prát ica juntas ,  um olhar e um modo de interrogar o real que evidencia 
o contexto do qual emergem os fatos ,  a ideologia que a eles subjaz,  as condições que os 
produzem e o modo de aprender . Para aprofundar o assunto , ler ABDALLAH,  Pretcei l le . 
Vers une pedagogie intercul turel le . Approche conceptuel le ,  épistemologique et 
methodologique , Paris: PUF,  1985 
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CAPITULO I  O negro-africano-cristão: uma identidade em        

conflito   

Fazer parte de uma cultura étnica que nos dá uma identidade,  que nos 

faz diferentes,  que nos dá valores específicos,  e,  ao mesmo tempo,  estar 

ativamente integrado num contexto social intercultural,  em pleno 

desenvolvimento,  propondo projetos humanistas de emancipação com escopo 

universalista e hegemônico,  enfrentando as reações paradoxais de 

resistência : esse é um dos maiores desafios que vem enfrentando o 

Cristianismo,  a Igreja Católica,  em geral,  e o Instituto missionário 

comboniano,  em particular,  ao longo de sua história.  

O objetivo a que agora nos propomos neste capítulo é a construção do 

conceito da identidade cultural do negro-africano a partir desse contexto. Para 

fazê-lo,  precisamos responder às perguntas: o que é a identidade cultural? 

Como Sorur foi negro-africano num espaço coletivo (intercultural) marcado 

por um cristianismo católico ocidental? Para discutir a primeira interrogação,  

nossa proposta é pensar com alguns autores das Ciências humanas (cientistas 

sociais e psicólogos,  em particular) como Erik Erikson,  Pierre Bourdier,  

Jürgen Habermas,  entre outros. Embora,  para responder a segunda questão,  

a nossa tentativa seja um estudo de modelo da identidade cultural de Daniel 

Sorur Pharim Deng,  como categoria ilustrativa que questiona pela coerência 

de testemunho da missão cristã e universal tal como foi vivida no século XIX 

até a primeira metade do século XX,  a presença do negro é sempre,  na 

medida em que o nosso argumento for bem sucedido,  uma polêmica em favor 

de um novo paradigma de convivência entre culturas,  até hoje7. As nossas 

dores,  angústias e dúvidas perguntam pela coerência de uma metodologia 

missionária passada e ainda vivida  hoje.  

                                                           

 

7 Como na fase dos séculos XVI e XVII(com o Portugal e a Espanha,  na América Lat ina,  
no Reino do Kongo),  o empreendimento da missão cristão do século XIX e da pr imeira 
metade de século XX(com a França,  Bélgica,  Holanda,  Inglaterra , Alemanha,  e tc . ,  na 
África e na Índia) foi marcada pelas ambigüidades de uma prát ica ,  mui tas vezes ,  l igada à 
conquis ta e à expansão colonial .O f im do XIX associa as Igrejas do Ocidente ao esforço 
missionário para const i tui r as pretendida  verdadei ras igrejas locais . Mas precisa esperar 
a segunda metade do século XX,  com acontecimento do Vaticano II (1962-1965) para 
começar a engat inhar passos desse novo pensamento . Cf . DORÉ,  Joseph. Préface . In: 
PIVOT,  Maurice ,  Un nouveau souff le pour la mission . Par is: L Atel ier ,  2000,  pp. 7-10. 
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1. 1 A identidade cultural  

1. 1. 1 O conceito de identidade  

O conceito de identidade,  embora pareça compreensível,  é bastante 

complexo e desafiador para qualquer pensador,  antropólogo,  filósofo,  

psicólogo,  cientista da religião,  teólogo,  etc. É difícil defini-lo,  porque é 

um dos conceitos mais freqüentes e recorrentes,  mas também entre os mais 

polissêmicos8 e,  portanto,  mais confusos,  controversos e inflacionados.9 

Dizer o que é identidade já é polêmico e escorregadio.  

Segundo Concetta S. Terranova10,  por causa do seu caráter polissêmico,  

a identidade acaba construindo simultaneamente um conceito-recurso e,  ao 

mesmo tempo,  um conceito-armadilha ,  conceito suspeito,  pois ela é usada 

para iluminar argumentações científicas que evidenciam o papel estruturador 

dos mecanismos identitários em nível de desenvolvimento da pessoa,  até seus 

usos ideológicos que sustentam as políticas delirantes de caráter destrutivo.11 

Gioia di C. Longo12 vê a identidade como um problema 

interdisciplinar ,  pois esse é um tema particularmente usado nas ciências que 

estudam o humano,  no âmbito filosófico,  antropológico,  psicológico,  

cultural,  sociológico e político.13 E,  analisando a estrutura da identidade 

cultural,  Gioia di Cristoforo traz uma tipologia,  segundo a qual um 

indivíduo (ou grupo) pode,  ao mesmo tempo,  viver a própria existência com 

pluralidade de identidades: identidade de gênero ,  identidade de 

parentesco ,  identidade de geração ,  identidade territorial ,  identidade 

étnica ,  identidade nacional ,  identidade transnacional ,  identidade 

econômica ,  identidade de classe ou de casta ,  identidade de profissão ou 

                                                           

 

8 FÉRROL,  Gi l les (di r . ) .  Dictionnaire de sociologie . Pari s: Armand Col in ,  1995,  p .109. 
9 Cf . NANNI ,  Antonio; ABBRUCIATI,  Sergio . Per capire l intercul tural i tà ,  parole-
chiave ,  p . 48 
10 Professora de Pedagogia na Univers idade de Messina/ I tál ia , dedica-se a programas de 
pesquisas e in tercâmbios sobre o tema da intercul tural idade. 
11 Cf . TERRANOVA,  Concet ta Sirna. Pedagigia intercul turale: Concett i ,  problem ,  
proposte ,  p . 43 
12 LONGO DI CRISTOFORO,  é professora de Ant ropologia cul tura l na Faculdade de 
Sociologia da Universi tà degl i Studi de Roma La Sapienza . 
13 Cf . LONGO DI CRISTOFORO,  Gioia . Ident i tà e cul tura :per un antropologia del la 
reciproci tà ,  p . 5  
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de trabalho ,  identidade escolar ,  identidade de grupo ,  identidade 

social ,  identidade política ,  identidade religiosa ,  identidade 

esportiva 14. V. Lanternari poderá concordar e dizer que a heterogeneidade e a 

multiplicidade de níveis conceituais e abordagens de análises são aplicáveis 

ao mesmo conceito de identidade.15 

A definição do conceito de identidade como conjunto das circunstâncias 

que fazem com que uma pessoa é aquela pessoa determinada (identidade 

pessoal)16 parece abstrata e vácua. Ela enfatiza os processos de atribuição de 

uma identidade legal,  a identificação que permite situar os indivíduos dentro 

das categorias socialmente definidas e legitimadas pelas instâncias de 

diversos níveis (características demográficas,  étnicas, profissionais, etc.) . 

Uma tal definição é insuficiente uma vez que não permite compreender as 

inter-relações entre o nível individual e o coletivo,  entre identidade em si e 

identidade para o outro .  

O modo como a noção de identidade cultural será por nós utilizada 

(identidade,  originalmente,  como fenômeno antropológico: da pessoa como 

ser social e encarnada no mundo) permite um relativo afastamento 

 

não 

exclusão dos debates teóricos metafísicos. Liberamo-nos do conceito de 

identidade como princípio lógico-metafísico. Sobre ele,  comenta L. C. 

Susin:   

Essa forma de identidade é devastadora. Dela é necessário salvar-se,  
e isso,  pela sua lógica,  é impossível. A não ser que venha de fora,  de 
outro,  de uma relação e de uma pluralidade que rompe e inverta a 
linha curva da identidade inclinante para o mesmo. 17   

O princípio de identidade foi reconhecido,  na história da filosofia,  

como suprema lei do ser e,  conseqüentemente,  do pensar. Isso desde 

Parmênides,  Aristóteles,  passando por Kant até chegar a Hegel. Contra o 

                                                           

 

14 Cf. Ibid . p . 62-69. 
15 Cf . LANTERNARI,  Vit torio . Ident i tà e di f ferenza: percorsi s torico-antropologici . , p . 
56 
16 O fato de que a pessoa considere a si mesma como idênt ica ou sendo a mesma em 
di ferentes momentos do tempo e lugares do espaço . . . ALVARO GÓMEZ,  Mariano. 

Ident idade pessoal . In: MORENO VILLA,  Mariano. Dicionário de pensamento 
contemporâneo . Trad. Honório Dalbosco. São Paulo: Paulus ,  2000,  p . 402. 
17 SUSIN,  Luiz Carlos . Ident idade como apropriação e narcis ismo . In: Conci l ium . Em 
busca da ident idade biográf ica ,  moral e rel igiosa,  p . 102. 
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monismo hegeliano,  mas também contra uma afirmação abstrata e isolada do 

princípio de identidade,  reagiram sobretudo as filosofias do diálogo (Martin 

Buber,  Ferdinand Ebner,  Franz Rosenzweig),  o personalismo comunitário 

(Emmanuel Mounier,  Maurice Nédoncelle,  Jean Lacroix e outros) e,  mais 

recentemente,  a fenomenologia da alteridade (Emmanuel Lévinas). A 

identidade deve ser pensada em termos fenomenológicos,  a partir da 

experiência da pessoa como ser em relação. Buber sugere uma relação que 

constitui um nós (o interpessoal) como dimensão coletiva da vida,  como 

lugar-chave para compreender o homem; Rosenzweig pensa numa relação que 

dê prioridade à necessidade do outro; seguindo o caminho aberto pelo filósofo 

judeu (Rosenzweig ), Lévinas postula uma relação baseada na ética da 

responsabilidade para o outro .  

Diante da complexidade e implicações epistemológicas que podem ser 

impostas ao tratamento do tema da identidade, devemos precisar a orientação 

que ele recebe neste trabalho. A relevância que aqui lhe é atribuída prende-se 

à convicção de seu caráter relacional nas estruturas interculturais 

(interpessoal, inter-étnicas,  intersubjetivas),  isto é,  nas estruturas 

eminentemente psicológicas e de ordem do coletivo e do cultural. Assim,  o 

conceito de identidade tem um caráter de convergência,  de lugar onde se 

superpõem o inter e intrasubjetivo (diferenciação e identificação),  como a 

religião extrínseca / institucional e a religião intrínseca/ individual sempre 

se sobrepõem em função da natureza social da pessoa e da religião18 

 

para 

dizer,  no pensar de G.W. Allport (1966) . Assim,  o contorno entre as 

tradições científicas enriquece a nação,  evidencia as interpretações 

divergentes das quais ela tomou lugar,  para tentar construir uma definição 

antropológica (no sentido da psicologia social). 

Partindo da atividade comunicativa e da ética da discussão de K. O. 

Apel19,  Jürgen Habermas ,  em Consciência moral e Agir comunicativa20, 

                                                           

 

18 O indivíduo toma a responsabi l idade própria da criação de ét icas ,  valores ,  s is tema de 
crenças e ident idade social . O processo pode desenvolver-se no meio de relações com a 
inst i tu ição re l igiosa dinâmica do diálogo. A pessoa procura sua ident idade ,  seus valores ,  
seu sent ido,  sua ét ica at ravés da ident if icação com um grupo ou uma comunidade 
rel igiosa,  uma inst i tuição. Assim,  a ident i f icação rel igiosa ou ét ica pessoal encontra-se 
mais l igada ao sistema rel igioso da inst i tuição; a pessoa confia mais nas di ret r izes da 
inst i tu ição do que no seu próprio juízo . 
19 Cf . Estudos de moral moderna . Petrópolis : Vozes ,  1994. 
20 Para a t radução português no Brasi l : Rio de Janeiro: Tempo brasi lei ro ,  1989.  
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coloca-se em lugar uma teoria de caráter filosófico das relações humanas nas 

sociedades contemporâneas; teoria formal da intersubjetividade. Essa teoria 

aparece como uma moral sem prescrições,  cujos princípios são ligados a 

garantia da intercompreensão,  oferecendo assim uma nova apreensão da razão 

prática. O teórico social alemão argumenta que para o conhecimento ser 

válido,  ele tem que resultar de diálogo livre e aberto. Essa teoria oferece 

possibilidade de um diálogo efetivo e heurístico com a psicologia social, 

categorias filosóficas como intersubjetividade,  diferença (alteridade), 

possibilitam o diálogo com as ciências sociais para a inteligibilidade da 

identidade cultural.  

Para alguns psicólogos e psicanalistas,  a identidade é antemão o 

sentimento subjetivo e tônico de uma unidade pessoal e de uma continuidade 

temporal 21 ,  o princípio que dá coerência à multiplicidade das experiências 

sociais do indivíduo. Para outros,  na tradição freudiana,  é a divisão e a 

descontinuidade que caracterizam a construção da identidade,  através do 

conflito22. Essas duas concepções,  a primeira privilegiando a harmonia,  a 

segunda a dissonância,  devem ser levadas em consideração. Elas convergem 

para privilegiar a construção da identidade como processo a se estudar numa 

perspectiva diacrônica.   

Para Erikson,   

a formação da identidade suscita um processo de reflexão e de 
observações simultâneas,  processo ativo a todos os níveis do 
funcionamento mental pelo qual o indivíduo se julga ele mesmo 
segundo o modo que acha que os outros o julgam em comparação com 
eles mesmos e através de uma tipologia significativa para eles;ao 
mesmo tempo,  o indivíduo julga o modo dos outros de julgar ele,  
segundo a sua maneira pessoal de se perceber,  em comparação com 
eles e com as categorias que,  segundo ele,  são revestidas de 
prestigio .23   

                                                           

  

21 ERIKSON,  Erik .  Adolescence et crise . La quête de l ident i té . 2 Par is: Flammarion,  
1972,  p . 18. 
22 Confl i to entre di ferentes instâncias que são o id ,  o ego e o super ego do indivíduo,  
confl i to entre a ident idade por si e a ident idade para o outrem.  
23 Adolescence et cri se. La quête de l ident i té . . .p . 18 . A t radução do f rancês para o 
português é nossa. 
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A psicologia genética (evolutiva) de Jean Piaget24insiste sobre a 

socialização. A construção das identidades,  pela transmissão de condutas 

sociais e a organização das representações mentais,  é um processo ao mesmo 

tempo cognitivo,  afetivo e expressivo. Por meio da linguagem,  o indivíduo 

assimila os sistemas de regras,  de valores,  de sinais que lhe permitem 

comunicar-se com seus semelhantes,  identificar-se ou diferenciar-se,  marcar 

sua pertença aos grupos ou negá-la em outros. 

A sua vez,  mais próximo de nós,  Antonio da Costa Ciampa25 

desenvolve uma concepção psico-social da identidade que aparece em sua 

dimensão de processo. Para este autor,  a identidade tem o caráter de 

metamorfose,  ou seja,  está em constante mudança. Ela se apresenta como 

estática (não-metamorfose),  escamoteando sua dinâmica real de 

permanente transformação. Essa transformação refere-se tanto àquela que é 

inexorável: a passagem da infância para a adolescência e,  posteriormente,  

idade adulta,  como àquela que depende das oportunidades sociais e do acesso 

aos bens culturais.  

Na tradição hegeliana,  a identidade resulta do reconhecimento 

recíproco de si e do outro; ela é produto de um processo de conflito onde se 

constróem as interações individuais,  as práticas sociais objetivas e as 

representações subjetivas. Hegel pensava que a única relação interpessoal 

possível é aquela que está marcada pelo reconhecimento,  entendido como 

luta para se apropriar um do outro,  como condição de possibilidade de 

adquirir a própria liberdade. O reconhecimento começa no respeito ao outro,  

como presença de âmbito que abarca possibilidade de mútuo crescimento e 

edificação. O respeito exige dupla renúncia: em primeiro lugar,  à vontade de 

poder e ao domínio sobre os outros,  e,  em segundo,  à vontade de servidão 

submissa,  dependente dos outros. O reconhecimento como também o respeito 

                                                           

 

24 Cf. os t rabalhos de J . Piaget principalmente em Le Structural isme ,  Par is: PUF,  1968. 
25 Para esclarecer melhor este aspecto ,  no seu l ivro A estória do Severino e a história de 
Severina: um ensaio de psicologia social (São Paulo: Brasi l iense,  1987), Antonio da 
Costa Ciampa ut i l iza o bel íssimo poema de João Cabral de Melo Neto ,  Morte e Vida 
Severina ,  - a história verídica de uma migrante nordest ina brasi lei ra - para fazer uma 
anál ise crí t ica da const rução da ident idade. 
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exigem situar o verdadeiro encontro interpessoal no entre que o constitui 

(Buber)26.  

A teoria da prática e o conceito de habitus esclarecem,  sob outro 

ângulo,  o problema da construção da identidade. O hábito é definido por 

Pierre Bourdier como  

sistemas de disposições duráveis e transportáveis,  estruturas 
estruturadoras enquanto geradores e organizadores de práticas e de 
representações que podem ser objetivamente adaptadas a sua meta sem 
supor a visão consciente de fins e o domínio de meios necessários para 
os alcançar,  objetivamente regulares sem ser produto da obediência às 
regras e coletivamente orquestradas sem ser o produto da ação 
organizadora de um chefe de orquestra.27   

A noção de hábito,  integrando práticas individuais e coletivas,  permite 

evitar o dilema do individual e do coletivo,  da interioridade e da 

exterioridade,  da identidade para si e identidade para o outro,  da pertinência 

e da atribuição. Instrumento da interiorização da exterioridade ,  o hábito dá 

ao indivíduo a ocasião de desenvolver práticas vividas como criação livre e 

imprevisível,  já que são socialmente inscritos nos limites relacionados às 

condições de constituição do hábito. A eficácia da socialização,  processo 

puramente social e quase mágico ,  é vinculada à transformação de diferenças 

sociais ou institucionais em diferenças individuais. A doutrinação estende-se 

em incorporação. A probabilidade objetiva de adquirir um estatuto social 

determinado é vivida como esperança subjetiva de pertencer a um grupo. A 

teoria de hábito faz assim o ponto entre identidade individual e identidade do 

grupo. Se essa teoria enfatizar os condicionamentos sociais e homogeneidade 

das práticas e das representações coletivas,  ela toma também em 

consideração a diversidade: cada sistema de disposições individual é uma 

variante estrutural de outros,  onde se expressa a singularidade da posição 

                                                           

 

26 ARANGUREN GONZALO,  L. A.  Reconhecimento In: MORENO VILLA,  Mariano. 
Dicionário de pensamento contemporâneo . . . . , p . 642.   

27 BOURDIER,  Pierre ,  Le sens prat ique . Paris: Minui t ,  1980a,  p . 88 . A t radução é 
nossa. 
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no interior da classe e da trajetória,  distancia em relação ao estilo próprio 

da classe e da época 28.   

Para os sociólogos,  a questão central é a da produção das identidades 

individuais e coletivas. A identidade é uma definição social de uma realidade 

individual,  pessoal,  no caso de atores singulares; impessoal,  no caso das 

entidades coletivas. É a organização da sociedade que dá sua forma à 

organização do si . O dado mais imediato é a consciência que os indivíduos 

tomam do que lhes acontece e do que fazem. Ao contrário,  as 

estruturas(linguagem,  organizações,  instituições . . .) que exigem e objetivam 

a experiência,  caracterizam-se por sua opacidade. O mundo social objetivo 

aparece primeiramente exterior aos atores29.A identidade subjetiva (identidade 

para si) do indivíduo consciente de si mesmo como agindo durante a ação 

mesma,  possui um conteúdo simbólico socialmente produzido. A experiência 

individual é,  então,  traduzida em participação de um mundo simbólico 

partilhado. Por meio do processo de objetivação, experimentamos o mundo 

exterior como uma realidade que impõe ou atribui uma identidade objetiva 

(identidade para outrem). A descontinuidade, a tensão e o conflito entre esses 

dois modos de identidade marcam as etapas da socialização primária durante a 

primeira infância. Nas interações sociais,  a identidade subjetiva e a 

identidade objetiva,  os sentimentos de pertencer e as regras de atribuição se 

confrontam. A interiorização da realidade social objetivada permite ao 

indivíduo desenvolver as identificações afetivas por meio de aprendizagens 

cognitivas. Na idade adulta30,  as rupturas biográficas podem reativar a 

disjunção entre identidade subjetiva (ou identidade social real ) e identidade 

objetiva (ou identidade social virtual ),  favorecendo assim os processos de 

conversão,  de desestruturação/ restruturação das identidades (socialização 

secundária). 

Resumindo. A identidade do ser humano é constituída de duas 

estruturas fundamentais: Ser em si e ser para o outro . A primeira 

relaciona-se com a identidade mesma e a segunda com a diferença.A 

                                                           

 

28 Ibid . p . 101. A t radução é nossa. 
29 Cf BERGER,  Peter Ludwig; LUCKMANN,  Thomas.  A Construção Social da 
Realidade. Pet rópolis: Vozes ,  2004. 
30 Cf . GOFFMAN,  Erving.  La mise e scène de vie quotidienne . 2 vol . t rad . f r . ,  Par is : 
Minuit , 1973. 
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identidade tem a ver também com os traços que permitem definir a que grupo 

social pertencemos.Trata-se de bases antropológicas ( no sentido da 

psicologia social ) pelas quais se designa a autoconsciência que a pessoa 

chega a ter de si pela mediação sociocultural.Assim,  a autoconsciência à qual 

Sorur chegaria,  é medida socialmente,  motivo pelo qual ele chegaria 

originalmente ao conhecimento de si,  identificando-se com aquele alguém 

que as pessoas de seu ambiente (os europeus) veriam nele,  em conseqüência 

do qual é por elas tratado.Isso significaria também 

 

no plano fenomenológico 

da experiência humana -que a sua identidade não seria primeiramente 

percebida nos objetos exteriores,  mas seria dada na experiência que ele, 

Sorur, teria de si,  e que é sempre um retornarem si da experiência de relação 

com as pessoas que estariam diante dele.Enfim,  é preciso sublinhar que a 

identidade de Sorur assim compreendida,  só se desenvolveria,  manifestando-

se,  expressando-se fora de si na relação com os europeus (o diferente); 

nela a sua identidade seria marcada e cresceria a partir do encontro com 

outras pessoas (outras coisas,  com o transcendente).Essa abordagem nos 

permite tratar da identidade e cultura.   

1. 1. 2 A identidade cultural   

Sabe-se que o mundo humano é um mundo social,  simbólico,  histórico 

e,  vale dizer,  cultural,  produto nosso,  ainda que pese o fato de que o 

processo de socialização nos apresente seus traços como algo natural e 

absoluto.Por isso,  o conceito de identidade é freqüentemente associado ao 

termo cultura31.Atualmente,  as grandes discussões sobre identidade são 

freqüentemente ligadas à questão da cultura.  

Muitos autores vêem nas crises culturais,  as crises de identidade. Sobre 

isso comenta o antropólogo italiano Vittorio Lanternari:    

                                                           

 

31 Refi ro-me ao val ioso t rabalho de Denys Cuche,  especia l is ta na questão das relações 
inter-étnicas e migrações internacionais . Professor e pesquisador do Laboratório de 
Etnologia da Univers idade de Paris V. CUCHE,  Denys. A noção de cul tura nas ciências 
sociais , p . 175-202. 
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Se fala-se hoje de modo difuso de busca de si no âmbito psicológico e 
psicanalítico,  da mesma forma de modo difuso faz-se questão,  hoje,  
de crise de identidade no âmbito dos problemas de nacionalidade,  

etnicidade,  regionalismos,  e localismos: isso com referência às 
sociedades do ocidente industrial,  quanto as sociedades em via de 
desenvolvimento ou marginalizadas do Terceiro Mundo.32  

Chega-se a associar o desenvolvimento dessa crise no contexto do 

enfraquecimento do modelo de Estado-nação,  da extensão da integração 

política internacional e,  de certa forma,  da globalização da economia.33  

O conceito de cultura é tanto decisivo quanto central,  quando se trata 

de uma pesquisa sobre a identidade no contexto de convivência intercultural. 

Com certeza,  não existe somente um significado da palavra cultura. Como a 

identidade,  cultura é um conceito polissêmico e,  com freqüência,  

pervertido . Sobre ela comenta Pedro Casadáliga: Reunidos num suposto salão 

de alto nível intelectual,  vários especialistas em cultura talvez não se 

entendessem na hora de defini-la. 34 Na sua multiplicidade de sentido,  para 

nós proveitoso é considerar cultura como uma realidade total e sempre em 

processo construtivo. Isso permite às Ciências sociais pensar a humanidade 

em sua diversidade.  

A cultura é uma voz plural,  pois ela carrega uma pluralidade de 

facetas: o social (as relações sociais,  forma de divisão de classes,  condições 

econômicas), o político (o poder),  o ideológico (educação,  ciência e 

tecnologia,  arte,  folclore),  a matéria (materialidade da vida: casa,  meios de 

transporte,  etc. . .) ,  o espiritual (a cosmovisão), 35 a maneira de se relacionar 

com o mundo sagrado,  de se celebrar. A cultura,  portanto,  é uma articulação 

da pluralidade de manifestação do ser humano. Ela é uma unidade,  um 

                                                           

 

32 Se s i par la oggi di ffusamente di r icerca del sè in ambi to psicologico e psicanal i t ico ,  
a l t ret tanto diffusamente si fa quest ione,  oggi ,  di crise di ident i tà nel l ambi to dei 
problemi di nazional i tà,  e tnici tà ,  regional ismi e local ismi: e ciò tanto com rifer imento 
a l la società del l occidente indust r iale ,  quanto al le società in via di svi luppo o 

marg inal i del Terzo Mondo . LANTERNARI,  op . ci t . ,  p .57-58. A t radução é nossa . 
33 Cf . CUCHE, op. ci t . , p . 175. 
34 Cf .CASALDÁLIGA,  Pedro (2002) As cul turas em diálogo . Disponível em: 
ht tp: / / la t inoamericana.org/2002/textos/português.  
35 que faz da global idade de Deus,  homem e do mundo,  uma unidade que emprega todas 
as relações humanas,  espi ri tuais e t ranscendentes . SUESS,  Paulo . O esplendor de Deus 
em vasos de barro: cul tura cr istã e incul turação em Santo Domingo. Em: BOFF,  Clodovis ; 
GUTIÉRREZ,  Gustavo e t al . Santo Domingo. Ensaios Teológico-Pastorais ,  p . 185. 

http://latinoamericana.org/2002/textos/portugu�s
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conjunto,  uma "totalidade". A cultura expressa a totalidade do ser 

humano .36    

A cultura de um povo representa um sistema,  inserido na história de 
um povo ou grupo social,  onde se entrelaçam um saber acumulativo 
com comportamentos internamente normativos e práticas 
legitimadoras. A cultura fornece a chave de leitura para o significado 
dos símbolos e do imaginário coletivo. Este sistema cultura permitiu 
aos diferentes povos construir sua identidade,  atravessar a história e 
resistir contra as ameaças de morte. A cultura este segundo meio 
ambiente coletivamente construído- é um sistema de resistência e 
uma estrutura que ampara a vida. No decorrer da história,  grandes 
impérios já foram desmantelados por causa da resistência cultural de 
seus povos. A racionalidade cultural é uma racionalidade pró-
biótica ,  uma razão em favor da vida.37    

Essa compreensão de cultura nos ajuda a perceber que o intercultural 

(vivência entre culturas) atinge toda a realidade da vida do ser humano.A 

cultura é,  portanto,  uma linguagem,  com estilos cognitivos e modelos 

artísticos que caracterizam a identidade de um povo ou de uma nação. Assim,  

podemos pensar na expressão cultura bantu ,  cultura negra ,  cultura 

baiana ,  cultura brasileira ,  etc. 

Situando-nos no horizonte da convivência intercultural,  não 

entendemos as culturas como guetos que impedem o desenvolvimento,  nem 

veneradas como santuários intocáveis,  pois elas são sempre produto humano 

e a sua função não é só a de proteger,  mas também a de sustentar o esforço 

que cada homem ou mulher deve fazer para libertar-se das condições de 

pertença,  alargando o olhar não à variedade dos modelos de humanidades 

existentes,  mas também ao dos possíveis.  

Segundo D. Cuche,   

a recente moda da identidade é o prolongamento do fenômeno da 
exaltação da diferença que surgiu nos anos setenta e que levou 
tendências ideológicas muito diversas e até opostas a fazerem a 
apologia da sociedade multicultural,  por um lado,  ou,  por outro 

                                                           

 

36AZEVEDO,  Marcel lo. Cris t ianismo,  uma experiência mult icul tural . Como viver e 
anunciar a fé cris tã nas di ferentes cul turas . In: PONTIFÍCIAS OBRAS MISSIONÁRIAS/ 
CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Vivendo o Comla 5 ,  p . 69 . 
37 SUESS, Paulo (2002). Culturas em diálogo . Disponível em: 
ht tp: / / la t inoamericana.org/2002/textos. 

http://latinoamericana.org/2002/textos
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lado,  a exaltação da idéia de cada um por si para manter sua 
identidade . 38  

Nessa mesma perspectiva,  retomando a expressão de Claude Lévi 

Strauss,  C. Sirna Terranova vê a identidade cultural como mal du siècle (mal 

de século). O século XX foi marcado pela luta de recuperação do direito à 

identidade cultural,  sobretudo dos grupos de minorias e daqueles que,  até 

hoje,  são marginalizados. Essa luta tem por objetivo a igualdade de 

oportunidades. Porém,  às vezes,  as reivindicações foram feitas em clima de 

agressividade e provocaram tendências separatistas: basta pensar no Black 

Power ,  movimento de reivindicação das populações negras norte-americanas,  

e outras insurreições. Contudo,  a luta para recuperação do direito à 

identidade não trouxe contribuição para o crescimento coletivo da sociedade,  

ao contrário,  trouxe só o risco de provocar conflitos. Por isso,  há 

necessidade,  hoje,  de refletir sobre as dinâmicas da construção da identidade 

e sobre o sentido de pertença. De fato existem equívocos e contradições que 

levam a certos discursos aparentemente democráticos,  mas que induzem às 

atitudes destrutivas em nível pessoal e social.39  

Para o teólogo José Comblim,    

boa parte da produção intelectual do século XX dedicou-se à procura 
da identidade cultural de todos os povos no mundo. Essa procura é um 
trabalho impossível. Com efeito não existe uma cultura pura que não 
tenha sido penetrada em nenhuma época da sua história por outras. Se 
se procura a pureza da cultura numa época em que ela não tinha sido 
ainda penetrada por nenhum fator estranho,  o resultado é uma 
marcha sem fim para as origens .40   

Diz o antropólogo Kabengele Munanga:   

Num mundo globalizado,  vive-se,  até nos países que ditam as regras 
do capital transnacional,  as os fenômenos de afirmação e reafirmação 
das identidades nacionais,  étnico-culturais,  religiosas,  de gênero, 
sexo,  idade,  etc.,  quase contrariando os próprios princípios da 

                                                           

 

38 CUCHE, op. c i t . ,  175-176. 
39 Cf . TERRANOVA, op. c i t . ,  p . 43-44. 
40 COMBLIN,  José. Evangelização e incul turação: implicações pastorais . In: FABRI,  
Márcio dos Anjos (org .) . Teologia da incul turação e incul turação da teologia . Pet rópolis : 
Vozes ,  1995. p . 63 . 
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globalização(.. .). É na luz do discurso sobre o pluralismo cultural que 
surge a discussão verdadeira cerca a identidade cultural.41   

D. Cuche não consente que se chegue a confundir noções de cultura 

com as de identidade,  mesmo tendo as duas uma grande ligação. Afinal,  

segundo ele,  a cultura pode existir sem consciência de identidade,  enquanto 

que as estratégias de identidade podem dominar e até alterar uma cultura a tal 

ponto que nada reste do que ela era anteriormente. A cultura depende,  em 

grande parte,  dos processos inconscientes. A identidade refere-se a uma 

norma de ligação,  necessariamente consciente,  baseada em oposições 

simbólicas42. 

O fenômeno da identidade cultural refere-se,  em primeiro lugar,  à 

questão mais abrangente da identidade social,  da qual ela é um dos 

componentes. A psicologia social vê a identidade como um instrumento que 

permite pensar a articulação da dimensão psicológica e social em um 

indivíduo. Nesse sentido,  os sociólogos Peter L. Berger e Thomas Luckmann 

afirmam: A identidade é evidentemente um elemento-chave da realidade 

subjetiva,  e tal como toda realidade subjetiva,  acha-se em relação dialética 

com a sociedade. A identidade é formada por processos sociais 43. A 

identidade é,  então,  resultante das diversas interações entre indivíduo e seu 

ambiente social,  próximo ou distante. A identidade social de um indivíduo 

caracteriza-se pelo conjunto de suas vinculações em um sistema social: 

vinculação a uma classe sexual,  a uma faixa etária,  a uma classe social,  a 

uma nação. A identidade permite que o indivíduo se localize em um sistema 

social e seja localizado socialmente.44  

Mas identidade social não diz respeito unicamente aos indivíduos. 
Todo grupo é dotado de uma identidade correspondente à sua 
definição social,  definição que permite situá-lo no conjunto social. A 
identidade social é ao mesmo tempo inclusão e exclusão: ela 
identifica o grupo (são membros do grupo os que são idênticos sob um 
certo ponto de vista) e o distingue dos outros grupos (cujos membros 

                                                           

 

41 MUNANGA, Kabengele . Resdiscut indo a mest içagem no Brasi l . Ident idade nacional 
versus ident idade negra . Pet rópolis: Vozes ,  1999,  3 a capa.  
42 Cf . CUCHE,  op. ci t . ,  p . 176. 
43 A construção social da real idade. Tratado de Sociologia do Conhecimento . Pet rópolis : 
Vozes ,  2004,  p . 228. 
44 Cf . CUCHE,  op. ci t . ,  p . 176-177. 
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são diferentes dos primeiros,  sob o mesmo ponto de vista). Nesta 
perspectiva,  a identidade cultural aparece como uma modalidade de 
categorização da distinção nós/eles,  baseada na diferença cultural.45  

A identidade não se define por si. É uma noção que evoca as noções 

complementárias de oposição e de totalidade. A existência de um nós supõe a 

de vocês e a relação nós-vocês se desenvolve em um determinado espaço 

sociocultural,  a totalidade46. Aqui aparece o nexo intrínseco entre a noção da 

identidade e de alteridade ou diferença e a heterogeneidade e multiplicidade 

de níveis conceituais aplicáveis à mesma noção da identidade.  

Em uma concepção subjetiva,  a identidade cultural é vista como 

sentimento de vinculação ou de identificação a uma coletividade imaginária 

em maior ou menor grau. O importante são as representações que os 

indivíduos fazem da realidade social e suas divisões.47 Vista assim,  os 

subjetivistas reduzem a identidade a uma opção arbitrária do indivíduo: 

cada um é livre para escolher as suas identificações. A identidade se torna 

uma elaboração fantasiosa de alguns ideólogos que manipulam as massas 

crédulas,  buscando objetivos nem sempre confessáveis. Aqui,  a identidade 

tem não só excessivamente a ênfase do aspecto efêmero da identidade,  mas 

também o seu caráter variável. No entanto,  muitas vezes as identidades são 

relativamente estáveis.48 

A partir de critérios determinantes e objetivos

 

- a origem comum: a 

hereditariedade,  a língua,  a cultura,  a religião,  a psicologia coletiva, 49 o 

vínculo com um território,  fenótipo próprio - na concepção objetivista,  a 

identidade é vista de modo autêntico como uma herança étnico-cultural. 

A concepção primordialista 

 

que na realidade objetivista 

 

concebe a 

identidade étnico-cultural primordial: o vínculo ao grupo étnico é primeiro e 

mais fundamental de todos os vínculos sociais. É praticamente aqui que se 

estabelecem os vínculos mais determinantes,  baseados em uma genealogia 

                                                           

 

45 CUCHE,  op. ci t . ,  p .177. 
46 Cf . LALIVE D EPINAY,  C.; ALEXANDER,  D.  Format ion d un état-nat ion et minori té 
e thno-cul ture l le . Les communautés anabaptistes et l independence du Jura ,  In: Archives 
de Sciences Sociales des Rel igions ,  1980,  49 (1) ,  p . 114-117 ( De l ident i té cul ture l le ) .  
47 Cf . CUCHE, op. ci t . ,  p .181. 
48 Cf . Ibid . ,  p .181. 
49 A personal idade básica ,  qual idades psicológicas que dependem da mental idade ,  do 

gênio próprio do povo ao qual ele pertence.  
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comum. A identidade cultural é,  portanto,  uma propriedade essencial 

inerente ao grupo porque é transmitida por ele e no seu interior,  sem 

referências aos outros grupos .50 A identidade é definida automaticamente,  

desde o seu começo.  

Nas duas últimas concepções,  a identidade é vista como preexistente ao 

indivíduo,  uma identidade essencial praticamente invariável,  recebida 

definitivamente. Ela é um atributo original e permanente que não poderia 

evoluir,  é um fenômeno estático.  

Convém abordar a identidade em uma concepção dinâmica,  no contexto 

relacional.51 Somente este contexto poderia explicar porque,  por exemplo,  

em dado momento tal identidade é afirmada ou,  ao contrário,  reprimida . 52 

A identidade constrói-se constantemente no interior das trocas sociais. É uma 

construção capaz de produzir efeitos sociais reais; construção que se elabora 

em uma relação que opõe um grupo aos outros grupos com os quais está em 

contato .  

No horizonte do fenômeno da identidade,  está a ordem das relações 

sociais: os grupos utilizam um modo de categorização para organizar as suas 

trocas,  usam traços culturais para afirmar e manter uma distinção cultural. 

V. Lanternari apóia-se no afrontamento de Lalive d Epinay e D. 

Alexander (dois autores de sociologia religiosa) para definir a identidade 

cultural. Eles trazem as categorias de totalidade,  de oposição e 

diferenciação . Portanto,  outros problemas de ordem antropológica: a 

consciência de diferença e a prática de oposição . Se existe um nós ,  é 

porque existe também um eles ,  e a relação nós-eles pode desenvolver-se 

somente em um determinado espaço sociocultural,  a totalidade . Nisso,  V. 

Lanternari observa que o conceito de identidade é intrinsecamente ligado ao 

de alteridade (diferença,  heterogeneidade).53  

Usando uma linguagem mais filosófica,  Arcângelo R.Buzzi expressa a 

relação identidade-unidade nestes termos:   

                                                           

 

50 Cf. CUCHE, op ci t . ,  p . 180. 
51 A concepção de ident idade como manifestação relacional ,  Denys Cuche at r ibui à obra 
pioneira de Frederik Barth [1969]. 
52 Ibid . , p . 181. 
53 Cf . LANTERNARI,  op . ci t . ,  p . 56. 
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O tempo todo,  porém,  bem antes de qualquer conhecimento explícito,  
na cultura de usos e costumes,  nas lutas do amor,  nas fatigas do 
trabalho,  nos sofrimentos da vida e na recusa da morte,  a identidade 
humana,  na floração de cada diferença,  sempre questionou a 
ancoragem de sua existência,  quer dizer,  sempre procurou escutar o 
apelo de fazer parte a um comum-pertencer. 54  

Isso significa que a inteligibilidade da identidade ocorre na conseqüente 

decisão de pertencer a um ser-comum,  isto é, o princípio de unidade do 

múltiplo diverso,  supercausa da perfeita comunidade.55  

Na visão de Roberto Carlos Oliveira,    

a problemática da identidade e identificação étnicas desde que 
sempre seja contextualizada,  isto é,  relacionada com a natureza da 
situação de contato,  permite ter uma razoável possibilidade de 
implementar a investigação empírica,  pois toca uma esfera crucial de 
qualquer sistema de relações sociais: a da relação entre o indivíduo e 
o grupo: constitui a ponte entre o indivíduo e a sociedade.56   

Nenhuma cultura particular produz uma identidade por si mesmo a não 

ser,  unicamente,  nas interações entre os grupos e os procedimentos de 

diferenciação que eles utilizam em suas relações. Aqui o estudo da relação 

situa-se no centro de análise e não numa suposta essência que definiria a 

identidade. Portanto,  não existe a identidade em si,  nem mesmo para si,  a 

não ser sempre em relação.  

Carlos Rodrigues Brandão,  antropólogo e educador, 57 diz que a 

identidade explica o sentimento pessoal e a consciência da pessoa de um eu ,  

de uma realidade individual que torna cada um de nós,  sujeito único diante 

de outros eus ; e é,  ao mesmo tempo,  o reconhecimento individual dessa 

exclusividade: a consciência da minha continuidade em mim mesmo. A 

referência do autor ao eu em oposição aos outros eus ,  leva-nos a considerar 

algo bastante importante: é numa relação com um outro - diferente de nós 

 

que nos constituímos e nos reconhecemos como sujeito único.  

A identidade é uma concessão,  uma negociação entre uma identidade 

definida por si mesmo ou identidade subjetiva,  auto-identidade,  identidade 

                                                           

 

54 BUZZI,  Arcângelo R. A identidade humana : modos de real ização ,  p . 7-8 . 
55 Cf . Ibid . ,  p . 7 . 
56 OLIVEIRA, Roberto Carlos de. Ident idade é tnica ,  ident if icação e manipulação. In : 
Religião,  pol í t i ca ,  ident idade,  p . 159.  
57 BRANDÃO,  Carlos Rodrigues . Ident idade e etn ia ,  p . 38 . 
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auto-atribuída, 58que seria a maneira pela qual o próprio grupo (ou indivíduo) 

se define,  e uma identidade definida pelos outros - exo-identidade. Nesse 

último caso,  observa Kabengele Munanga,    

pode também haver manipulação da consciência da identidade por 
uma ideologia dominante,  que considera a busca da identidade como 
um desejo separatista. Ou ainda,  dirigir essa busca a uma 
folclorização pigmentada e despojada da reivindicação política. 59   

Na relação de reciprocidade,  normalmente a auto-identidade tem maior 

legitimidade do que a exo-identidade ,  enquanto numa situação de relação 

de dominação sobre a auto-identidade ,  a exo-identidade se traduz em 

estigma60. Esse,  por sua vez,  leva à identidade negativa . Por exemplo,  

entre nós,  devemos destacar o caso dos grupos de negros no Brasil colonial: 

até nossos dias,  um número considerável de negros reconhece por si mesmos 

apenas uma diferença negativa. Também se pode ver o desenvolvimento entre 

eles dos fenômenos de desprezo por si mesmos. É um fato curioso ligado à 

aceitação e à interiorização de uma imagem de si mesmo construída pelos 

brancos.   

Este estigma está profundamente enraizado nas diversas 
comunidades negras que vivem no continente das Américas. É,  de 
fato,  algo que surge do próprio processo educacional que já possui 
uma linguagem de chavões padronizados e voltados para a 
manutenção de ser escravo dentro de novos métodos de escravidão ,  
isto é,  sob o processo de dominação das burguesias do capital,  
mantenedoras das relações de dominação atual.61  

                                                           

 

58 Cf . MUNANGA Kabengele ,  Const rução da ident idade negra: diversidade de contextos e 
problemas ideológicos . In: Religião,  pol í t i ca ,  ident idade,  p 143.  
59 Ibid . ,  p 145. 
60 O est igma refere-se às marcas ,  a t r ibutos sociais que um indivíduo,  grupo ou povo 
carregam e cujo valor pode ser negat ivo ou pejorat ivo. Imagine o que signif ica,  para o 
indivíduo ser ,  judeu na Alemanha nazista ,  ou negro na África do Sul durante o 
Apartheid ,  ou ainda,  em termos pessoais e sociais ,  ser homossexual ,  prost i tuta ou 
portador do ví rus do HIV? Sobre o es t igma,  há o l ivro c lássico de GOFFMAN,  Ervinj . 
Est igma: notas sobre a manipulação da ident idade deter iorada ,  p . 158. 
61 ASSOCIAÇÃO ECUMÊNICA DE TEÓLOGOS DO TERCEIRO MUNDO (ASETT). 
Ident idade negra  e rel igião. Consulta sobre cul tura negra e teologia na América Latina ,  
p . 23 . 
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Nesse mesmo contexto de situação relacional de dominação,  Virgil 

Elizondo, 62 no esforço de pensar uma identidade cultural de mestiços na 

sociedade multicultural norte-americana,  tem o sonho de que o ideal das 

trocas de genes e de culturas deveria levar a um benefício e enriquecimento 

mútuo. No entanto,  na realidade,  os mestiços sofrem,  muitas vezes,  de um 

traumatismo profundo de não-pertença ,  de inferior e feio ,  de identidade 

inacabada ou indeterminada ,  afinal,  de não-identidade . Essa imagem é 

difundida nas mídias: no vestuário,  no jeito de falar e de pensar,  na arte e 

música,  no lazer,  em todas as instituições da sociedade e,  sobretudo,  na 

mitologia e no imaginário religioso. A experiência da identidade negativa 

torna a identidade vergonhosa: eles experimentam o desgosto do que são.63  

O estigma e traumatismo revelam que a sociedade tem dificuldade de 

lidar com o diferente. No entanto,  uma mudança da situação de relações 

humanas pode modificar profundamente a imagem negativa de um grupo: 

impor uma representação mais positiva de si mesmo e participar,  através do 

diálogo,  da mudança da imagem negativa atribuída pelos outros.  

1. 1. 3 A identidade etno-cultural como estratégia  

Tratando-se de um contexto intercultural,  uma consideração importante 

tem de ser feita. Por vezes,  conceituamos identidade cultural como sinônimo 

da identidade étnica, 64 enquanto esta faz referência a uma história ou a uma 

origem simbolizada por uma herança comum: negritude,  nesse caso. A etnia é 

entendida não apenas como uma soma de costumes,  tradições,  símbolos e 

memória de comunidade relativamente restrita,  mas como um reforçar a 

solidariedade existente entre eles (negros),  considerando a conservação,  

como entidade distinta .65 Ainda,  as etnias não são só identidades não 

negociáveis - como dizem à vontade os sociólogos - mas também são 

                                                           

 

62 Fundador do Centro Cultural mexicano-americano,  professor de Teologia na 
Universidade Notre Dame,  nos Estados Unidos. 
63 ELIZONDO,  Vi rgi l . Le metissage, face humaine de la mondial isat ion (A mest içagem,  
face humana da mundial ização) . In : Spir i tus . Intercul tural i té : vivre plusieurs cul tures , p . 
252.  
64 CARDOSO DE OLIVEIRA,  Roberto . Ident idade,  etn ia e estrutura social . São Paulo: 
Pioneira ,  1976,  p .1 .  
65 KABENGELE, Munanga. Construção da ident idade negra: diversidade de contextos e 
problemas ideológicos . In: GOMES Consorte Josi ldeth; COSTA,  Marcia Regina da . 
(orgs .) . Religião,  pol í t ica ,  ident idade , p . 145. 
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recursos estratégicos. Aqui,  a identidade envolve reivindicações 

essencialistas sobre quem pertence e quem não pertence a um determinado 

grupo identitário,  nas quais a identidade é vista como fixa e imutável. 

Algumas vezes,  essas reivindicações estão baseadas na natureza; por 

exemplo,  em algumas versões da identidade étnica (na raça ) ,  da história e 

do passado construídos ou representados como uma verdade imutável66.Nesse 

sentido,  nem tudo é objeto de troca (Mauss 1924). 

Consideramos um grupo étnico como o de negros em seu sentido de 

organização social e não mais em termos culturais,  stricto sensu . Ou seja,  a 

etnia é tratada ao nível ideológico,  como um modo de representação coletiva,  

abrindo com isso perspectivas à compreensão das minorias étnicas e da 

dinâmica de seu relacionamento no contexto social dominante.Portanto,  as 

suas auto-representações podem ser oportunamente modificadas,  

funcionalizadas. Somente assim a referência à identidade étnica pode agregar 

as mais diferentes exigências e demandas sociais,  somando-se as forças 

necessárias para um empenho político que as outras referências ideológicas ou 

identitárias não mais produzirem. Isso é praticamente aquilo que veio a ser 

conhecido como a política de identidade 

 

uma identidade para cada 

movimento 67. Refere-se a grupos com identidade discriminadas,  

marginalizadas ou oprimidas por setores dominantes ou elitizantes da 

sociedade 68. Um bom exemplo para essa colocação seria a chamada de 

identidade negra. Segundo Kabengele Munanga,  o estudo da negritude leva a 

perceber as marcas psicológicas do branqueamento produzidas pela ideologia 

dominante sobre o processo de construção da identidade negra.69  

Da mesma forma,  por vezes,  o contexto intercultural tomará por 

sinônimo de contato interétnico,  entendendo-se como tal as relações que 

têm lugar entre indivíduos e grupos de diferentes procedências nacionais ,  

                                                           

 

66 Cf. WOODWARD,  Kathryn. Ident idade e diferença: uma int rodução teórica e 
concei tual . In: SILVA,  Tomaz Tadeu da . Ident idade e di ferença: a perspect iva dos estudos 
cul turais . Trad. Tomaz Tadeu da Si lva. Pet rópolis: Vozes ,  2004,  p . 13. 
67 HALL,  Stuar t ,  A identidade cul tural na pós-modernidade . Trad. Tomaz Tadeu da Si lva,  
Guaci ra Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A,  1997,  p . 49. 
68 GUARESCHI,  Neuza (2000) Pol í t ica de ident idade: novos enfoques e novos desafios 
para a psicologia social . In: Psicologia &Sociedade ,  12 (1 /2): 110/124; jan . / dez. 2000. 
69 Prefacio . In: Carone,  I ray et a l i ,  Psicologia social do racismo . Pet rópolis-RJ: Vozes,  
2002,  p . 10. 



 
142

raciais ou culturais  70.Essa visão abstém-se em falar de raça. Pois,  falar 

de raça é particularmente desolador para quem leva a cultura a sério. É que,  

onde a raça atua,  atua como uma espécie de metáfora da cultura; e só o faz ao 

preço de biologizar aquilo que é cultura,  a ideologia.71  

1. 2 A identidade a partir da experiência da pessoa como ser em 

relação   

Tudo indica que as ciências sociais não oferecem uma definição única,  

justa e irrefutável de identidade cultural. Boa parte das dificuldade que 

cercam o conceito deriva-se da recusa em compreender,  que o seu estudo 

revela-se como não limitável a nenhum enfoque exclusivo. Por essa razão, 

parece mais conveniente e produtivo assumir uma atitude menos de definição 

e mais de interpretação. De fato, o contexto do discurso sobre a identidade 

concorre à determinação do seu significado. Se assim que entendemos assumir 

um relevo privilegiado do conceito de identidade em nosso estudo,  sentimos 

a necessidade de articular antropologia ( no sentido de psicologia social)e 

religião (teologia). Desse modo, a identidade conquista a abordagem de 

estudo interdisciplinar,  na intercessão entre Antropologia e Religião,  face à 

convivência de culturas. 

Apoiamo-nos na concepção de Roberto Cardoso de Oliveira que tem 

compreendido a identidade cultural dessa maneira. Segundo ele,  referindo-se 

aos trabalhos dos antropólogos (ex.: W. H. Goodenough,  1963; M. Moerman,  

1965),  sociólogos (ex.: E. Goffman,  1963; McCall e Simmons,  1966)e 

psicólogos (ex.: Erikson,  1968,  1970),   

A noção de identidade contém duas dimensões: a pessoal (ou 
individual) e a social (ou coletivo). Antropólogos e sociólogos têm 
trabalhado a noção de identidade e procurado mostrar como a pessoal 
e a social estão interconectadas,  permitindo tomá-las como dimensões 
de um mesmo e inclusive fenômeno,  situado em diferentes níveis de 
realização. O nível individual,  onde a identidade pessoal é objeto de 

                                                           

 

70 CARDOSO DE OLIVEIRA,  op. ci t . , p . 1 . 
71 Cf . KWAME APPIAH,  Anthony. Na casa do meu pai . A Áfr ica na f i losof ia da cul tura . ,  
p . 56 . 
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investigação por psicólogos e o nível coletivo,  plano em que a 
identidade social (cultural) se edifica e se realiza.72  

Portanto,  para a sua inteligibilidade e o seu desenrolar adequado,  no 

contexto intercultural,  o conceito da identidade cultural é,  de agora em 

diante,  um componente essencial do cenário antropológico religioso enquanto 

traz fundamentalmente dois significados muito importantes: um de caráter 

psicológico,  considerando a percepção de si e da própria existência como 

pessoa em relação às outras pessoas; percepção não só subjetiva ou 

individual,  mas também coletiva e relacional,  isto é,  implicando um 

reconhecimento da parte dos outros. O adjetivo cultural ,  ao contrário,  é 

empregado para indicar o significado tipicamente sociológico como um 

conjunto de normas comportamentais,  de costumes,  de linguagens,  de 

atitudes que unem e diversificam os grupos humanos e confluem na 

construção da identidade pessoal de cada membro do grupo. Nesse sentido,  a 

pessoa é considerada em seu ser social e religioso,  isto é,  encarnada na 

sociedade e aberta à Transcendência (Rahner). A pessoa é compreendida nas 

suas relações. A existência individual, de valor inegável e irredutível,  

constrói-sena sociedade. As estruturas sociais históricas particulares 

engendram t ipos de identidade, que são reconhecíveis em casos individuais 73. 

De fato, o cristianismo é, na vida de quem o vive,  um fato mais 

relacional do que a sua explicação. Isso porque o fenômeno do Cristianismo 

está aí 

 

com tudo o que envolve, fé,  conversão,  práticas religiosas e morais,  

r itos,  convívio comunitário, missão74,  pois reconhece que a verdade cristã é 

operativa,  transformadora,  prática 

 

influenciando e deixando assim suas 

marcas na formação de identidade das pessoas e dos grupos. 

Assim a identidade, pensada a partir da experiência da pessoa como ser 

em relação75,  é a perspectiva em que se situa a contribuição original da fé 

                                                           

 

72 CARDOSO DE OLIVEIRA, op. ci t . ,  p . 4 . 
73BERGER,  Peter L. ; LUCKMANN,  Thomas . A Construção Social da Realidade. Trad. 
Floriano de Souza Fernandes. 24 ed. , Pet rópol is: Vozes ,  2004,  p . 229. 
74 Cf . LIBANIO,  João Batista . A rel igião no inicio do milênio . São Paulo: Loyola,  2002,  
p . 12 . 
75 É dentro da sociedade,  (portanto na relação),  que o indivíduo se torna uma pessoa,  
que ele at inge uma personal idade e se aferra a ela ,  e que ele leva adiante os vár ios 
projetos que const i tuem a sua vida . O homem não pode exist i r independentemente da 
sociedade . BERGER,  L. Peter .  O dossel sagrado. Elementos para uma teoria 
sociológica da rel ig ião . São Paulo: Paulus ,  1985,  p . 15 . 
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cristã76. Desse modo, a identidade 

 
e a sua formação 

 
é inteligível só no 

contexto de uma relação. Afirma P.L. Berger:   

É possível resumir a formação dialética da identidade pela 
afirmação de que o indivíduo se torna aquilo que os outros o 
consideram quando tratam com ele. Pode-se acrescentar que o 
indivíduo se apropria do mundo em conversação com os outros e,  
além disso,  que tanto a identidade como o mundo permanecem reais 
para ele enquanto ele continua a conversação.77    

É muito importante o último ponto, entende-se que a formação da 

identidade deve ser um processo contínuo durante toda existência do 

indivíduo. Nessa linha, A. Da Costa Ciampa,  no estudo de caso,  analisando 

um personagem literário,  discute a identidade não como algo estático,  mas 

dinâmico,  em constante mutação; ele fala de uma metamorfose 

permanente 78.  

Entendemos, então, a pessoa como um modo de ser intransferível e cuja 

identidade é dotada de dupla polaridade: a mesmidade ou autopercepção79 (a 

interioridade, a identificação de si mesmo,  apropriação,  a intimidade,  

consciência subjetiva) transparente (capacidade racional) e a relação com os 

outros (a socialização,  a exterioridade,  a diferenciação,  distinto dos outros),  

isto é,  capacidade de comunhão. O ser humano é exteriorizante por essência e 

desde o início 

 

como diriam Hegel, Marx,  ou Scheler. A exterioridade é uma 

necessidade antropológica.  

A relação implica um reconhecimento da parte dos outros. Em A 

Construção Social da Realidade , de Peter L. Berger e Thomas Luckmann,  

pode-se ler:   

                                                           

 

76 Cf . CODA, Piet ro . Ident idade . In: LEXICON: Dicionário teológico enciclopédico. . . ,  
p . 361. 
77 BERGER,  op. ci t . ,  p . 29 . 
78 O autor desenvolve uma longa ref lexão sobre o tema da ident idade. Este é definido não 
apenas como categoria c ient íf ica,  mas também como at ividade e concei to principal para a 
psicologia social . CIAMPA,  A Da Costa .  A Estória do Severino e a História da Severina. 
Um ensaio de psicologia social . São Paulo: Brasi l iense,  2001. 
79 Refere-se à est rutura da ident idade cul tural . Cf . CRISTOFORO LONGO,  Gioia Di .  
Ident i tà e cul tura. Per un antropologia del la reciproci tà , p . 39-69. Essa dimensão é, às 
vezes , explic i tada com a noção de sel f enquanto organizado em torno de um autoconcei to ,  
ou seja ,  as idéias e os sent imentos que se tem sobre si mesmo. Cf . COOLEY,  Charles 
Horton. Life and the s tudent . Nova York: Knopf ,  1927. 
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A identidade é evidentemente um elemento-chave da realidade 
subjetiva, acha-se em relação dialética com a sociedade. A identidade 
é formada por processos sociais. Uma vez cristalizada,  é mantida,  
modificada ou mesmo remodelada pelas relações sociais.80 Isso 
significa que a identidade é originariamente um fenômeno 
antropológico (no sentido de psicologia social): da pessoa humana 
como ser social e encarnada no mundo. A identidade é um fenômeno 
que deriva da dialética entre um indivíduo e a sociedade. (. . .) A 
identidade permanece ininteligível a não ser quando é localizada em 
um mundo.81    

1. 3  A identidade cristã por conversão   

A base antropológica da identidade de Daniel Sorur deveria ser 

profundamente i luminada e reinterpretada, sem ser contradita,  no contexto 

do cristão,  ou seja,  à luz da fé cristã. Nessa religião,  a identidade do jovem 

do grupo negro-africano Dinka tomará,  sem dúvida,  um sentido novo,  um 

caminho novo,  identificando-se como seguidor de Jesus Cristo,  tornando-se 

identidade cristã. 

A identidade cristã define-se como seguimento de Jesus pela fé82. Trata-

se de uma identidade marcada pela referência a Deus-Pai de Jesus e pai de 

todos os homens: é uma identidade religiosa (no sentido mais estritamente 

teologal) marcada pela filiação.83 

A conversão religiosa ao Cristianismo traz mais um elemento novo no 

complexo da configuração da identidade do negro. Essa conversão tem um 

caráter dinâmico transformador84 já que é através dela que Sorur expressa a 

                                                           

 

80 A Construção Social da Realidade , p . 228 
81 Ibid . , p . 230. O termo mundo é entendido aqui ,  segundo P.L. Berger ,  um sent ido 
fenomenológico,  i s to é ,  omit indo-se a questão de seu estatuto ontológico úl t imo. Cf. . 
BERGER,  L. Peter .  O dossel sagrado. . . ,  p .15. (nota n o 1)  
82 Na cruz se viu ,  ao longo da história ,  um símbolo da ident idade cr istã , embora tenha 
sido interpretado de várias maneiras : por exemplo,  cruz injusta e as cruzes que provêm da 
l imitação humana,  mas , ao fazê-lo ,  confronta-se,  por necessidade,  com a própria cruz. 
A ressurreição é fundamental na ident idade cr istã em duplo sent ido: a) é  fazer just iça à 
ví t ima: Jesus e b) é aprovação e plenif icação da vida de Jesus . A ressurreição,  por i sso,  
def ine a ident idade cri stã em termos de esperança. 
83 Cf . SOBRINO,  Jon. Ident idade cristã . In: FLORISTÁN SAMANES,  Cassiano; 
TAMAYO-ACOSTA,  Juan-José .  Dicionário de concei tos fundamentais do cr ist ianismo . 
São Paulo: Paulus ,  1999,  p . 342-354. Confer i r também VIDAL. M. Especial idade da 
é t ica cris tã . In: Dicionário de teologia moral ,  São Paulo: Paulus ,  1998. Número 
especial de revista CONCILIUM.  A identidade cristã . Pet rópol is: Vozes , 216 (1988) . 
84 O fundo humano-rel igioso do concei to de conversão é denso e não se pode formular com 
uma única expressão. Seu signif icado implica ,  em geral ,  um movimento que comporta o 
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grandeza da nova religião (o Cristianismo) ao lado das Religiões tradicionais 

negro-africanas,  chamadas também à conversão (à transformação,  à abertura,  

ao progresso). A conversão torna o Cristianismo uma religião de busca 

( quest religion ) 

 
segundo a expressão do psicólogo R.W. Hood 

 
caracterizada basicamente por prontidão para enfrentar questões existenciais; 

resistência a respostas da tradição; busca da verdade; possível conflito 

religioso pré-intrínseco ; autocrítica; visão positiva da dúvida; abertura a 

mudança; preocupação com princípios morais ausência de preconceitos,  

humanitarismo; conflitualidade geral e ansiedade,  mas construtiva.85 A 

atitude de conversão nos situa diante da responsabilidade de promover um 

crescimento mais humano e autêntico do nosso mundo como tal,  com 

gravíssima crise que atinge a África,  por exemplo : a pobreza,  a 

precariedade na saúde,  educação,  direitos humanos,  etc. Pertence à 

identidade cristã não apenas o reconhecer em Jesus Cristo a humanização de 

Deus (caráter sócio-histórico),  mas também a humanização do mesmo ser 

humano como condição emancipatória,  sobretudo dos pobres,  os mais 

necessitados. Não se trata de pensar a conversão à fé cristã como 

ocidentalização/ civilização ou romanização como teria acontecido na 

história da evangelização da África, e sim a partir do amor e da 

responsabilidade no compromisso. É preciso pensar a conversão com a lógica 

da libertação e do diálogo com o Evangelho. 

Nesse sentido, a definição que se daria de Cristianismo seria  

deliberadamente provocativa,  já que não se trata de apresentar um fenômeno 

tão extenso e tão complexo como esse. Por outro lado,  a extraordinária 

inflação daquilo que caberia ser chamado imaginário católico ,  com infinita 

quantidade de detalhes barrocos,  colocados todos no mesmo nível,  muitas 

vezes desfigura o fator cristão e também torna aconselhável certa terapia de 

                                                                                                                                                                                         

 

retorno a uma real idade para t ransformá-la ,  renová-la 

 

normalmente com a intenção de 
melhorá-la 

 

,  ou no qual se modif ica a d i reção,  ou no qual tem lugar a t ransformação de 
a lguns ou de todos os aspectos que caracterizam algo. Aplicado ao indivíduo humano,  
esse movimento sofre variação não só em seu modo de pensar ,  mas, sobretudo,  no 
conjunto de seu ser e agi r: na disposição básica de s i mesmo,  na orientação de sua vida,  
no del ineamento de suas relações com os outros ,  no modo de levar a cabo seus 
compromissos . Cf . GUILLET,  Jean. Metanoia . In: VILLER,  M. Dict ionnaire de 
spiri tual i té X ,  Paris ,  1980,  p . 1093-1099. Número especial de revista LUMEN VITAE,  
Se convert i aujourd hui . Bruxel les . 2 ,  [ 122-222] ,  1987.  
85 Ci tado in VALLE,  Edênio .  Psicologia e experiência re l igiosa: estudos int rodutórios . 
São Paulo: Loyola,  1998,  p . 271 (Anexo VI). 



 
147

choque: sobretudo quando se deve tocar na conversão vivida e na proclamada 

pela Igreja historicamente na sua missão em relação aos negro-africanos.  

Nesse contexto,  e seguindo uma metodologia de caráter indutivo (a 

partir da experiência ),  ou atenta para a gênese do cristianismo,  se poderia 

defini-lo como Reinado de Deus versus religião. Reinado de Deus remete ao 

sentido teologal ou revelador do fato cristão. Enquanto a religião (Instituição,  

cristianismo oficial) mostra o acontecimento dessa revelação de Deus no 

mundo e na história dos homens. A Igreja católica (sociologicamente como 

uma das expressões do cristianismo institucional),  infelizmente,  hoje,  está 

sentada à mesa dos poderosos da terra,  quando ela nasceu para compartilhar 

com Jesus da sorte dos pobres. O Cristianismo não nasceu para defender 

Deus,  e sim para torná-lo presente entre os homens,  evitando assim as 

falsificações que os homens tende a fazer de Deus.  

Uma das frases mais indiscutíveis de Jesus de Nazaré é aquela que 

manifesta a vontade de Deus como  vai e aprende o que significa 

misericórdia quero e não sacrifício (Mt 9,  13 ; 12, 7). Insinua-se aqui uma 

primeira crítica da religião(o sacrifício ou culto ao poder) que apresenta esta 

última como desculpa para evitar a solidariedade e o amor aos 

homens(principalmente aos mais necessitados,  no caso presente,  os negro-

africanos) e que é constante em todas as fontes cristãs. Já o Antigo 

Testamento afirmava: socorrer o pobre é o melhor sacrifício de louvor,  e a 

justiça é a melhor expiação (Os 6, 6). Noutra síntese menos antitética,  o 

Novo Testamento afirma,  com freqüência, que a verdadeira religião ( ou o 

verdadeiro sacrifício) é precisamente misericórdia (cf.Tt. 1, 27). A carta ao 

Hebreu(10, 5-10) imagina Jesus se dirigindo a Deus no momento de sua vinda 

a este mundo: não queres holocaustos nem sacrifícios nem vítima pelos 

pecados; por isso,  aqui estou para cumprir tua Vontade . Essa vontade de 

Deus que Jesus vem cumprir é a doação de si,  a misericórdia,  amor pelos 

irmãos.  

Toda a religiosidade humana não é mais do que o sonho impossível de 

prender Deus. O homem pode,  em troca,  deixar-se prender por Deus,  se 

entregar sua vida à misericórdia. Eis aqui a novidade fundamental da 

mensagem cristã,  que constituirá o núcleo da justificação de toda a 

preocupação e ação de Sorur em favor dos negro-africanos. O cristianismo é 
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entendido como volta da religiosidade humana para a história e para a 

esperança escatológica. 

Resumindo. A crença no mistério da encarnação do Verbo e do caráter 

trinitário do ser divino,  é justamente o aspecto (teológico) no qual se situa a 

contribuição e papel notável e original da fé cristã na compreensão da 

identidade cultural de Sorur: antes de tudo,  no sentido de que a identidade da 

pessoa humana 

 

como criada por Deus revela-se na vocação ao ser e ao 

existir em comunhão com ele que lhe vem de Deus e,  portanto, de certo 

modo,  é enquanto é posta fora de si; em segundo lugar,  no sentido de que o 

mistério cristológico é nela expresso como mistério da identidade,  na única 

pessoa do Verbo encarnado,  da infinita diferença entre o ser divino e o ser 

humano (as duas naturezas); finalmente,  no sentido de que em Cristo,  e 

principalmente em seu evento pascal de morte e ressurreição,  o próprio ser 

de Deus nos é revelado como mistério originário e transcendente de perfeita 

unidade na distinção das três pessoas divinas,  em uma relação de recíproca 

relacionalidade: um mistério (o da Trindade) que lança luz sobre a verdade da 

identidade antropológica,  porque revela o homem como única criatura sobre 

a terra a ser querida por Deus por si mesmo,  não se pode encontrar 

plenamente a não ser no sincero Dom de si mesmo

 

(cf. GS 24). Tudo isso 

 

como observa W. Kern (1974) 

 

não pode deixar de ter importantes 

conseqüências no plano ontológico (por exemplo,  no modo de conceber a 

relação entre pessoa e comunhão),  gnosiológico(razão e fé) e epistemológico 

(antropologia e teologia).   

1. 4 Negro-africano-cristã: uma identidade em conflito   

1. 4. 1 Identidade e mimesis .   

Consideramos o nosso ponto de partida: a experiência intercultural 

paradigmática do negro-africano do grupo Dinka,  missionário católico,  

Padre Daniel Sorur Pharim Deng. O problema de toda relação é afirmar a 

própria identidade diante do diferente. Mas,  como fazê-lo num contexto de 

convivência entre culturas marcado por uniformização cultural,  do domínio 

hegemônico,  conformista e fundamentalista,  onde as instâncias da moral e da 
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religião confluem num marco de identidade que parece dar tranqüilidade e 

firmeza?  

Aqui,  a aculturação (mecanismos de aprendizagem e de socialização; 

integração de Daniel Sorur no meio ocidental através assimilação) torna-se 

ocidentalização. A conversão no cristianismo traduz-se em civilização . 

Resultam a cultura dominante e a dominada,  portanto,  a cultura evoluída e a 

cultura primitiva/selvagem. O negro-africano encontra-se num cenário de 

comédia onde deve mimar tudo. A ordem social,  para existir ,  exige a 

repressão dos motivos inconscientes que habitam as profundezas da alma 

 

como se diria na linguagem freudiana. A ansiedade para difundira identidade 

do civilizado ou identidade cristã ,  exerce sobre os negros uma pressão a 

fim de os levar a seguir os modelos ocidentais,  inibindo a liberdade e 

prejudicando o projeto cultural negro-africano,  o seu projeto de vida. Pode 

haver algo de cristão onde se nega ao outro o dom da vida?  

A conformidade garante,  então,  a homogeneidade 

 

hoje fala-se de 

pensée unique (pensamento único)86 do grupo,  ou ao menos a aceitação cega 

das regras do jogo87. Como todas as formas de dominação,  o processo de 

homogeneização cultural provocado pela missão civilizatória na África 

 

atualmente,  na era da globalização,  ditado pela mundialização do mercado,  

do capital ,  das técnicas e meios de comunicações de massas88 

 

não apenas 

reprime,  nega e degrada a identidade etno-cultural negro-africana,  mas 

provoca no negro-africano,  vítima de preconceito e discriminação racial,  

traumas de estigma89 e complexo de inferioridade,  processos de 

                                                           

 

86 Ignace Ramonet,  que deixou essa expressão,  defende que o pensamento único é a tradução em termos 
ideológicos,  com pretensões universais,  de interesses de um conjunto de forças econômicas,  em particular do 
grande capital internacional. O mercado nos libertará; precisa mais competitividade; precisa privatizar,  
desregulamentar,  liberalizar ...; é necessário cancelar o Estado social ,  etc. A repetição constante,  em todas as 
mídias,  desse catecismo confere a esse pensamento único um enorme força de intimidação que sufoca qualquer 
tentativa de reflexão livre e torna-se particularmente difícil resistir contra essa homologação . Cf. RAMONET,  
I. et al.,  La pensée unique et les nouvaux padrons du monde. Paris: PUF,  1996.  
87 Sobre o conformismo,  o leitor pode conhecer mais conferindo LEVINE,  J. M. e PAVELCHAK,  M. A.,  
Conformité e obéissance . In: MOSCOVICI,  S. (dir.).  Psychologie sociale. Paris: PUF,  1984. 

88 A globalização retém alguns aspectos da dominação global ocidental (...) HALL,  Stuart. A identidade 
cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A,  2005,  p. 80 . Para evitar equívoco,  é bom lembrar que o 
processo da globalização é um fenômeno multidimensional,  em vez de um mero fenômeno econômico,  e 
reconhecemos que seus efeitos são,  no âmbito sociocultural,  não necessariamente homogeneizadores,  mas,  na 
maioria das vezes,  diferenciadores. É um desafio em sua total complexidade,  com todos os dilemas,  as dúvidas,  
os paradoxos e as mediações nele envolvidos. Cf. MENDES, Candido (org.).  Pluralismo Cultural,  Identidade e 
Globalização. Edit. Luiz Eduardo Soares. Rio de Janeiro: Record,  2001.  
89 Sobre o estigma, encontra-se mais informações em GOFFMAN,  Erving.  Estigma: notas sobre a manipulação 
da identidade deteriorada. Trad. Maria Bandeira de Mello. Rio de Janeiro: LTC,  1988.  
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desenraizamento,  deculturação,  alienação,  assimilação mímica e crise de 

identidade. Trata-se dos efeitos (aspectos e significados) psicológicos,  

sociológicos,  antropológicos e políticos do legado dos mecanismos de 

homogeneização cultural sobre o processo da construção da identidade negro-

africana.  

Nesse sentido,  no prefácio do livro Psicologia social do racismo 

(2002) de Iray Carone e Maria Aparecida Silva Bento (orgs.) ,  o Prof. Dr. 

Kabengele Munanga assim expressa:   

Mas o que nesse pensamento (homogeneização através do 
embranquecimento cultural ) mais interessa às ciências do homem,  a 
psicologia social incluída,  são as atitudes e os comportamentos sociais 
desenvolvidos,  cuja interiorização deixa marcas invisíveis no 
imaginário e nas representações coletivas,  marcas essas que 
interferem nos processos de identificação individual e de construção da 
identidade coletiva. A interiorização pode,  a rigor,  levar à alienação 
e à negação da própria natureza humana .. . oferecendo-lhes como 
único caminho de redenção o embranquecimento . . . cultural . . .90  

Normalmente, os poderes civilizadores-dominadores recorreram à 

religião,  ao Cristianismo,  no caso,  para fazer lavagem cerebral ,  

manipulações inconscientes,  arrancando o mais sagrado que o negro-africano 

 

como todo ser humano 

 

possui,  que é sua liberdade,  a partir da qual 

constrói a sua identidade. 

O negro-africano enfraquece progressivamente a referência aos próprios 

modelos culturais e se deixa assimilar pelos esquemas socioculturais da 

cultura ocidental dominante. Aqui se pode pensar,  em concreto,  na situação 

de muitos imigrantes negro-africanos no Ocidente europeu. Entre esses 

imigrantes encontram-se jovens em formação nos grandes colégios religiosos 

da Igreja Católica romana. Esses jovens assumam os comportamentos do 

grupo dominante. Embora possa parecer inevitável,  nesse contexto 

hegemônico,  a assimilação cultural é forçada e é unidirecional,  a minoria se 

conforma à maioria,  sem que na mesma maioria se produzem mudanças. A 

formação dos candidatos à vida religiosa e sacerdotal prevê um perfil 

desenhado pelo Código de Direito Canônico romano 

 

em latino,  Codex Iuris 

                                                           

 

90 p. 11. 
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Canonici (CIC)91. Conferem-se aos jovens não só o conjunto de papéis,  mas 

também uma identidade desenhada. O sentido do processo (assimilação 

cultural,  formação) torna-se ocidentalização e/ou romanização,  porque é 

imposto e não proposto. 

Nota-se que,  nesse contexto de missão civilizatória dos negro-

africanos,  o processo de ocidentalização atingiu também muitos ambientes 

das culturas do continente negro,  sobretudo nas cidades (urbanização e 

cristianização),  embora,  talvez,  não de modo suficientemente profundo para 

descaracterizar culturalmente o povo negro.  

Nesse sentido,  Zilá Bernd,  na tentativa de lembrar o fato das 

ideologias racistas estarem já profundamente enraizadas nos corações e nas 

mentes das pessoas,  afirma:  

E o que é ainda pior: essas ideologias racistas,  que dão fundamento 
aos preconceitos,  são introjetadas até mesmo pelos próprios negros,  
que ou permanecem em um estado de alienação ou decidem parar para 
reavaliar a situação,  o que muitas vezes desencadeia uma verdadeira 
crise de identidade . É justamente desse modo 

 

como crise de 
identidade 

 

que nasce o movimento da Negritude (resistência) .92   

Referindo-se ao mimetismo ou identidade colonizada e ao 

desenraizamento cultural do negro,  em sua obra,  Frantz Fanon (1952) fala de 

Peau noire,  masques blans (Pele negra,  mascaras brancas)93 na qual é 

preciso romper com a mística branca e a contida numa negritude distorcida94. 

Utilizando o conceito de alienação ,  desenvolvido por Hegel e Marx,  Fanon 

analisa os mecanismos de dominação na formação da consciência do povo 

colonizado,  destacando os dois pólos antagônicos na situação colonial: o 

colonizador e o colonizado.  

                                                           

 

91 O conjunto das normas produzidas pela legítima autoridade eclesiástica para disciplinar a vida e a atividade da 
igreja,  para regular as relações dentro dela e com a sociedade civil. O atual CIC foi promulgado em 25 de 
janeiro de 1983. Devem ser lembrados,  com efeito,  o Decretum Gratiani (século II) que está na origem de 
outras coleções legislativas provenientes da atividade jurídica dos papas e da qual nasceu o primeiro código,  o 
Corpus Iuris Canonici(aprovado por Gregório XIII em 1580) e o Codex Iuris promulgado pelo Papa Bento XV 
em 1917. 
92BERND,  Zi lá .  O que é negri tude . São Paulo: brasi l iense , 1988,  14 . ( col . Primeiros 
passos 209)  
93 FANON,  Frantz .  Peau noire ,  masques b lans . Par is : Seui l ,  1954.  
94 Crí t ica ànegri tude de L. S. Senghor. 
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Neste sentido,  (comenta Renato Ortiz) a crítica que os intelectuais do 
século XIX faziam à cópia das idéias da metrópole é ainda válida 
para os anos 60,  quando se busca diagnosticar a existência de uma 
cultura alienada,  importada dos países centrais. Toda identidade se 
define em relação a algo que lhe é exterior,  ela é uma diferença. 
Poderíamos nos perguntar sobre o porquê desta insistência em 
buscarmos uma identidade que se contraponha ao estrangeiro.95    

Em Les Damnés de la terre (Os Condenados da Terra),  Fanon (1961) 

afirma que o colonizador tem feito e continua fazendo o colonizado. O 

colonizado tira sua verdade,  isto é,  seus bens do sistema colonial. 

Assim,  a imagem do Ocidente,  em particular o seu modelo de 

cristianismo,  tem marcado profundamente o imaginário96 do jovem Sorur,  

como hoje marca uma grande parte da juventude negro-africana 

contemporânea. Eu me identifico com a imagem (identidade) que o outro me 

impõe ou quero identificar-me com a imagem que tenho do outro (o ocidental 

cristão,  civilizado).   

1. 4. 2 Mímesis ,  conflito,  contraste e impessoalidade   

Com a mímesis ou o conformismo e,  com o passar do tempo,  a forte 

dependência que cria, a identidade cultural de Daniel Sorur  seria absorvida e 

encontrar-se-ia na condição de mal-estar ,  de conflito,  no estado de 

alienação ,  no dizer de Sigmud Freud, de contraste,  ruptura de equilíbrio ,  

segundo Gordon Allport (1887-1967)97; na condição do IL Y A ,  de negação,  

de impessoalidade,  segundo a linguagem de Emmanuel Lévinas.    

Freud explica 

 

uma expressão que se tornou popular,  mas que não 

deixa de revelar a necessidade de se referir a esse autor para interpretar certas 

                                                           

 

95 ORTIZ,  Renato .  Cultura brasi leira e ident idade nacional .  São Paulo: Brasi l iense,  
1994,  p . 7 .  
96 O imaginário encont ra-se presente cada vez mais nas fantas ias ,  e projetos ,  nas 
ideal ização dos indivíduos e em outras expressões s imból icas ,  rel igiosas ou leigas que 
t raduzem e const róem as suas emoções em um novo contexto imaginat ivo . LAPLANTINE,  
François;  TRINDADE Liana.  O que é imaginário . São Paulo: Brasi l iense ,  2003,  p . 8 ,  
(col . Pr imeiros passos). 
97 Ps icólogo social norte-americano,  especial izou-se no estudo de at i tudes cul turais ,  em 
especial sob a forma de preconcei to racial .  
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realidades da vida humana. Inspirando-nos nos escritos O futuro de ilusão98 e 

Civilização do mal-estar99 de Sigmud Freud,  devemos dizer que a mímesis 

 
a 

causa de seu caráter irracional e de embriaguez 

 
não levaria Daniel Sorur à 

felicidade. Com a mímesis ,  o cristianismo católico,  como religião,  é vivido 

de modo irracional e se torna uma ilusão,  uma ilusão sem futuro. A ilusão,  a 

imaginação,  segundo Freud,  tornaram-se uma função que permite ao homem 

preservar os seus desejos,  dando-lhes forma e conteúdo,  muito embora a 

realidade não permite que eles sejam realizados de fato. O homem troca o real 

pelo ilusório: esse é o truque mágico pelo qual a consciência emigra do 

mundo que se opõe aos seus desejos. A imaginação,  assim,  é a mãe das 

ilusões. É lógico que o mundo das ilusões é mais bonito que o mundo dos 

fatos. A identidade cultural de Daniel Sorur encontrar-se-ia ,  então, na 

condição do mal-estar e seria perturbada por conflitos.  

Na sua experiência clínica Freud achou que o homem não age 

racionalmente. Sobre isso, fala Stuart hall:   

A teoria de Freud de que nossas identidades,  nossa sexualidade e a 
estrutura de nossos desejos são formados com base em processos 
psíquicos e simbólicos do inconsciente,  que funciona de acordo com 
uma lógica muito diferente daquela da Razão (. . .) 100    

O que decide o propósito da vida ,  Freud observa, é simplesmente o 

programa do princípio do prazer (motivos inconscientes que habitam as 

profundezas da alma). Esse programa domina a operação mental desde o 

início . É trágico que seja assim,  porque esse programa está condenado ao 

fracasso,  pois está em contradição com o mundo todo,  tanto o macrocosmo 

 

a natureza (o universo é frio e implacável,  suas leis são férreas e não se 

dissolvem pela mágica dos desejos) 

 

quanto o microcosmo 

 

a civilização. 

                                                           

 

98 A teoria freudiana da re l ig ião se encontra dispersa por várias de suas obras . Ela é 
unificada e sintet izada,  ent retanto ,  em O futuro de uma i lusão , obra curta ,  de est i lo 
simples e di reto ,  o que parece indicar que seu autor pre tendia que e la t ivesse caráter de 
um verdadeiro manifesto . Suas conclusões são mui to simples: a rel igião é uma i lusão. Ela 
é uma criação fantást ica de uma est rutura psicológica desarranjada. O futuro de uma 
i lusão é ,  assim,  uma profecia part ida da convicção de que i lusão não têm futuro . FREUD,  
Sigmund.  The futur of an i l lusion ,  New York: Garden City ,  1964. 
99 FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. São Paulo: Abril Cultural,  1978,  p. 129-194. (Col. 
Pensadores) 
100 HALL,  Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP & A,  2005,  p. 36. 
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Esta estaria totalmente surda ao sofrimento humano e conduz o homem,  

inevitavelmente,  para a sua própria dissolução: a morte.  

Assim,  a identidade de Daniel Sorur estaria irremediavelmente dividida 

em duas esferas. De um lado,  encontramos o desejo humano de felicidade e 

prazer,  tudo aquilo que pertence à dimensão antropológica,  existencial da 

vida 

 

nossos componentes eróticos e libidinais,  os valores,  as aspirações,  o 

amor. Este é o princípio do prazer,  a lógica do coração.  

Do outro lado,  entretanto,  duros e imutáveis,  estão os fatos da 

realidade,  os arranjos institucionais da civilização. Quer queiramos quer não,  

o fato é que são esses últimos que determinam como as coisas são e serão. É 

aqui que se localiza o poder.  

O coração é impotente. Está inevitavelmente condenado à derrota,  

frente à ação inexorável do princípio da realidade . O homem,  assim,  não 

poderá nunca ser feliz,  mas poderia ser bem menos infeliz se aceitasse as 

coisas tais como são e se ajustasse a elas. Mas isso não ocorre. Ele se recusa 

a aceitar o veredito dos fatos. Resiste . O consciente se rebela contra o real. 

Não poderá ser de outra forma. Se o que o impulsiona é a busca do prazer,  e 

se os fatos ao seu redor se opõem a tal aspiração,  ele terá forçosamente,  de 

estar em guerra permanente com a realidade.  

Tudo parece estranho e não familiar. A consciência de Sorur estaria 

perturbada. As relações até então ordenadas com o próprio mundo e com o 

mundo ambiente se acentuariam de maneira nova e seriam vividas como algo 

estranho e transparente. Seria uma desrealização,  despersonalização. Nesse 

sentido, Freud chamava de alienação o fenômeno de vivências,  processos 

inconscientes (reprimidos),  agirem,  então,  como estranhos e 

desencadeadores,  eventualmente,  de uma neurose.101  

A alienação seria uma das condições para a institucionalização, (cf. 

Fischer, 1970),  como alta grau de adaptação aos processos de comportamento 

numa instituição. Perde-se a base vivencial nas ligações com a comunidade. A 

ligação subsiste,  então,  por mera institucionalização ou convenção (p.ex.,  

usos e costumes). Aqui,  toda forma de distanciamento,  de anomia,  provoca 

                                                           

 

101 Cf. DORSCH,  Friedrich et al. (ed.).  Dicionário de psicologia Dorsch. Trad. Emmanuel Carneiro Leão e 
equipe. Petrópolis: Vozes,  2001,  p. 30. 
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estado de angústia ou,  ao menos,  mal-estar. Oposto a esse comportamento é 

o do despertar. 

No que se refere à religião,  em The Individual and his Religion (O 

indivíduo e a sua religião) de Gordon W. Allport,  teria contraste entre a  

religião extrínseca e a religião intrínseca de um indivíduo,  descrevendo 

assim categorias globais de religião que refletem estados psíquicos de 

conflito. Na religião extrínseca (Instituição), a pessoa a usa buscando o 

conforto, a aceitação social e a satisfação de necessidades ou desejos do 

próprio ego. Ela é fragmentada e divide a vida da pessoa em compartimentos 

desligados um do outro. Na religião extrínseca a pessoa transfere,  não 

criticamente,  a responsabilidade da criação de seu próprio sistema de valores 

e crenças a algum sistema ou alguma instituição exterior.  

A religião intrínseca é direcionada por alguma fonte de significado 

fora do indivíduo que gera o amor,  a compaixão,  a preocupação com o 

próximo e a capacidade por auto-sacrifício,  em nome de algum valor que 

transcende a pessoa. A religião intrínseca envolve a totalidade da vida da 

pessoa e serve para unir os diversos aspectos da vida individual,  psíquica e 

social. A chave, nessa perspectiva, é a idéia de que esse processo é 

intencional e ativo. A pessoa pode identificar a instituição,  a Igreja,  por 

exemplo,  como mediador desse centro que o transcende,  mas a pessoa não 

confunde a instituição com o centro transcendente. A pessoa é mais ativa do 

que passiva e aceita a responsabilidade de construir seu próprio universo de 

valores.102  

Em Sorur, a religião tradicional negro-Dinka seria a sua religião 

intrínseca e o cristianismo católico romano,  a sua religião extrínseca . E 

justamente,  com contraste entre os dois tipos de religião,  Sorur teria estado 

psíquico de conflito.   

1. 4. 3 A condição do IL Y A    

Referindo-se a essa situação da identidade cultural do negro (a 

mímesis),  o pensamento não pode não inspirar a sabedoria do E. Lévinas 

                                                           

 

102 ALLPORT,  G. W.  The Individual and his Religion. Nova York: MacMillan,  1950 (tradução italiana: 
L individuo e la sua religione,  Bresci-Italia: La Scuola,  1972).  
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segundo a qual o existente que dá sentido aos entes no mundo estaria numa 

impessoalidade,  árida,  neutra. 

Em De l existence à l existant103, é formulado um conceito fundamental 

ao pensamento de Lévinas,  o i l y a (há,  negação,  sem identidade),  a 

condição humana em seu momento impessoal de haver. O i l y a caracteriza o 

fenômeno do ser impessoal,  uma situação de horror que não é angústia,  

como o silêncio durante a noite que se escuta, como a presença surda e 

invisível de um ser indefinido que exclui a humanidade e desafia a 

existência. Uma espécie de rumor caótico de um existir anônimo: uma 

existência sem existente . 

Sair do i l y a é sair do não-sentido,  da negação. Mas como fazê-lo? 

Não basta,  para tanto,  conferir um significado aos entes do mundo,  porque,  

ao conferir tais sentidos,  o Eu reduz o Outro a um terceiro que é o conceito 

sob o domínio do ser. A consciência,  pois,  não abre nada mais além do 

mesmo. Para romper a clausura desse haver impessoal não basta pôr-se como 

consciência que pensa,  pois o pôr-se a si mesmo e por si mesmo é ainda a 

imanência do mesmo na condição impessoal. Para sair do Il y a será 

necessário ao eu depor-se,  e a única alternativa que resta para tanto é ser-

para-o-outro: " a deposição da soberania pelo eu é a relação social com 

outrem des-inter-essada",  que etimologicamente aponta à situação de estar 

fora do ser e de seus domínios. Somente sendo para o Outro o eu emerge da 

condição do il y a e pode escapar à imanência do ser. 

Ser para o outro significa a responsabilidade ética por ele,  que permite 

ao eu superar o rumor anônimo e insignificativo do ser. Em síntese,  no livro 

Da Existência ao Existente ,  desenvolve-se uma reflexão sobre a tentativa de 

sair da condição do haver impessoal,  avançando na própria constituição da 

condição humana - não mais um ser para a morte,  mas um ser para o Outro.  

Assim,  a identidade cultural de Daniel Sorur encontrar-se-ia na 

condição do IL Y A ,  de negação,  de impessoalidade, e precisa sair dela.    

                                                           

 

103 Referimo-nos a LEVINAS,  Emmanuel. De l existence à l existant. Paris: fontaine,  1947. Com uma nova 
Preface . Paris: Vrin,  1973 (nota rodopé). 
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1. 4. 4  A resistência criativa  

Paradoxalmente,  os conflitos de Daniel Sorur se transformam,  do 

interno,  numa opção alternativa na contramão do projeto hegemônico,  

desencadeando processo de resistência 

 
cópia negativa de homogeneidade 

(anti-homogeneidade) 

 

para o retorno ao próprio contexto de origem. A 

resistência é apenas a epifania do pluralismo cultural e afirmação da 

identidade cultural.  

Tratando-se de construção de identidade,  o equilíbrio entre as próprias 

origens e a abertura ao novo trazido pala alteridade é fundamental,  porque,  

diversamente,  uma delas torna-se absoluta diante da qual é preciso se 

defender por medo de ser absorvido. Assim quando Daniel Sorur se dá conta 

de sua experiência colonial de despersonalização e de invasão cultural 104,  

desencadeia o processo de resistência e de criatividade para se sair da 

situação.  

Num contexto semelhante,  abrindo caminho para o estabelecimento de 

um amplo debate em nível nacional sobre as questões referentes à situação do 

negro e do afro-descendente na sociedade brasileira,  Ricardo Franklin 

Ferreira,  em Afro-descendente: identidade em construção (2000: 67-84),  

propõe a ocorrência de estágios na construção da identidade desse grupo 

social. O autor brasileiro fala de estágio de submissão onde ocorre a 

idealização do mundo branco como escudo; estágio de impacto como 

descoberta do grupo etno-racial de referência (valores africanos); estágio de 

militância como momento da construção de uma identidade afrocentrada e,  

enfim,  estágio de articulação entendido com abertura para alteridade. 

É nesse cenário histórico de luta contra a homogeneização e hegemonia 

européia que a obra de Daniel Sorur,  por meio de interrogações bem 

originais, memória (lembranças),  descrição do universo simbólico religioso 

negro-Dinka,  apologias (como legítima defesa),  momentos de discernimento,  

pode ser considerada como elemento importante de resistência, debate,  

discernimento e possibilidade alternativa ante a negação e degradação da 

identidade negro-africana. Quer queiramos quer não,  o fato é que,  embora 

                                                           

 

104 APPIAH-KUBI,  K.;  BARATANG THETELE,  C. et ali. Libertation ou adaptation? La theologie africaine 
s interroge, colóquio de Accra. Paris: l Harmanttan,  1979,  p. 228.  
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cobertos de ambigüidades,  está-se diante de um dos primeiros escritos 

etnológicos sobre os Dinka105. Sim,  uma etnologia religiosa negro-Dinka 

como símbolo de uma identidade afirmada. Insere-se na lógica da negritude e 

na política de identidade étnico-cultural106,  na consciência negro-africana. É 

um momento de identificação com a problemática negro-africana; momento de 

preocupação com a identidade negro-africana e recusa à dominação e 

humilhação; enfim,  momento de interrogar pelo direito à alteridade. 

Essa resistência criativa remete a uma dialética,  a uma dupla dimensão 

que impede e ao mesmo tempo possibilita,  uma dualidade original entre 

egoísmo e altruísmo (Durkheim),  fechamento e abertura,  conservação do que 

é de si e criatividade ante o novo,  que nem sempre conflita,  mas também 

ilumina e enriquece. Quando o novo se impõe,  para a própria sobrevivência,  

é-se obrigado a ser criativo. Ou seja,  pode-se assimilar alguns elementos da 

civilização ocidental,  interpretando-os para uma melhor integração. Um fato 

bem claro,  por exemplo,  Sorur ainda acredita que o Cristianismo vem de 

Deus de modo que se agarra a ele,  embora a sua mente questiona e se 

encontra num estado apologético contra certos comportamentos do 

Cristianismo católico romano. Portanto,  entre o impedimento e a 

possibilidade,  a conservação e a criatividade,  parece não ser a resistência 

radical,  absoluta,  e sim,  criativa: o fechamento se manifesta ante o que é 

prejudicial e a abertura,  perante o que emancipa e gera vida. Aliás,  isso é 

extremamente importante pois precisamos reconhecer que uma das 

propriedades fundamentais das culturas humanas é a mudança,  a 

dinâmica 107 .      

                                                           

 

105 Segundo o missionário comboniano no Sudão por vários anos,  E.V. Toniolo,  que traduziu o manuscrito de 
Sorur Pharim Deng,  do italiano para o inglês,  esse é um dos primeiros escritos etnológicos sobre os Dinka: 
Deng s manuscript is of special interest. Written by a Dinka himself,  it is one of the earliest ethnological 

descriptions of this tribe and as a source dealing with the culture of Dinka before its modern acculturation,  it 
will be of permanent value . An early manuscript on the Dinka written by member of this tribe,  In: 
TAMADDON PRESS. Sudan notes and records. Londres,  1995,  p. 108. 
106 Sobre a política de identidade, cf. GOFFMAN,  Ervinj. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade 
deteriorada. Rio de Janeiro: LTC, 1988; GUARESCHI,  Neuza,  Políticas de identidade: novos enfoque e  novos 
desafios para a psicologia social. In: Psicologia & Sociedade,  12 (1/2): 110-124; jan-dez. 2000.  
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1. 5  Fazendo memória  

Contra a civilização colonial com suas ideologias racistas, os seus 

marcos degradantes e homogeneizadores reagiram os fundadores da Negritude 

e os movimentos que a precederam e os que em torno dela surgiram 

 
o 

conjunto do panafricanismo. Não é difícil imaginar que se observaria a cada 

dia a tensão que se verificava principalmente entre as elites intelectuais 

negras, conscientes da situação dos negros em toda parte vencidos,  

humilhados e subjugados,  mesmo após anos da abolição da escravatura. 

Entre esses intelectuais, havia um grupo de estudantes oriundos das 

Antilhas e da África,  para estudar em Paris,  os quais,  pela primeira vez,  no 

meio de brancos sentiam na carne a sensação de serem percebidos como 

diferentes devido à cor de sua pele. Os mais reconhecidos como os grandes 

nomes da Negritude: Aimé Césaire (Antilhas), Léopold Sédar Senghor 

(Senegal),  e Léon Damas (Guiana Francesa),  que,  em nome da crítica do 

sistema colonial e da defesa da personalidade negra,  fundam em 1935 o 

jornal L Étudiant Noir (O Estudante Negro),  que terá importante papel a 

desempenhar na difusão da Negritude. O termo Negritude, de fato,  só vai 

aparecer em 1939 em um trecho do célebre poema de Aimé Césaire Cahier 

d un retour au pays natal ( Caderno de um retorno ao país natal ).  

Surgindo na Europa,  é natural que a Negritude tenha se valido de 

elementos da cultura européia: ela nasce e ganha muita força na encruzilhada 

do marxismo ,  surrealismo e existencialismo . O marxismo,  por ser a força 

política mais apta a apoiar os dominados e colonizados em sua revolta; o 

surrealismo,  por privilegiar o primitivo ,  adapta-se como uma luva a 

movimento que pretende contrapor a emoção à razão ,  o mágico ao científico ; 

o existencialismo,  por ser a filosofia segundo a qual o homem se define pela 

ação.  

Os três principais pontos da Negritude: Estados Unidos da América,  

Antilhas e África,  carregavam em seu ventre 

 

em primeiro momento 

 

os 

referenciais do comunismo internacional,  que pregava uma sociedade sem 

classe e sem discriminação racial. A perspectiva marxista de análise da 

sociedade favorece o despertar de uma consciência de raça negra . Com o 

                                                                                                                                                                                         

 

107 MUNANGA, Kabengele.  Negritude  uso e sentido. São Paulo: Ática,  1986,  p. 68. 
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passar do tempo,  verificam-se duas tendências: uma que marca a passagem 

para uma consciência de classe que,  por conseqüência,  identifica-se com 

todos os oprimidos,  independentemente da cor da pele; e outra que 

permanece presa unicamente presa apenas a uma consciência de raça. O 

movimento passará por uma fase que pode ser chamada de militante,  na qual 

o mais importante é o engajamento na missão pela libertação das colônias 

africanas,  o que vem a ocorrer na década de 60. O movimento se ampliou,  se 

internacionalizou,  alcançando adeptos em outros países do Sul do Mundo,  

como o Brasil.  

Entre os movimentos que precederam a Negritude,  podem-se citar o 

movimento indigenista no Haiti cuja La Revue Indigène ( A Revista 

indigenista) surgida em 1927,  reunira intelectuais que,  em última análise,  

defendiam a herança cultural africana; o negrismo cubano ; no Brasil,  com o 

Manifesto Antropofágico (1927) de Oswald de Andrade; o movimento de 

tomada de consciência de ser negro,  nos anos 20 no bairro nova-iorquino do 

Harlem (bairro negro), do escritor norte-americano William Edward Du Boi 

(1868-1963)108. 

Resumindo. O panafricanismo do século XX se queria um projeto global 

no sentido que a reivindicação panafricanista t inha sobre a totalidade das 

dimensões da África e do mundo negro que devia reabilitar. A África deveria 

existir como entidade econômica e suas imensas riquezas naturais 

valorizadas ; a África deveria existir como força política,  l ibertando-se do 

peso colonial e da apartheid ; a África deveria,  sobretudo,  reencontrar ou 

construir uma identidade cultural e assumi-la plenamente: era esse uma 

dimensão essencial da problemática da personalidade africana. As línguas 

africanas a serem promovidas,  a história a ser recoberta, o ambiente a ser 

protegido,  a imagem da África e do Negro no mundo a ser cuidada e 

restaurada, foram esses os temas maiores. 

Por razões diversas,  o projeto panafricanista do início do século XX 

foi,  em seguida,  um pouco desarticulado,  e as responsabilidades para a sua 

realização diluídas porque foram divididas entre diferentes organizações. Os 

                                                           

 

108 Surge aí o Negro Renaissance ,  ou renascimento negro,  que,  como o nome indica,  
pretendia fazer reviver a autoconsciência do negro americano,  propondo não uma utópica 
vol ta à África ,  mas uma redefinição do papel do negro em solo norte-americano. 
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resultados obtidos são desiguais de uma esfera,  de um campo a outro. Sem 

querer fazer um balanço,  deve-se apenas constatar que sobre o terreno 

político,  a África tem conseguido a sua independência; o continente é 

inteiramente libertado nesse ponto de vista desde 1994 com as primeiras 

eleições democráticas organizadas na África do Sul.  

Hoje,  num contexto bem diferente,  o conteúdo da negritude é outro. 

As representações da identidade cultural negro-africana reclamam pela 

visibilidade e reconhecimento e se propõe uma nova visão de identificação em 

torno das noções de integração e renascimento .  

O Documento e a orientação da Primeira Conferência dos intelectuais 

de África e da diáspora organizada pela União Africana,  a Dakar,  6-9 de 

Outubro 2004, com tema geral A África ao século XXI:Integração e 

Renascimento ,  mostra que, apesar da desmobilização dos intelectuais depois 

das independências que foi para muitos momentos de esperança , do 

caráter repressivo dos sistemas políticos em vigor em muitos Estados 

africanos,  do triunfo aparente do modelo neoliberal,  as expressões culturais 

negro-africanas não estariam em letargia como se poderia ter a impressão. A 

diversidade de situações no continente, a falta de visibilidade,  conhecimento,  

e reconhecimento 

 

salvo alguns casos 

 

da abundância,  da diversidade da 

produção dos intelectuais negro-africanos,  a falta de diálogo entre os 

intelectuais africanos e a elite política,  a falta de meios para libertar a 

expressão dos intelectuais africanos,  hoje abafada,  marginalizada em própria 

casa e fora de casa no mercado de idéias onde o afro-pessimismo faz receita,  

a necessidade de reunir a luta dos intelectuais nas perspectivas de 

transformação,  de libertação da ditadura das urgências e das lógicas do 

ajustamento não dominado,  são algumas das preocupações para o processo de 

identificação no conjunto negro-africano.   

Essas preocupações postulam uma emancipação negro-africana através 

de uma percepção, uma expressão,  um eco, um pensamento próprios. É 

preciso uma oportunidade de agir,  de participar com o poder de suas idéias 

na formulação/ conceitualização de um projeto que deveria ser bem 

apaixonante como foi o da descolonização: a integração e o renascimento 

negro-africano. 
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Na verdade, essas duas noções não são uma novidade. Já o renascimento 

foi objeto de reflexão nos anos 20 nos Estados Unidos; quanto à integração,  

ela entrou na pauta desde o amanhecer das independências. Mas,  hoje, essas 

nações têm uma conotação nova. O próprio Documento e a orientação da 

Primeira Conferência dos intelectuais de África e da diáspora relata:    

renascimento africano

 

que está na pauta hoje não é somente cultural,  
como se acredita em referência talvez ao renascimento do 14/ 15o 

século europeu,  acontecido depois do período escuro da idade media ; 
ele é também político,  econômico e social. Não trata-se apenas da 
integração dos Estados,  mas a dos Estados e dos povos ; não apenas 
integração dos Estados e povos do continente mas também a das 
diásporas,  qualquer seja a sua personalidade jurídica,  nos territórios 
onde eles se encontram.109  

Sobre essas questões de integração e de renascimento,  como sobre 

tantas outras,  é necessária uma forte expressão que represente a identidade 

cultural negro-africana. Trata-se de transformar as idéias em conhecimento e 

o conhecimento em poder simbólico;de colocar em relevo e valorizar a 

herança cultural negro-africana; de postular o reconhecimento e o respeito da 

identidade cultural negro-africana diante do que convém chamar a 

comunidade internacional; de permitir uma participação mais substancial e 

bem estruturada ao conduzir as coisas negro-africanas e ao administrar suas 

relações com o mundo. 

Para não ir longe, é interessante lembrar que não pretendemos 

ressuscitar toda a realidade da Negritude,  nem suas história e problemáticas. 

Já o filosofo francês,  Jean-Paul Sartre (1948),  em Orfeu Negro 110,  alertava 

para o perigo que a Negritude correria em tornar-se,  pela radicalização,  um 

racismo às avessas. A Negritude teria um papel subversor. Os brancos irão 

tirar proveito dessa espécie de cordão de isolamento proposto pelos 

próprios negros, passando a valerem-se dessa contingência para discriminar 

mais uma vez os negros,  sob a alegação de que são eles mesmos que se 

querem diferentes.  

                                                           

 

109 PREMIERE CONFERENCE DES INTELLECTUELS D AFRIQUE ET DE LA 
DIASPORA ORGANISEE PAR L UNION AFRICAINE, « L Afrique au 21 è m e s iècle : 
Intégrat ion e t Renaissance » DAKAR6 

 

9 OCTOBRE 2004, document d orientat ion. 
Tradução do f rancês para o português é nossa . 
110 In: Ref lexão sobre o racismo . São Paulo: DIFEL,  1965. 
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Já muitas críticas ( ex: é cientificamente falsa e ideologicamente 

perigosa a vinculação automática entre raça/biológico e cultura,  ou seja,  

estabelecer correspondência imediata entre as características psicofísicas dos 

indivíduos de um determinada grupo étnico e sua produção cultural; 

demonstração da racionalidade negra,  da contribuição do negro no progresso 

científico, etc. ) e controvérsias foram feitas sobre a Negritude111. 

A idéia de evocar a Negritude aqui é a de explorar a sua intuição 

primitiva 

 

ao tempo de Legitime Défense (1932) concebia: o 

desenvolvimento dos valores negros no interior do combate político ,  a 

necessária solidariedade entre os oprimidos (os miseráveis,  famintos,  

analfabetos) independentemente da cor da pele; a promoção da igualdade e 

dignidade entre os humanos; os seus caracteres de resistência ,  de 

identificação com a problemática negro-africana. A Negritude tem-se 

preocupado em construir a imagem do negro,  permitindo a tomada de 

consciência de ser negro,  recusa à inclinação de assumir uma personalidade 

fictícia que não combinava com a realidade,  e a conseqüente revalorização da 

herança cultural ancestral: a busca de um novo humanismo .  

Na verdade,  a ação corajosa de Daniel  Sorur pode ser tomada como o 

marco zero da negritude,  na medida em que esta,  em suas origens,  associa-

se ao movimento de solidariedade pela causa dos oprimidos,  no caso 

concreto dos negros 

 

como lugar de contextualizar o universal dos 

oprimidos.   

Em Negritude 

 

uso e sentido,  Kabengele Munanga descreve:  

A Negritude nasce de um sentimento de frustração dos intelectuais 
negros por não terem encontrados no humanismo ocidental todas as 
dimensões da sua personalidade. Nesse sentido,  ela é uma reação,  
uma defesa do perfil cultural do negro. Representa um protesto contra 
a atitude do europeu em querer ignorar outra realidade que não a dele,  
uma recusa da assimilação colonial,  uma rejeição política,  um 
conjunto de valores do mundo negro que devem ser reencontrados,  
defendidos e mesmo repensados112  

                                                           

 

111 Cf. MUNANGA, Kabengele.  Negri tude 

 

uso e sent ido . São Paulo: Át ica ,  1986b,  p . 
56-79. 
112 MUNANGA, op. cit., p.56. 
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Na sua resistência, Daniel Sorur se identifica com as problemáticas 

negro-africanas (subdesenvolvimento, miséria,  sofrimento,  torturas,  

analfabetismo)113. É um momento decisivo para o negro-africano Daniel  

Sorur; momento do reencontro com sua subjetividade 

 
relação de si mesmo 

consigo,  com seu povo miserável; momento de desconstrução de uma 

ideologia que,  com seu silêncio e suas lacunas,  consagrava a superioridade 

dos europeus; momento de desfazer da imagem negativa com que o negro-

africano era representada no imaginário ocidental; é o inicio de um processo 

de construção de uma auto-imagem positiva; momento de tomada de 

consciência da necessidade de passar da condição de observado (objeto da 

etnologia,  da história,  da evangelização) para a de observador ( sujeito da 

própria história,  da etnologia,  da evangelização); momento de sonhar uma 

sociedade negro-africana emancipada,  pois Sorur acredita nas possibilidades 

e capacidade do negro-africano.  

A palavra resistência se torna correlativo do termo mimetismo 

(dependência). Resistência como oportunidade de reivindicar um direito ativo 

nas dinâmicas culturais,  de discernir e perceber os mecanismos de dominação 

e de dependência impostos pelo Ocidente,  de reivindicar a liberdade de 

escolher,  de propor-se no mundo com espírito crítico,  construtivo,  

repartindo a própria cultura,  oferecendo pistas ao modo negro-africano.  

Nesse sentido,  a antropologia como as Ciências da Religião ( ou a 

teologia),  no contexto negro-africano,  têm o dever de retomar o seu caminho 

e de prestar bem atenção sobre o novo dinamismo cultural negro-africano. Um 

âmbito de observação privilegiado da antropologia é o relativo à esfera 

religiosa,  este é um dos pontos114 de partida do qual alguns negro-africanos 

estão reconstruindo o tecido cultural próprio,  o interno. Trata-se de rever o 

processo de identificação desde as próprias origens e o esforço criativo dos 

povos negro-africanos para constituir um futuro diferente do passado colonial 

e um presente neo-colonial. Os contextos negro-africanos da atualidade 

                                                           

 

113 Cf. SORUR, Le pene dei Negri schiavi in Africa.  
114 Existem outras realidades africanas. A experiência das formas culturais de vida e das artes,  a família 
estendidas, a hospitalidade e a vida comunitária são a expressão de sentimentos profundos de amor e de atenção. 
As lutas para a transformação do sistema sócio-econômico,  as lutas contra o racismo,  o sexismo e outras formas 
de opressão econômica,  política,  social e cultural,  são todas a levar seriamente em consideração como também 
fontes da antropologia e teologia africanas.  
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requerem novas metodologias diferentes do passado e presente dominantes 

pelo Ocidente. Por exemplo,  em Liberation ou adaptation? La theologie 

africaine s interroge ,  colóquio de Accra (Gana) que reuniu,  de 17 ao 23 de 

dezembro de 1977,  os membros africanos da Associação dos Teólogos do 

Terceiro mundo, na emergência das teologias africanas encontram uma 

tendência cuja abordagem reconhece os valores inerentes às religiões 

tradicionais como lugar de preparação ao Evangelho e como uma das fontes 

da reflexão teológica.  

O Deus da história fala a todos os povos pelos caminhos particulares. 
Na África,  as religiões tradicionais são uma fonte maior para o estudo 
da experiência africana de Deus. As crenças e as práticas das religiões 
tradicionais da África podem enriquecer a teologia e a espiritualidade 
cristãs.115   

Hoje,  portanto,  uma das principais tarefas que alguns teólogos 

africanos assumem é o tratamento do tema religioso da cristandade,  baseando 

a discussão sobre o princípio da inculturação. Sobre isso voltaremos a falar 

mais adiante.   

1. 6  Identidade e Religiões Tradicionais Africanas  

A África sempre foi um mosaico de grupos sociais e crenças. Por 

milhares de anos,  seus povos cultuaram deuses,  espíritos da natureza,  

animais e antepassados. A partir do século VII,  com a invasão dos árabes 

muçulmanos no Norte do continente e com a chegada dos exploradores e 

missionários europeus no Centro Oeste,  no século XV116 e,  mais 

precisamente,  na século XIX,  junto com os colonizadores em toda África 

                                                           

 

115 Le Dieu de l histoi re parle à tous les peuplesselon des voies part icul ières . En Afrique,  
les rel igions t radi t ionnel les sont une source majeure pour l étude de l expérience africaine 
de Dieu,  Les croyances et les prat iques des re l igions t radicionnel les d Afrique peuvent 
enrichir la théologie et la spi r i tual i té chrét iennes . APPIAH-KUBI,  K. ;  BARATANG 
THETELE,  C. et al i . Libertat ion ou adaptat ion? La theologie africaine s interroge , 
colóquio de Accra . Par is : l Harmanttan ,  1979,  p . 230. A t radução é nossa. 
116 A part i r do século XVI,  com o t ráf ico negrei ro ,  a rel igiosidade negro-africana chegou 
à América. Apesar das proibições de seus senhores ,  os escravos procuraram preservar 
seus r i tuais e crenças . Muitos deuses e mitos africanos misturaram-se a elementos da fé 
indígena e da cristã e deram origem a diferentes cul tos ,  especialmente no Caribe e no 
Brasi l . 
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negra,  a religiosidade começou a sofrer transformações profundas. Em certos 

lugares,  mitos,  espíritos,  r itos,  crenças,  são considerados diabólicos pelo 

cristianismo europeu e abandonados por uma parte própria de negro-africanos.   

Hoje,  além do sincretismo 

 
mistura das crenças nativas com o 

cristianismo e com Islã , a religiosidade negro-africana deve ser 

compreendida tendo presente o evento da pós-modernidade,  vale dizer que 

essa tende a distanciar-se cada vez mais dos aspectos excessivamente 

racionalistas,  próprios dos grandes relatos,  das histórias universais e 

ideológicas. Portanto,  a religiosidade negro-africana vive o momento de 

emergência, do assim chamado pensamento fraco dos pobres ,  de uma cultura 

de fragmentação. Ainda hoje, apesar de muita influência do Islã e do 

cristianismo,  as religiões de povos exercem papel fundamental na vida de 

significativa dos africanos.  

As religiões africanas são tão variadas e diversas quanto as suas 

culturas. Mas também houve influências unificadoras, particularmente do 

Cristianismo e do Islã. Na última década do século XX,  as religiões africanas 

incluíam cerca de 300 milhões de cristãos e pouco menos de 350 milhões de 

muçulmanos. Existem por volta de mais de 70 milhões de seguidores das 

religiões tradicionais africanas e cerca de 1,  5 milhão de hindus.  

Apenas 30 a 40%dos povos negro-africanos praticam as religiões 

nativa,  os historiadores chamam de Religiões Tradicionais Africanas . As 

crenças nativas sobreviveram em meio a uma mistura com Cristianismo e o 

Islã. Tal combinação é chamada de sincretismo,  um fenômeno bastante 

difundido na história religiosa e cultural. Assim,  em Mircea Eliade e Ioan P. 

Couliano,  Dicionário das religiões ,  podemos ler:   

O sincretismo domina a África equatorial e o sul evangelizado pelos 
portugueses e pelas missões protestantes britânicas e holandesas. A 
leste,  o sincretismo dos bantos é dominado pelo estandarte do Profeta 
(Mahammad /Islã). Finalmente ,  as tribos dos Lagos (zandes,  nuers,  
dincas,  massais),  a despeito da atividade missionária inglesa,  
continuam praticando as religiões de seus ancestrais.117   

                                                           

 

117 ELIADE,  Mircea; COULIANO,  Ioan P. Dicionário das religiões. Trad. Ivone Castilho Benedetti. São 
Paulo: Martins Fontes,  2003,  p. 28.  
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As religiões africanas nativas continuaram presentes entre as 

sociedades étnicas chamadas de povos tradicionais. Essas sociedades estão 

quase todas na região subsaariana,  perto ou abaixo do Equador. As Religiões 

Tradicionais Africanas tendem a ser estruturadas mais em torno de 

representações dramáticas do que de discursos filosóficos. Essas 

representações são sensoriais. A visão, a audição,  o olfato,  o tato e o paladar 

são usados na conexão com o mundo espiritual de deuses e espíritos,  

ancestrais ao mundo social dos devotos tradicionais. Máscaras e roupas 

especiais,  ervas e comidas,  danças e sacrifícios,  gritos,  músicas e transes 

têm funções importantes na Religião Tradicional Africana.   

Segundo Dr. James W. Peebles, antropólogo oriundo da Nigéria,  

fundador do Museu Sankoia da Herança Africana,  nos EUA,  a visão ampla 

das religiões nativas africanas abarca uma diversidade de conceitos e 

preceitos. A África é um continente tão diverso que destacar uma religião em 

particular é difícil, a menos que se fale de Olodumaré118,  que é o ser Supremo 

para muitos africanos. Mas esse termo pode ser usado em diferentes 

linguagens que o diferenciam do Olodumoré conhecido pelo povo Iorubá. 

Existem muitas sub-religiões dentro da África. A religião,  na África,  não se 

resume apenas aos domingos,  é praticada todos os dias,  e cada grupo possui 

uma deidade particular para cada dia baseado em conceitos ancestrais.  

Mas antes de irmos mais longe é preciso observar que,  mesmo não 

sendo universais,  numerosas religiões autóctones da África partilham duas 

características comuns: a crença num ser Supremo,  muitas vezes um deus 

otiosus que se afastou dos assuntos humanos e,  por conseguinte,  não está 

ativamente presente no ritual; e a adivinhação em forma dupla,  por possessão 

espírita oracular e por diversos métodos geomânticos119. 

Por meio de representações dramáticas e festas,  os espíritos tomam os 

devotos e são incorporados. Nessa incorporação,  os espíritos aconselham os 

devotos sobre assuntos religiosos e econômicos. Mas,  às vezes,  eles também 

são prejudiciais. A Religião Tradicional Africana também é mais oral do que 

literária,  transmitindo crenças e ensinamentos através de uma variedade de 

                                                           

 

118 Os Banto bakongo chama-o de Nzambi. 
119 Cf. ELIADE; COULIANO. op. cit., p. 28. 
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artes verbais em vez de escrituras. Elas envolvem mitos e folclore,  ditados e 

provérbios,  assim como canções e poesia. 

Alguns teólogos afro-cristãos enxergam uma possível nova era de 

independência religiosa para a África. Alguns consideram o fenômeno das 

Igrejas nativas como um sinal dessa nova era ou uma nova difusão do Espírito 

Santo. Segundo Dr. James W. Peebles :   

Há cerca de 25 ou 30 anos,  a África começa a voltar-se para seus 
métodos e cultos nativos. Lembro-me de pessoas dizendo que quando os 
missionários trouxeram seus pianos e começaram a cantar músicas 
melodiosas,  tentando dar nome as coisas,  eles também faziam isso. 
Mas quando os missionários foram embora,  eles retornaram aos seus 
tambores e retomaram aquele sentimento nativos.120  

Hoje,  em geral,  achamos que a África é capaz de praticar os aspectos 

religiosos de sua espiritualidade de maneira que quer,  sem ser governada 

pelos colonialistas. Os movimentos separatistas africanos floresceram com a 

conversão dos seguidores das Religiões Tradicionais tanto para o 

Cristianismo como para o Islã. Mas o recente renascimento da Religião 

Tradicional Africana é diferente. É uma tentativa de redescobrir e reafirmar 

as práticas africanas tradicionais depois dos séculos de dominação cristã e 

muçulmana: algumas Religiões Tradicionais Africanas,  no passado,  

formaram sociedades secretas. Hoje,  essas sociedades tornaram-se mais um 

elemento dos movimentos neotradicionais da África. Alguns teólogos 

africanos sugerem que essa Religião Tradicional revitalizada viria a unificar-

se com o cristianismo africano e o Islã. Outros especulam que essas forças 

unificadas poderiam,  um dia,  unir a África como uma nação única (?).  

Hoje,  é lugar-comum afirmar que os mitos constróem o mundo . 

Especialmente para os tradicionalistas africanos,  os mitos são histórias 

exemplares cheias de significado moral e sagrado. Alguns mitos africanos 

orientam o comportamento moral,  explicando por que certas práticas devem 

ser feitas de uma maneira e não de outra. Mas outros mitos expressam atitudes 

e valores morais tradicionais voltados para a realidade da experiência africana 

tradicional. Assim,  os mitos e o folclore,  junto com outras artes orais como 

                                                           

 

120 Da entrevista concedida ao Centro de estudo do diálogo com as Religiões Afro-brasileira,  Salvador 10 de 
Outubro 1998. 
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ditados e provérbios,  possuem uma função social ao dar significado 

transcendental à vida cotidiana. 

Apesar do tempo de contato com outras religiões dominantes,  os 

iorubás (Nigéria,  Benin,  Niger),  alguns grupos banto (Baluba,  bakongo/ 

Rep. Dem. Congo,  Acholi/ Unganda, Shona/Zimbábue,  Moçambique),  por 

exemplo,  conseguiram preservar os mitos tradicionais 

 

alguns quase 

intactos,  outros menos 

 

em suas práticas religiosas. 

Outro exemplo que merece ser citado,  nessa empresa de reler o 

processo de identificação desde um contexto da vida e da cultura negro-

africana,  é a tentativa de uma prática de psicanálise numa sociedade africana 

com fortes tradições e práticas não-européia. Publicado pela primeira vez em 

1966,  Édipo africano121 tornou-se um clássico da psicanálise e dos estudos 

etnológicos sobre a África. Nesse estudo,  os autores colhem experiências 

clínicas que revelam que a rivalidade edípica se dá por vias sensivelmente 

diferentes das que são habituais na Europa. A rivalidade parece,  

inicialmente,  estar sistematicamente deslocada para os irmãos que 

polarizam as pulsões agressivas. 

Tratando-se de estudos,  em diversas disciplinas,  observa-se que,  na 

história e na filosofia,  trabalhos decisivos foram desenvolvidos e levaram os 

africanos a reavaliar o seu capital imaterial ou material e a reencontrar 

confiança em si mesmo e respeito de si,  todas atitudes indispensáveis para 

realizar e conseguir.  

1. 7  A identidade cultural do negro e o desafios da globalização    

As reflexões de Stuart Hall (1992) sobre a identidade cultural na pós-

modernidade mostram que,  a partir do final do século XX,  fala-se muito em 

crise de identidade do sujeito. O homem da sociedade moderna tinha uma 

identidade bem definida e localizada no mundo social e cultural. Mas uma 

mudança estrutural está fragmentando e deslocando as identidades culturais 

de classe,  sexualidade,  etnia e nacionalidade. Se antes estas identidades 

eram sólidas localizações,  nas quais os indivíduos se encaixavam 

                                                           

 

121 ORTIGUES,  Edmond; MARIE-CÉCILE.  Édipo africano. Trad. Claudia Berliner. São Paulo: Escuta,  1989. 
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socialmente,  hoje elas se encontram com fronteiras menos definidas que 

provocam no indivíduo uma crise de identidade.122  

Pode-se observar que a questão da identidade coloca-se em termos 

relativamente diferenciados segundo as categorias sociológicas. Assim,  para 

os jovens que constituem uma maioria demográfica no continente negro hoje,  

a identidade resulta de uma relação complexa entre as tradições negro-

africanas e o modernismo ocidental,  que difunde a tese de uma certa 

mestiçagem cultural singularmente nas cidades. Nesse sentido,  sobre 

cruzamento e misturas culturais, escreve Luiz Eduardo Soares:   

Aprendemos a revalorizar as bricolages,  os sincretismos,  os híbridos,  
as ambivalências,  as porosidades,  que transformam as unidades 
socioculturais em processos multidimensionais atravessados por 
temporalidades diversas e conflitantes,  cruzados por dinâmicas 
surpreendentes,  submetidos às ações,  reações e interações grupais,  
institucionais e individuais . 123   

Memória do passado,  afirmação vigorosa de sua identidade,  

disponibilidade e abertura são intimamente ligadas nessa juventude urbana. 

Ela é tentada a ceder aos exclusivismos,  às oposições bem divididas e aos 

anátemas de seus irmãos maiores adeptos da africanidade cultural 

exclusiva

 

.  

A evolução dessas culturas urbanas em plena efervescência constitui 

uma incerteza maior para o futuro. A erosão das culturas locais até a sua 

arrancada é uma evolução possível; ela estaria na lógica da globalização que,  

por meio do roubo das mídias,  impõe o modelo ocidental. Em reação a essa 

globalização/ocidentalização,  os reflexos identitários poderiam se cristalizar 

e tomar forma de um fechamento que não é nem desejável,  nem conforme o 

gênio negro-africano mesmo se,  ao contrário,  concordando também que 

nenhum povo se desenvolveu unicamente a partir do exterior,  se se 

desenvolve tirando de si mesmo os elementos do próprio desenvolvimento. A 

dialética do enraizamento e da abertura,  a qual Aimé Césaire tem dado uma 

tradução poética,  celebrando uma África enraizada mas porosa a todos os 

                                                           

  

122 Cf. HALL,  Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A,  2005.  
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sopros, parece hoje o caminho mais desejável. É esse caminho que foi já 

emprestado por alguns criadores que permitirá à África dar a plena medida de 

sua criatividade e de contribuir para um diálogo construtivo entre as culturas 

e povos para um mundo mais estável,  mais justo,  mais responsável,  em uma 

palavra mais humano.   

1. 8 Discernimento  

O intuito da pesquisa é de definir o conceito de identidade cultural do 

negro-africano-cristão (comboniano). Através de leituras e discussões 

acadêmicas de autores que tratam do assunto,  entendemos que as ciências 

sociais oferecem definições diversif icadas de identidade cultural,  

insuficientes para este estudo. Suas definições parecem tímidas e 

aproximativas. Mas esse fato não impede aos autores de oferecer elementos 

úteis para construir o novo conceito de identidade cultural do negro. Mas  a 

pesquisa julga mais conveniente e produtivo assumir uma postura menos de 

definição e mais de interpretação. De fato,  o contexto do discurso sobre a 

identidade cultural concorre à determinação do seu significado124. Por isso,  

apontamos para interpretação do vivencial da negritude paradigmática de 

Daniel Sorur que traz elementos decisivos para o novo conceito da identidade 

cultural do negro.  

Com tudo isso,  quer-se dizer que o sentido com que o conceito de 

identidade cultural do negro é usada neste trabalho vem da consideração do 

contexto intercultural no qual essa é envolvida. Vivendo a vida com os 

outros,  a intersubjetividade se tornaria um espaço coletivo,  lugar de epifania 

da alteridade e de representações sociais. Assim alteridade e representações 

sociais se tornam também condições necessárias para o desenvolvimento 

simbólico e para desenvolvimento ou inibição do Eu.125 

                                                                                                                                                                                         

 

123 Globalização como Deslocamento de Relações Interculturais In: MENDES,  Candido (coor.).  Pluralismo 
cultural,  Identidade e Globalização. Rio de Janeiro: Record,  2001,  p. 379-409 (aqui p. 381). 
124 Pesquisas não ocorrem num vácuo. Elas fazem parte do contexto de problemas reais da sociedade... . Esses 
tornam aquelas possíveis e necessárias. Cf. ALVES,  Rubem Azevedo.  O suspiro dos oprimidos. São Paulo: 
Paulus,  1999,  p. 103 (col. Tempo de Libertação).  
125 Cf. JOVCHELOVITCH Sandra.  Vivendo a vida com os outros: intersubjetividade,  espaço público e 
representações sociais . In: GUARESCHI,  Pedrinho Alcides; JOVCHELOVITCH Sandra (orgs.).  Textos em 
representações sociais. Petrópolis: Vozes,  2002, p. 63-85. 
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Colocada no centro da discussão sobre a convivência entre culturas,  o 

conceito da identidade cultural do negro-africano-cristão deve ser levada a 

sério como verdadeiro lugar epistemológico,  uma forma de se situar e encarar 

o mundo e a vida marcados pelos sofrimentos. Caracterizada por momentos de 

conversão ao cristianismo, assimilação mímica dos valores culturais 

ocidentais (homogeneização com sua própria geometria de poder 126 

enquanto processo desigual) que levaria a sua crise ou ao seu 

desaparecimento (deculturação),  em seguida pela resistência ( reação) contra 

os elementos prejudiciais da cultura negro-africana, a construção da 

identidade negro-africano-cristão de Daniel Sorur  não deve ser considerada 

apenas ou simplesmente como problema de prática moral ou de pastoral 

missionária,  mas no seu significado antropológico e religioso: necessidade de 

diálogo . Em torno dele,  está contida a mais crucial reflexão sobre a religião 

e a vida da tradição negro-africana em relação ao Cristianismo e à Igreja 

Católica 

 

como grandes relatos: a afirmação da identidade cultural do negro 

diante do diferente. 

Com base na experiência paradigmática de convivência intercultural do 

negro-africano Sorur (que começou em El Obeid/Sudão nos encontros com os 

muçulmanos escravizadores,  e com os missionários católicos paternalistas),  

a herança religiosa negro-africana continuou,  até na Europa,  conservando-se 

de modo oculto e silencioso como expressão de uma cultura vencida,  

reprimida,  negada,  degradada e,  por isso mesmo,  reafirmada como 

portadora de valores religiosos. Mesmo com a conversão ao cristianismo,  

essa herança religiosa 

 

geralmente e quase sempre foi considerada inferior 

pela cultura e pela teologia ocidental. Há,  por isso,  a necessidade de uma 

atitude de reconciliação dialética. É bom afirmar regularmente a própria 

identidade negro-africana,  evidente na conduta e nos hábitos de cada africano 

é um fundo sólido e tranqüilo. 

A negritude,  nesse caso, é um dos elementos mais características da 

identidade cultural do negro,  dimensão importante de todo o projeto 

antropológico-religioso negro-africano. A negritude como a de Sorur oferece 

uma fonte para o discernimento fundamental de questões de culturas e 

tradições religiosas e suas inter-relações (repensando os processos de 

                                                           

 

126 Termo usado por Stuart Hall (1992). 
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aculturação,  exigindo um processo de diálogo libertador,  de inculturação),  

portanto,  de vivência crítica e utópica da ética humana a partir das tradições 

religiosas,  de entendimento das práticas celebrativas,  de concepção do 

transcendente,  de significado da palavra sagrada (textos ou tradições orais). 

Essa negritude não deve deixar de lado outros problemas fundamentais do 

negro inerentes à questão da l ibertação como a de inferiorização econômica. 

Como pensou Frantz Fanon,  a desalienação do negro implica a tomada de 

consciência das relações sócioeconômicas e políticas.  

Assim,  esse estudo da identidade nos remete,  talvez,  a uma distinção 

entre negritude como movimento social e negritude como manifestação 

cultural,  mas não as separa. Entretanto, não resta dúvida de que a cultura 

encerra sempre uma dimensão política que lhe é interna. Mas o que é 

importante é observarmos que as expressões culturais negro-africanas não se 

apresentam na sua concretude imediata como projeto político. Isso só pode 

acontecer se o grupo negro mais amplo se apropriar delas para,  

reinterpretando-as,  orientá-las politicamente. Na realidade,  nesse caso,  os 

negros agiriam como filtro,  privilegiando alguns aspectos da cultura.  

A cultura,  como um fenômeno de linguagem,  é sempre passível de 

interpretação,  mas em última análise são os interesses que definiriam os 

negros que decidem sobre o sentido da reelaboração simbólica dessa ou 

daquela manifestação. O ponto de referência para essa orientação política é 

étnica. Nesse sentido,  a etnicidade transcende a particularidade dos 

indivíduos e dos grupos negros restritos,  para inseri-los em um projeto que 

os transcende.   

Concluindo,  a identidade cultural do negro-africano-cristão deve ser 

compreendida em suas relações interculturais. Ela é uma dinâmica 

caracterizada por momentos de conversão ao cristianismo,  de conformismo 

aos valores ocidentais,  de resistência e de conflito. A sua construção 

harmoniosa necessita de um processo de diálogo.       
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CAPÍTULO II  A convivência  intercultural   

2. 1 A convivência  intercultural no contexto religioso  

O fenômeno da Religião desempenha um papel relevante na formação de 

uma identidade cultural. Pois,  toda cultura apresenta um núcleo religioso,  

como sua fonte vital; o religioso,  isto é,  o sagrado é elemento estrutural da 

consciência, penetra tudo,  segundo o pensamento de M. Eleade (1949: 15-

16). Nesse sentido,  a identidade religiosa é uma parte essencial da nossa 

identidade (Alain Touraine). Aqui,  situamo-nos no campo da antropologia 

religiosa,  enquanto estuda Homo religiosus criador e utilizador do campo 

simbólico do sagrado,  portador das crenças religiosas que dirigem sua vida 

e seu comportamento ,  ao dizer de J. Ries (1992: 16). Manifestação 

tipicamente humana é a religião. Trata-se de uma relação do homem com algo 

que o transcende (Homo religiosus)127 e que se desdobra dentro de uma 

tradição (cultural) e de uma comunidade 

 

dimensões básicas para todas as 

grandes religiões128. Sendo um fato humano,  a religião é também um fato 

social,  l ingüístico,  etc. Por isso a vida cristã pressupõe uma comunidade na 

qual a Palavra de Deus é proclamada,  entendida,  acolhida,  vivida,  

testemunhada e expressa. O problema que se põe aqui para a pesquisa é que,  

na comunidade,  se encontram tradições culturais diferentes. Assim,  

pergunta-se: como compreender o conceito do intercultural como lugar 

coletivo de uma vida marcada pelo religioso? Como entender o seu objeto 

comum? 

Assim, o ideal do grupo eclesial comboniano como experiência 

marcadamente cultural (inculturada) vai implicar também um encontro entre 

culturas,  portanto,  entres religiões. A convivência entre culturas desse grupo 

pode e deve ser inteligível pelo seu ideal religioso. Nesse caso, trata-se de 

relacionar a fé cristã com a (s) cultura (s) 

 

portanto também com outra 

religião. 

                                                           

 

127 MONDIN,  Bat t is ta . O homem,  quem é ele? Elementos de Antropologia Filosóf ica . 
Trad. R. Leal Ferrei ra e M. A.S. Ferrari . São Paulo: Paulus ,  1980. (Col . f i losofia)  
128 H. KÜNG. H. In : Concil ium . 1 n .2031,  986,  p . 8 . 
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Está-se,  então,  em plena linguagem simbólica onde o antropológico129 

é explicado pela práxis religiosa (a fé,  o teológico). O antropologicamente 

(ou sociologicamente) fundado é religiosamente ( ou teologicamente) 

operativo. Não chegou Emile Durkheim a concluir que a religião é projeção 

da experiência social?130 A religião relaciona-se a uma estrutura social da 

concepção do mundo,  segundo Thomas Luckmann (1963: 36). Nesse sentido,  

com uma linguagem filosófica, E. Lévinas fala de estrutura paradoxal: a 

presença do Infinito em um ato finito,  ou seja,  descobrir a presença de Deus 

no rosto do outro homem131. 

Assim,  o ideal da instituição comboniana de viver a fé e a sua missão 

de evangelizar os povos pobres e mais necessitados, não se apresenta como 

um núcleo em abstrato (universal,  estático e imutável),  que possa ser isolado 

e transmitido de uma cultura a outra. O que, de fato,  existe,  é o assim 

chamado carisma ou esse ideal comboniano já concretamente marcado pelo 

cultural ocidental 

 

de modo particular o italiano,  desde sua gênese (carisma 

fundante),  é que está sendo transmitindo pelo processo de formação132 às 

culturas não ocidentais. Esse ideal ou o carisma, proposto e/ou transmitido 

por mediações e estruturas ocidentais, e assim recebido e assimilado pelos 

outros não-ocidentais,  é o mesmo enquanto base comum que possibilita o 

encontro e o diálogo 

 

isto é,  a plena resposta existencial de aceitação dada 

por um ou/e todos os membros da instituição. Esse ideal,  embora não poderia 

ser identificado ou confundido com nenhuma cultura particular, deveria ser 

culturalmente qualificado e,  portanto,  diferenciado em sua percepção e 

expressão. 

Tal processo de formação e convivência se daria numa interação 

cultural ,  ou seja, no contexto de relação entre culturas. Esse motivo permite 

a pesquisa,  no presente capítulo,  conceituar o intercultural ou /e a 

                                                           

 

129 Uma ordem religiosa é e tem, de certo modo, uma cultura. Distingue-se por um conjunto de sentidos e 
significações,  de valores e modelos,  de uma percepção e visão de mundo por intermédio dos quais precisamente 
se afirma sua identidade,  em si mesma e em relação a outros grupos humanos. AZEVEDO,  Marcello de 
Carvalho. Viver a fé cristã nas diferentes culturas. São Paulo: Loyola,  2001,  p. 49. 
130 DURKHEIM,  E.  As formas elementares da vida religiosa,  São Paulo,  Paulus. 
131 O rosto é epifania,  alteridade,  provocação,  interpelação,  expressão do contexto histórico cultural,  Cf. 
LÉVINAS,  Emmanuel. Éthique et infini: dilogue avec Philipppe Nemo. Pais: Fayard,  1982,  p. 86-87. Conferir 
também SILVIA,  Márcio Bolda da.  Rosto e alteridade: pressupostos da ética comunitária. São Paulo: Paulus,  
1995.  
132 A palavra formar esconde dentro de si a idéia de que existe um molde anterior a ser aplicado ao candidato. 
Cf. LIBANIO,  J.B. A  arte de formar-se. São Paulo: Loyola,  2001. 
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interculturalidade e descrever como o grupo comboniano tem compreendido e 

vivenciado o fato. Quanto à relação de diálogo de identidade cultural (religião 

tradicional negro-africana) e fé cristã (carisma do grupo eclesial),  será objeto 

de perspectivas na terceira parte deste trabalho.     

2. 2 Conceituação do intercultural   

Ah! Como é bom e como é lindo habitar 
como irmãos,  assim todos juntos! (Sl 
133, 1).   

Os termos intercultural e/ou interculturalidade são neologismos. Seu 

uso é recente nas pesquisas no campo das ciências humanas 

 

de modo 

especial na antropologia cultural 

 

e na filosofia. O fecundo desenvolvimento 

desses estudos nos últimos anos oferece um instrumental precioso para 

vivência entre culturas. Pois é a cultura que humaniza o ser humano,  

iluminando-o e guiando-o em sua existência,  oferecendo-lhe padrões de 

comportamento e de práticas,  transmitindo-lhe as riquezas das gerações 

passadas e abrindo-lhe expectativas para o futuro. 

O horizonte intercultural surge da constatação de que tanto o 

absolutismo monocultural quanto o relativismo cultural dão êxitos 

inaceitáveis à sensibilidade do mundo contemporâneo. Isso porque,  por um 

lado,  a homogeneização cultural desconhece o caráter aberto e criativo da 

identidade,  por outro, produz 

 

como diz Abdallah Pretceille 

 

apenas 

perigosos autismos culturais e guetizações133.  

Numa época em que os processos de globalização indicam como as 

fronteiras se vão desfalcando e tudo impura para humanidade,  é evidente que 

a enfatização das diferenças culturais se torna improdutiva e prejudicial: o 

sujeito se isola em nome de seu pertence étnico e cultural; mas é também 

perigosa a uniformidade provocada pelo mercado ou pela prepotência dessa ou 

daquela força (econômica,  política,  tecnológica, cultural, religiosa etc.) 

                                                           

 

133 Cf .Vers une pedagogie intercul turel le . Approche conceptuel le ,  épistemologique et 
methodologique , Paris: PUF,  1985. 
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capaz de sufocar as diversidades culturais e as singularidades pessoais que 

promovem e garantem a dinâmica cultural. 

Como para o equilíbrio do ecossistema planetário é necessário que a 

variedade das espécies vivas seja mantida,  assim também para equilíbrio da 

vida da humanidade é necessário que a diversidade de culturas não seja 

absorvida em uma monocultura totalizante e uniforme,  mas que seja mantida 

a sua vitalidade,  defendendo e garantindo a autonomia,  a liberdade e a 

identidade das pessoas. 

Pode-se assinalar que,  entre o final dos anos 1980 e o início dos anos 

1990,  começa a difundir-se o emprego dos termos intercultural e/ou 

interculturalidade na Antropologia,  Pedagogia,  Sociologia,  História e 

Filosofia. Isso pelo fato de o encontro entre cultura tenha-se tornado tema-

chave desse tempo. Seu uso surge no campo da discussão sobre os problemas 

associados ao multiculturalismo,  à diversidade cultural,  à ampliação de uma 

postura pós-moderno nas Ciências Humanas e Sociais.134 

Intercultural e multicultural,  termos semelhantes? O que entendemos 

com a expressão intercultural ? Que enfoque queremos considerar como 

pano de fundo? Referindo-nos na análise que faz Antonio Nanni135( 1997: 27-

35) sobre L educazione interculturale oggi in Italia,  panorama e prospettive 

(A educação intercultural hoje na Itália,  panorama e prospectivas),  esse 

autor mostra que,  no debate desenvolvido nesses últimos anos sobre a 

interculturalidade,  o que chama mais atenção é o uso das palavras. Há 

consenso de que não estamos frente a sinônimos,  pois atrás de alguns simples 

prefixos (multi,  pluri,  inter,  intra,  trans,  cross . . .) existe um jogo de 

linguagem ideológica. A distinção sobre a qual se concentra o confronto é 

entre pluri ou multicultural e o intercultural ,  termos aparentemente 

semelhantes e sinônimos. No entanto,  no pano de fundo,  dos prefixos latinos 

multi : muito ,  numeroso e inter : entre ,  no-meio-de ,  invocando 

uma relação ,  existem duas antropologias,  dois modos de ser e estar na 

                                                           

 

134 SALAS ASTRAIN,  Ricardo. Ét ica intercul tural e pensamento lat ino-americano: 
problemas e perspect ivas de uma ét ica intercul tural no marco da global ização cul tural ,  
In: SIDEKUM,  Antônio (org .) .  Alteridade e mult icul tural ismo . I juí -RS: Uniju i ,  2003,  p . 
319-347,  aquip . 326.  
135 Antonio Nanni ,  pedagogo i tal iano,  docente de Fi losófia e ciência da educação,  
membro da Comissão ministerial para a Educação intercul tural . 
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realidade; dois marcos socioculturais; dois paradigmas de relações; duas 

cosmovisões.  

Antes de continuar com a distinção entre esses dois termos,  dizemos 

uma palavra sobre a preposição entre ( inter ,  zwischen) . O sentido mais 

imediato dessa preposição é o de relação e como tal foi pensado na tradição 

filosófica ocidental, principalmente em M.Buber (1923) com a sua filosofia 

dialógica: no lugar tradicional do eu penso estará o homem em relação ; 

relação eu-tu ou entre-os-dois ou ainda entre-nós 

 

expressando assim a 

dimensão comunitária,  coletiva. É a relação que se dá como reciprocidade ,  

como presença (do outro,  da comunidade),  como totalidade ativa . O pano de 

fundo dessa consideração é o reconhecimento original de que o homem é 

constitutivamente um ser-em-relação ,  de comunicação com os outros 

 

relação com as coisas também,  reconhecendo a distinção entre relação com 

um objeto e a relação interpessoal/intersujetiva. No encontro136,  o outro está 

em frente a mim e eu troco com ele a palavra. A relação com o outro é 

anterior à consciência de si. Isso para dar conta da alteridade autêntica do 

outro.137 Sobre esse ponto voltaremos mais tarde,  na terceira parte deste 

trabalho,  ao falar das noções de intersubjetividade e de diálogo. 

É bom lembrar que não é apenas na tradição ocidental que emerge a 

categoria antropológica da relação. A experiência negro-africana de pessoa se 

desenvolve sob um horizonte de uma identidade que Henri Maurier (1985),  

em Philosophie de l Afrique noire (Filosofia da África negra),  designa de eu-

com ,  estar-com ( moi-avec,  être-avec). Trata-se de definir o dinamismo da 

relação ou o regime da ação humana dentro da compreensão da identidade. O 

fundamento desse dinamismo é a necessidade das relações corretamente 

vividas para chegar ao sucesso das pessoas e de seu grupo. 

                                                           

 

136 Encontro é uma categoria do pensamento ,  e laborada,  sobretudo,  pela corrente 
personal ista ,  que desenvolveu intuições contidas na t radição rel igiosa do judaísmo e do 
crist ianismo. Pr imei ramente , ut i l iza-se para descrever a forma pecul iar de relação que tem 
lugar na relação interpessoal ,  mas supõe determinada compreensão da existência humana,  
e o seu desenvolvimento conduz à t ransformação radical da teoria da antropologia e 
desemboca numa visão ét ica pecul iar . Para mais informações, cf . BUYTENDEIJK,  F.J .J .  
Phenomenologie de la rencontre ,  Bruxela: DDB,  1953; LÉVINAS,  Emmanuel .  Total i té 
e t inf ini . Essai sur l exteriori té . Par is: Mart inus Ni jhoff ,  1971; ID .  Entre nous . Essai sur 
le penser-à- l autre . Par is : Grosset ,  1991. 
137 Cf . BUBER,  Mart in (1878-1965) .  Eu e Tu . Trad. ,  int rodução e notas de Newton 
Aquiles Von Zuben. São Paulo: Centauro ,  2001. 
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Voltamos para a nossa distinção. A multiculturalidade remete a uma 

situação em que grupos culturais e religiosos diferentes coexistem um ao lado 

do outro,  sem uma necessária interação entre si (pano de fundo quantitativo). 

Tal coexistência ou coabitação é dada como um processo histórico natural,  

espontâneo - um dado de fato ao qual se procura adaptar sem prejudicar 

ninguém. Em um artigo, Craig Colhoun,  professor e chefe do Departamento 

de Sociologia da Universidade de Nova Yorque,  afirma:   

Os argumentos para o reconhecimento público de grupos culturalmente 
diferenciados muitas vezes começam com a afirmação de que esses 
grupos são naturais ou essenciais,  ao mesmo tempo que rotulam como 
artificiais ou construídos os fóruns públicos nos quais as 
reivindicações são apresentadas e discutidas. A premissa de muitos dos 
argumentos multiculturalistas defendidos é que as pessoas se sentiriam 
naturalmente em casa em determinada cultura que fosse menor que um 
Estado-nação ou mesmo que atravessasse as fronteiras de diferentes 
Estados-nação.138   

As pessoas,  conscientes do processo,  procuram adaptar-se à sua proposta de 

vida,  isto é,  l imitar os prejuízos sobre si e sobre os outros (considera 

suficiente a tolerância).  

Segundo Graciano González R. Arnáiz,    

o multiculturalismo,  como descrição dos problemas que resultam no 
encontro entre culturas,  significa os desafios nos quais devem-se ler 
as variáveis culturais do pluralismo,  da tolerância e do respeito . . . 
Organizar um modelo de convivência em um mundo em tensão é o 
desafio moral que assume o multiculturalismo para legitimar uma 
determinada política e uma ordem social. Os valores da cidadania 
universal,  da solidariedade e,  em última análise,  da justiça 
assegurariam um modelo de convivência política que estaria legitimada 
moralmente na medida em que se assume e respeite o pluralismo e a 
tolerância moral. Contudo,  esta deriva sóciopoliticamente do 
multiculturalismo,  onde muitos vêm a sombra alargada da mentalidade 
ocidental,  necessita uma ancoragem ou uma cobertura mais ampla 
para a qual o termo interculturalidade resulta chave.139  

                                                           

 

138 Mult icul tura l ismo e Nacional ismo,  ou por que sent i r -se em casa não subst i tui o espaço 
públ ico . In: MENDES,  Candido (coord.) ; SOARES,  Luiz Eduardo (Ed.) .  Plural ismo 
cul tural ,  Ident idade e Globalização . Rio de Janeiro: Record,  2001, p . 200-228,  aqui 
200. 
139 El multiculturalismo,  como descripción de los problemas que se generan en el encuentro entre culturas,  
escenifica los retos en los que deben leerse las variables culturales del pluralismo,  de la tolerancia y del respeto 
... Organizar un modelo de convivência en dicho mundo tensional es el reto moral que assume el 
multiculturalismo para legitimar una determinada política y un orden social. Los valores de la ciudadanía 
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Por um lado,  a atitude multicultural reduz a outra cultura a um objeto 

de interesse,  de estudo a mais e,  assim,  se revela cumulativa,  reificante,  

de tipo extrínseco, objeto de exploração e enciclopédico; considera-se outra 

cultura como objeto de curiosidade,  de estudo,  de aprofundamento. De outro,  

uma visão negativa da multiculturalidade não corresponde à realidade,  pois 

essa postula a criação de contexto sóciopolítico no qual os indivíduos podem 

desenvolver identidades sadias e disponibilidades positivas para uma 

interação cultural. Nesse sentido,  cabe um discurso do multiculturalismo 

ocupado em criar um espaço político para uma convivência pacífica entre 

as culturas .140 

Quanto à intercultural - entre culturas - entende-se referir a uma situação 

em que gentes de culturas diferentes interagem em torno de um projeto ou 

uma base comum que exige tal interação (pano de fundo qualitativo). Ela não 

pertence na esfera dos fenômenos naturais,  mas deve ser desejada,  

estimulada e planejada. Assim,  o papel da instituição responsável é 

determinante. Como exemplo,  não se pode criar uma metrópole intercultural 

se não há um projeto de intercultura na cidade. Pode-se criar,  na maior de 

hipótese,  uma metrópole melting pot 

 

tipo feijoada étnica ,  multiétnica. A 

atitude intercultural remete a um processo que consiste em passar do 

multicultural ao intercultural; um processo que constrói ou realiza um projeto 

de conviver,  que cumpre uma escolha (uma resposta educativa intencional). 

A relação entre as diferentes culturas,  nesse caso,  se revela intrínseca,  

interativa,  epistêmica; uma relação que se refere a um sujeito hermenêutico; 

uma relação que vai além da tolerância. O intercultural é,  desse modo,  

encarregado de uma atitude que dá conta de um espaço imperativo para que 

tal convivência pode ser levada à condição de dignidade,  respeito e 

solidariedade. Portanto,  a interculturalidade é processo e projeto.  

                                                                                                                                                                                         

 

universal,  de la solidaridad y,  en último término,  de la justicia asegurarían dicho modelo de convivencia 
política que estaría legitimado moralmente en la medida en que se asumen y respeten el pluralismo y la 
tolerancia moral. Sin embargo,  esta deriva socio-política del multiculturalismo,  donde muchos vem la sombra 
alargada de la mentalidad occidental,  necessita un anclaje o una cobertura más amplia para la que el témino 
interculturalidade resulta clave . GONZÁLEZ R. ARNÁIZ,  Graciano. La interculturalidad como categoría 
moral. Vida Nueva, p. 24. O texto de González é traduzido por nós.  
140 cabe un discurso del multiculturalismo ocupado en el diseño de un espacio político pera la convivência 
pacífica des las culturas . GONZÁLEZ R. ARNÁIZ,  op. cit., p. 24.  
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O entre cultura significa de maneira admirável a situação peculiar de 
um discurso que deve ser feito e refeito em um espaço comunitário,  de 
que ninguém tem a palavra exclusiva e que ela é de todos; por isso 
dizemos que é um espaço moral . Um espaço limpo para que cada um 

 
cada povo 

 
possa viver sua vida. A este respeito,  não seria absurdo 

sustentar que a interculturalidade parece hoje como condição de 
possibilidade de uma realização individual e coletiva. Como sugere 
Teodorov,  no mundo atual o intercultural é constitutivo do cultural . 
E temos que acrescentar: o intercultural é constitutivo do cultural na 
medida em que o intercultural é o que melhor expressa nossa maneira 
de ser com os outros em um mundo humanizado 

 

cultural 

 

ao qual 
viemos.141    

Há realmente interculturalidade,  quando a relação de culturas consiste 

em um movimento de reciprocidade; quando a busca não é um processo 

unidirecional,  e sim,  com o outro e para o outro,  com atenção a seu ponto 

de vista ,  à sua memória histórica,  às suas origens,  às suas narrações,  a 

seu sistema de esperança no futuro .142 Portanto,  interculturalidade constitui 

um dos lugares filosóficos mais privilegiados para poder dar conta dos novos 

modos de ser e de conviver com os outros.  

Em La globalización imaginada ,  Néstor García-Canclini (2000: 223) 

sustenta que a interculturalidade não pode ser definida simplesmente como 

duas culturas em contato que se mesclam e se integram,  porém é o que tem a 

ver com múltiplos processos culturais que tendem à hibridação; os grupos 

humanos participam em vários sistemas ou códigos culturais. Porém esses 

grupos tendem a identificar-se diferenciadamente,  completa Sergio 

Gruzinski143. Nesse sentido,  E. Lévinas diria que a relação interpessoal que 

eu estabeleço com o outro,  devo estendê-la também aos outros homens para 

                                                           

 

141 El ent re cul tura escenif ica de manera admirable la peculiar s i tuación de un discurso 
que t iene que hacerse y rehacerse en un espacio comunitario ,  del que nadie t iene la 
exclusiva y que es de todos; por eso decimos que es un espacio moral . Un espacio 
l impio para que cada uno 

 

cada pueblo 

 

puede hacer su v ida . A este respecto ,  no seria 
descabel lado sostener que la intercul tural idad aparece hoy como condición de possibi l idad 
de una real ización individual y colect iva. Como sugiere Teodorov,  en el mundo actual lo 
intercul tural es const i tut ivo de lo cul tural . Y tendriamos que añadi r: lo intercul tural es 
const i tut ivo de lo cul tural en la misma medida en que lo intercul tura l es lo que mejor 
expresa nuest ra manera de ser com otros en un mundo humanizado 

 

cultural 

 

al que 
venimos . GONZÁLEZ R. ARNÁIZ,  op . ci t . , p . 24 . O texto de González é t raduzido por 
nós . 
142 con l al t ro e verso l al t ro ,  com l at t tenzione al suo punto di vista ,  a l la sua memoria 
storica ,  a l le sue font i ,  a l le sue narrazini ,  a l suo sis tema di at tese respet to al fu turo . 
NANNI,  Antonio ,  ABBRUCIATI,  Sergio . Per capire l in tercul tural i tà ,  parole-chiave ,  
p . 57 . 
143 El pensamiento mest izo . Buenos Aires: Paidós,  2000, p .17 .  
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fazer justiça. Essa,  exercitada pelas instituições,  deve sempre ser controlada 

pela relação interpessoal inicial.144  

Além disso,  os estudos atuais nas Ciências Sociais e Filosofia mostram 

que os sistemas culturais são essencialmente dinâmicos no que implica 

suportar novos problemas relativos à mudança cultural,  à interpenetração,  às 

tradições,  à resistência e à emergência de novas propostas. É assim que 

surgem novas categorias,  tais como bricolagem ,  sincretismo,  hibridismo,  

porosidade,  ambivalência,  reetnificação145. O aprofundamento dessas noções 

dinâmicas tem levado a elaborar uma noção de interculturalidade que permite 

descrever,  precisar,  explicar e compreender que,  nas sociedades modernas,  

nos deparamos com uma crescente heterogenização da vida humana nas 

grandes cidades e num nascimento de formas comunitárias,  em relação a 

grupos generacionais,  sexuais e religiosos,  entre outros.   

2. 3 As ciências da Religião e o horizonte intercultural  

Talvez aqui seja o espaço e o momento propícios de falarmos em 

abordagem ou método intercultural em Ciências da Religião, em nosso 

ambiente acadêmico brasileiro. Por isso,  sentimos um imperativo de dizer 

algo, pelo fato deste estudo,  no complexo das Ciências da Religião,  

desenvolver o fenômeno da Religião na perspectiva intercultural. Isso nos 

permite constatar que as publicações nesse horizonte são bastantes. 

Limitamos em citar um ou outro exemplo. Referindo-nos a obras já clássicas 

no gênero como Les religions africaines au Brésil: vers une sociologie des 

interpénétrations de civilisations (Paris: PUF,  1960) (As religiões africanas 

no Brasil: contribuição a uma sociologia das interpenetrações de 

civilizações,  São Paulo: USP,  1971); Les Amériques noires: les civilisations 

africaines dans le nouveau monde (Paris: Payot,  1967) (Nas Américas 

negras: África ou Europa?),  lembramos,  antes de tudo,  que Roger Bastide 

                                                           

 

144 Cf . LÉVINAS,  Emmanuel . Éthique e t inf ini : di logue avec Phil ipppe Nemo. Pais: 
Fayard ,  1982,  p . 84 . 
145 Cf . SOARES,  Luiz Eduardo. Global ização como deslocamento de Relações 
Intercul turais ,  In: MENDES,  Candido (coord.) ; SOARES,  Luiz Eduardo (Ed.) .  
Plural ismo cul tural ,  Ident idade e Globalização . Rio de Janeiro: Record,  2001,  p . 379-
409,  aqui p . 382.  
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(1898-1974),  seu autor,  foi estudioso dos processos ligados às relações 

interculturais,  de modo particular das religiões afro-americanas (as relações 

entre brancos e negros no Brasil,  entre religião e ideologia). Bastide foi 

mestre para gerações de pesquisadores,  aos quais não confirmou qualquer 

estrutura de escola ou corrente,  mas manteve uma autonomia de movimento 

dentro dos setores da psicologia e da antropologia,  da sociologia e da 

história das religiões. Sobre esse aspecto,  de Roger Bastide comentam 

Giovanni Filoramo e Carlo Prandi:   

Nele(Bastide) ,  além de problemas de natureza estritamente 
intercultural,  o estudioso bretão ilustra,  num capítulo 
significativamente intitulado Os deuses no exílio ,  as formas 
religiosas de fronteira surgidas do encontro entre o catolicismo latino-
americano e as crenças africanas para lá levadas pelos escravos. Isso 
deu lugar a sincretismo que ratificavam o afastamento social dos 
grupos.146  

No artigo Les années brasiliènnes de Roger Bastide ( Os anos 

brasileiros de Roger Bastide),  de Maria Isaura Pereira de Queiroz,  discípula 

de Roger Bastide,  jovem e brilhante socióloga da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de São Paulo,  encontramos esta descrição:    

Roger Bastide era um protestante europeu,  mas como filho de Xangô 
era brasileiro. E os dois formavam uma única e indissolúvel 
personalidade,  que não podia ser compreendida a não ser 
considerando-se o conjunto (aparentemente contraditório) que eles 
formavam. R. Bastide era um outro e,  ao mesmo tempo,  ambos. Do 
mesmo modo,  negros e brancos,  no Brasil,  são em parte civilizados e,  
em parte,  bárbaros ,  sendo ambas as coisas ao mesmo tempo. Não se 
trata de sincretismo,  mas de manutenção de duas identidade que 
formam um todo,  passando de uma à outra de acordo com as situações. 
A ambigüidade de fundo da sociedade e da civilização brasileira 
transformou,  pois,  à sua própria imagem,  tanto o estudioso quanto o 
homem.147    

                                                           

 

146 As ciências das religiões. Trad. José Maria de Almeida. São Paulo: Paulus,  1999,  p. 211. 
147 In Archives de Sciences Sociales des Religions,  40,  pp. 79-87,  jul-dez / 1975. Aqui,  p. 85.  
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O maior interesse de Bastide girou,  sobretudo,  em torno dos 

fenômenos da adaptação sincretista e mestiça das religiões148 - das 

experiências xamanistas coletivas do candomblé à culturas dos brancos149. O 

sincretismo religioso está,  pois,  intimamente ligado,  no pensamento de 

Bastide,  ao problema da marginalização (que produz transformações 

psíquicas ) e à contínua reformatação,  em sentido cruzados, de figuras e 

funções pertencentes à tradição católica e às antigas tradições oriundas do 

ambiente africano. Entre essas intersecções,  a mais difundida é a do 

Espiritismo de Umbanda ,  em que tentou criar uma religião nacional 

multipolar,  funcional às exigências de integração racial. Assim também 

muitas observações foram feitas sobre a formação de macumba a partir dos 

elementos de origens africanas e indígenas. Para Bastide,  as culturas de 

fronteira,  com suas complexas feições religiosas,  representavam um fator de 

enriquecimento cultural justamente por causa da pluralidade de respostas que 

elas ofereciam e pela gama de soluções que podiam propor aos problemas 

cotidianos ou existenciais.   

Esse intenso estudo dos fenômenos religiosos de fronteira fez com que 

Bastide identificasse o ponto central da função do antropólogo: esforçar-se 

por arrancar a própria pele , a fim de entrar na dos outros. Esse 

desnudamento é praticamente irrealizável em sua radicalidade,  mas Bastide 

não quis afastar-se dele. Esse grande esforço para conhecer e assimilar um 

mundo distante do seu levou o antropólogo francês a fazer contínuas 

correções em suas teorias e metodologias. Mais: isso o afetou profundamente,  

como pessoa. Daí sua iniciação ao candomblé. O ritual a que teve de se 

submeter foi algo muito mais importante do que um teste cognitivo para 

conhecer os detalhes profundos e as fases de determinado culto religioso; era 

também uma tentativa de renascer dentro de uma civilização diferente da 

sua, para poder reviver as mesmas experiências,  partindo das mesmas 

condições espirituais de qualquer um dos seus membros.  

                                                           

 

148 Les Amériques noires: les civi l isat ions africaines dans le nouveau monde . Paris: Payot ,  
1967,  p . 157. 
149 O encontro do negro e do indígena . Les Amériques noires: les civi l isat ions africaines 
dans le nouveau monde . Par is : Payot ,  1967,  p . 77 .  
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Esse esforço,  ao qual Bastide entregou-se totalmente,  como cientista e 

como humano,  está na base das reflexões que ele recolheu no livro Le 

prochain et le lointain (1971) (De perto e de longe),  no qual, e não por 

acaso,  é dedicado um amplo espaço aos problemas religiosos.  

As publicações recentes são mais concentradas em termos de relação 

entre as Igrejas cristãs e a inter-religiosa. Nesse sentido,  muitas pesquisas 

são substancialmente de tipo mais teológico do que outros enfoques,  basta 

conferir,  como exemplo, os estudos de Faustino Teixeira sobre diálogo 

inter-religioso e teologia das religiões . São estudos que suscitam problema 

específico não só no âmbito epistemológico,  para definir a colocação dessa 

postura no interior das Ciências da Religião150,  mas também em nível 

operacional ( a prática) dirigido aos adeptos dos grupos religiosos envolvidos,  

com propostas mais ou menos específicas em relação a renovação de convívio 

social pacífico.  

Em medida considerável,  encontra-se um crescente interesse acadêmico 

no intercultural ,  no curriculum do programa de estudos pós-graduados em 

Ciências da Religião,  na PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo),  por exemplo. Mas isso porque,  em geral,  o intercultural é 

conduzido quase sempre à presença religiosa indígena,  afro e popular. As 

cidades modernas,  como São Paulo por exemplo,  representam um lugar de 

confronto e de convivência entres culturas heterogêneas. Assim,  os desafios 

das múltiplas implicações na realidade cotidiana,  dos contextos religiosos 

globalizados,  são bem vivos. Isso tem levado muitos estudantes a perceber o 

amplo campo de exploração que estende o estudo das grandes religiões como 

o Budismo, Hinduísmo,  Judaísmo,  Islã,  Cristianismo até os novos 

movimentos religiosos recém-surgidos no Brasil e discutir as interações que 

garantem ou não uma vivência pacífica. 

O motivo dessa tradução do intercultural em inter-religioso é 

bastante inteligível,  ao nosso ver: o fundamento religioso da cultura. A 

religião,  na perspectiva antropológica,  não pode ser separada de sua matriz 

cultural e ser observada isoladamente do contexto que a expressa. A pergunta 

sobre a base mais profunda,  a base última da cultura,  foi muito debatida e 

                                                           

 

150 Lugar da teologia nas Ciências da Religião . In:TEIXEIRA,  Faust ino (org .) .  A(s) 
Ciência(s) da Religião no Brasi l . São Paulo: Paulinas ,  2001.  
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encontrou resoluções muito divergentes. Segundo alguns autores,  em 

particular os positivistas como H. Bergson e os neopositivistas,  o 

fundamento último é a ciência. Segundo outros,  os idealistas 

 
os não-

hegelianos como M. Blondel 

 
o fundamento é a filosofia; quanto aos 

marxistas,  o fundamento é a economia. Enfim,  segundo um grupo 

 
não 

muito grande mas bem qualificado,  que abrange entre outros Dawson,  Tillich 

e Toynbee,  o fundamento é a religião. A última tese é menos conhecida e a 

mais que nos interessa. 

Em Religion and culture (Religião e cultura),  o inglês Christopher 

Dawson (1948:58) defende o fundamento religioso da cultura,  a sua estrutura 

primária e sustentante,  a sua componente principal. A religião não é produto 

da cultura,  mas faz parte da cultura como seu princípio vital e essencial; de 

modo que os altos e baixos de uma cultura correspondem aos altos e baixos da 

sua alma religiosa. De fato,  Dawson não exclui que a religião possa sofrer 

condicionamentos culturais de várias espécies (econômica,  científica,  social,  

política,  etc.) ,  mas nega que isso leve à conclusão de que a religião seja 

epifenômeno da cultura. Trata-se de uma tese que foi amplamente confirmada 

pela história.   

Através da parte mais ilustre da história humana,  em todos os séculos 
e em qualquer período da sociedade,  a religião foi a força central 
unificadora da cultura. Foi guardião da tradição,  preservadora da lei 
moral,  educadora e mestre da sabedoria (. . .) A religião é a chave da 
história.151   

Confirmação histórica da validade da tese de Dawson forneceu Arnold 

Toynbee emA Study of History152. Nessa obra,  o eminente historiador inglês 

apresenta a religião como fenômeno fundamental e decisivo para a existência 

humana . Ele reconstrói a história da humanidade como sucessão de 

civilizações,  ou seja,  de culturas,  cuja aparição,  desenvolvimento e 

decadência coincidem com o aparecimento,  desenvolvimento e a decadência 

de determinada religião. Depois da queda de cada cultura,  com o 

                                                           

 

151 DAWSON,  Christopher. Religion and culture. Londres,  1948,  p. 48-50. 
152 Londres-Oxford,  1934 et seq.  
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aparecimento de nova religião,  a humanidade retoma o seu caminho para ir 

adiante e subir ainda mais alto. 

Na mesma fileira que defende o fundamento religioso da cultura,  está 

Paul Tillich. Nos volumes da Systematic Theology (Teologia sistemática),  

encontra-se a tese mais importante e original de todo o seu vasto e complexo 

pensamento. De modo mais específico em Theology of culture (Teologia da 

cultura,  1959:5),  ele tenta definir a modalidade de relação do Cristianismo 

como a cultura laica. Para Tillich,  em cada sistema cultural (científico,  

político,  social,  f ilosófico,  artístico e literário) se esconde um princípio 

religioso: uma fé,  uma busca,  uma tensão,  um interesse supremo 

 

que ele 

chama ultimate concern ,  ou seja,  preocupação última pelo Absoluto. Antes,  

quanto mais um sistema cultural é totalitário e absolutista 

 

pense-se no 

nazismo,  no comunismo,  no neopositivismo 

 

tanto mais se descobrem os 

seus caracteres religiosos,  também se eles sofrem deformações demoníacas. 

Além disso,  para o autor,  a religião é uma dimensão do profundo em todas as 

funções da vida espiritual do homem. Com essa concepção da religião,  

desaparece toda a ruptura entre o domínio do sagrado e o reino profano. 

Resumindo: a religião é a substância da cultura e a cultura (totalidade) é a 

forma da religião 153  

A teoria do fundamento religioso da cultura continua a descobrir 

numerosos defensores atualmente,  sobretudo,  entre estudiosos de 

antropologia religiosa. Entre esses podemos lembrar Gerardos Van der Leeuw 

segundo o qual a cultura é,  no fundo,  nada mais do que conjunto de ritos,  

que derivam diretamente da religião154; também para T. Luckmann,  nas fases 

iniciais de qualquer civilização o fator determinante e fundamental é a 

religião. A divisão entre religião e cultura aparece nas fases mais avançadas 

de uma civilização e nas sociedade altamente complexas,  em que se exige a 

especialização e,  portanto,  a separação das várias atividades.       

                                                           

 

153 Theology ofculture,  1959,  p. 42. 
154 La rel igion dans son essence et ses manifes tat ions: Phénomenologie de la rel igion . 
Par is: 1948,  p . 333.  
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2. 4 O âmbito eclesial e o horizonte do intercultural   

O âmbito eclesial faz o uso do conceito da interculturalidade. Este diz o 

que se refere à inculturação. Na Igreja católica, um dos primeiros autores a 

empregar o termo interculturalidade foi o então Cardeal Ratzinger 

 

atualmente Papa Bento XVI. Numa conferência em Salzburg, em 1992, onde 

ele substituiu o bispo brasileiro Dom Erwin Kraeutler, que ia falar de 

inculturação , Ratzinger afirma: Não deveríamos mais falar de 

inculturação, mas de encontro das culturas ou, se for preciso usar uma 

palavra estrangeira, de interculturalidade 155 . Trata-se de um conceito 

substitutivo do conceito inculturação .  

A interculturalidade reflete uma dupla realidade: uma sociológica 

(antropológica) 

 

tecnicamente designada com o termo aculturação que se 

refere ao encontro de uma cultura (do missionário) com uma outra cultura 

particular - uma outra religiosa (no sentido teológico) 

 

tecnicamente 

chamada de inculturação que diz respeito ao diálogo entre o evangelho ( ou 

seus desdobramentos e articulações: fé cristã, Igreja, missão, carisma de uma 

congregação 156, teologia, liturgia, etc.) e uma determinada cultura - no nosso 

caso a cultura do negro-africana. Assim, para A. Shorter (1988: 45), cada 

discussão sobre a inculturação remete ao entendimento de relação entre 

religião e o pluralismo cultural 

 

portanto, pluralismo religioso também. 

O intercultural implica o encontro da fé cristã com outra religião. Como 

toda cultura 

 

isentada a cultura da modernidade 

 

apresenta um núcleo 

religioso, a relação da identidade cultural do negro-africano com o ideal do 

grupo eclesial comboniano implica também o encontro entre o Cristianismo e 

a Religião tradicional africana. Isso remete ao diálogo inter-religioso. Como 

coração da cultura tradicional negro-africana, a Religião tradicional africana 

não só conseguiu chegar à sua identidade nessa cultura, mas ainda configura 

também concretamente essa mesma cultura. Os componentes culturais do 

universo negro-africano, sejam eles quais forem, estão em íntima conexão 

                                                           

 

155 Ratzinger , Joseph Kardinal , Der chris t l iche Glaube vor der Herausforderung der 
Kulturen, In : Gordan, Paulus , Evangelium und Inkulturat ion (1492-1992) , Graz , Wien, 
Köln: Styria , 1993, p . 9-26, aqui 15. Tradução de Paulo Suess . 
156 Cf. MISSIONARI COMBONIANI DEL CUORE DI GESÙ, op. cit., nº. 3. 
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com seu núcleo religioso, do qual recebem sentido, fundamento e 

confirmação.  

Desse modo, já se pode entrever que a mudança do dinamismo religioso 

no interior a uma identidade cultural negro-africana causará inevitavelmente 

transformações significativas. Costumamos ouvir que então se dá uma 

purificação da cultura negro-africana, ou um aprofundamento de seus valores, 

ou mesmo uma plenitude maior de sua realidade. Mas também os componentes 

religiosos presentes na Religião tradicional africana ou na cultura negro-

africana deveriam, por sua vez, interpretar o ideal comboniano, enriquecendo 

a própria consciência que ela tem de si mesma.  

Contudo, à primeira vista há imperativo ideal de compreender a 

identidade cultural negro-africana como o outro , compreendê-lo a partir de 

seu próprio horizonte. Mas essa meta parece jamais poderá ser perfeitamente 

alcançada, pois assumir completamente a pré-compreensão alheia significa 

renunciar totalmente à própria, eliminar tudo o que constitui meu horizonte, e 

isto é impossível. Sem mencionar que a minha compreensão do outro 

estaria sem mais suprimida. A diferença de horizonte permanece, sem que a 

compreensão seja impossibilitada, uma vez que, abrindo-me para a realidade 

de outro, percebo algo de seu mundo , de seu contexto de pensamento, de 

seu fundo histórico, de sua problemática e de sua linguagem. Com isso, 

aproximo-me de seu horizonte, enriquecendo o meu próprio. Não se pode falar 

propriamente de uma fusão de horizonte , pois jamais poderei aprender todos 

os componente, mesmo implícitos, do horizonte alheio.   

2. 5 O intercultural como uma opção ética157  

Para a identidade, optar pelo intercultural, de modo consciente e 

intencional, significa fazer uma escolha intencional de caráter pedagógico, 

antropológico, ético e religioso. De fato, uma convivência intercultural , não 

pertencendo aos fenômenos naturais, exige uma vontade (uma provocação) de 

                                                           

 

157 O intercul tural remete também à relação com o mundo, com a natureza: s i tua-se num 
plano de submissão, de t ransformação predatória , de t ransformação integrada, de 
consciência ecológica . Não entendemos desenvolver essa dimensão da consciência 
ecológica, consideramo-la implíci ta .   
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fazer um processo de mudança; exige um projeto comum, um ponto de 

convergência comum (orientador) ao redor do qual interage a diversidade de 

culturas, isto é, não dominado nem colonizado culturalmente por nenhuma 

tradição cultural. Nesse sentido, o acontecer do intercultural permanece um 

processo continuamente aberto, na qual vão-se con-vocando e aprendendo a 

con-viver com as experiências diferentes de todos. Nesse sentido, João 

Batista Libanio (2001: 59-75), em A arte de formar-se , convida a aprender a 

viver juntos, aprender a viver com os outros, aprender a ser tolerante, a 

descobrir o valor de si e dos outros. Analisando a dialética do ser e ter, o 

autor observa que se tornou um lugar comum a oposição entre ser e ter.   

Não precisa de muita filosofia para perceber que somos diferentemente 
do que temos. O ter se nos agrega. O ser nos constitui. Aprender a ter é 
ocultar-se atrás das coisas. Aprender a ser é despojar-se das coisas 
para revelar a próprio ser. Quanto mais nos escondemos por detrás do 
ter, tanto menos autênticos somos. Caem as coisas e o rei fica nu . A 
nudez de nosso ser nos atormenta, daí vestirmo-la com tanto 
consumismo.158    

Para o autor a busca exclusiva do ter constitui um obstáculo para o 

desenvolvimento do sujeito humano; é um projeto contra-mão à sua 

dignidade. A verdade do ser humano manifesta-se fundamentalmente em suas 

relações, por isso reivindica-se que elas sejam humanas, leais, fraternas, 

justas .  

O intercultural é um processo eminentemente polifônico, do qual se 

consegue a sintonia e harmonia das diversas vozes pelo contínuo contraste 

com os outros e contínuo aprender de suas cosmovisões e experiências 

históricas. Esse aspecto leva-nos ao caráter verdadeiramente dialogal que a 

convivência intercultural implica.  

A exigência hermenêutica parte dos pressupostos que implicam as 

limitações humanas e as experiências negativas de um passado histórico 

 

,   

tanto em nível individual quanto cultural 

  

e  impõe renúncia à tendência de 

absolutizar ou de sacralizar o próprio. Ela impõe também  descentralização do 

                                                           

 

158 A arte de formar-se ..., p. 84  
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poder, de todo possível centro predominante; critica toda forma de atar ou 

pensar a qualquer centro cultural, qualquer tendência etnocêntrica. 

Insiste-se no reconhecimento159 histórico e ético da alteridade absoluta 

do outro que, ao afirmar minha subjetividade, põe em questionamento a minha 

verdade e aponta para a vulnerabilidade da subjetividade humana. Ainda no 

campo da interpretação, a convivência intercultural faz com que renunciemos 

ao método e à postura hermenêutica reducionista. 

Nesse ponto, o que se revela essencial é a  minha responsabilidade para 

o outro , como diria E. Lévinas. Em Autrement qu être ou au-delà de 

l essence (1974), desnudando a subjetividade até expulsar dela qualquer 

núcleo ego-onto-lógico, ele é obcecado pela alteridade do próximo: 

responsabilidade sem recurso ao um-para-o-outro , integralmente aberta 

para fora . É todo o fio do ser que passa então a ser afligido e sub-vertido 

radicalmente por essa brecha aberta e por essa irrupção do sujeito como 

refém160, único que pode testemunhar a glória do infinito .  

Não se trata, portanto, de responsabilidade o modelo de Husserl, que 

fala de uma responsabilidade para a verdade, mas de uma responsabilidade 

ética. Trata-se de responsabilidade intimamente para outrem. Em Éthique et 

infini: dilogue avec Philipppe Nemo (1982: 91), Lévinas comenta, referindo-

se ao seu livro Autrement qu être:   

Nesse livro falo da responsabilidade como a estrutura essencial, 
primeira, fundamental da subjetividade. Pois é em termos éticos que 
descrevo a subjetividade. A ética, aqui, não vem em suplemento a uma 
base existencial previa; é na ética entendida como responsabilidade 
que se faz o nó mesmo do subjetivo. 
Entendo a responsabilidade como responsabilidade para outrem, 
portanto como responsabilidade para o que não é meu fato, ou mesmo 
não me concerne; ou que precisamente me concerne, mas é tratado por 
mim como rosto. 161  

                                                           

 

159 Como dimensão antropológica, o reconhecimento se enraíza no caráter aberto da realidade humana, o 
reconhecimento do outro se especifica na dimensão do encontro inter-humano como encontro concernente. 
Reconhecer o outro é reconhecer a sua dignidade de pessoa fim em si mesmo. Não podemos esquecer que três 
quartas partes da humanidade não são reconhecidas como pessoas a partir do momento que a sua dignidade de 
pessoa é maltratada, ferida ou violada de múltiplas formas.Cf. ARANGUREN GONZALO, Luis Alfonso. 
Reconhecimento . In: MORENO VILLA, Mariano (dir.). Dicionário de pensamento contemporâneo. Trad. H. 

Dalbosco. São Paulo: Paulus, 2000, p. 642-644. 
160 Cf . LÉVINAS, Emmanuel . Éthique et inf ini : di logue avec Phil ipppe Nemo. Pais: 
Fayard , 1982, p . 96 . 
161 Dans ce l ivre je parle de la responsabil i té comme de la s t ructure essent iel le , première, 
fondamentale de la subjet ivi té . Car c est en termes éthiques que je décris la subjet ivi té . 
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O outro é encontrado ou descoberto no rosto

 
( le visage)162. Apenas 

olho para o outro pelo resto, sinto-me responsável, sem mesmo ter 

responsabilidade sobre ele. Cabe-me a responsabilidade. É uma 

responsabilidade que vai além do que faço. Normalmente, é-se responsável do 

algo que se faz. Aqui a responsabilidade é inicialmente 

 
como uma opção 

 

para o outro . 

Essa responsabilidade para o outro define a estrutura da subjetividade. 

Porque a responsabilidade não é um simples atributo da subjetividade, como 

se essa existisse já por ela mesma, antes da relação ética. A subjetividade não 

é apenas para si mesma. Ela é, mais uma vez, inicialmente para um o outro . 

E, o outro não é simplesmente próximo de mim no espaço, ou próximo como 

um parente, ou ainda pelo fato de que o outro me seja conhecido, mas se 

aproxima essencialmente de mim enquanto que me sinto responsável por ele. 

A relação com o outro se constrói apenas como responsabilidade. É isso ter 

um espírito humano. Assim, a encarnação da subjetividade humana garante a 

sua espiritualidade.  

Para Lévinas, dia-conia antes todo diálogo, isto é, ele analisa a relação 

interhumana como se, na proximidade com o outro, seu rosto fosse o que lhe 

ordena de servi-lo. Ele usa esta formula extrema: o rosto me pede e me 

ordena . A sua significação é uma ordem significada. Lévinas esclarece que 

se o rosto significa uma ordem, não é a mesma maneira que um signo 

qualquer significa o seu significado; essa ordem é o significante mesmo do 

rosto.  

Quanto ao outro , ele pode ser também responsável, mas isso cabe a ele 

analisar. Ele deve fazer a sua parte. É bom, aqui, lembrarmos que um dos 

temas fundamentais que Lévinas trata, em Totalité et Infini. Essais sur 

l exterioridade (1971), é que a relação intersujetiva é uma relação não 

simétrica . No sentido de que sou responsável pelo outro sem esperar o 

                                                                                                                                                                                         

 

L éthique, ic i , ne vient pas en suplément à une base exis tent iel le préalable; c est dans 
l éthique entendue comme responsabi l i té que se noue le noeud même du subjet i f . 
J entends la responsabi l i t é comme responsabil i té pour autrui , donc comme responsabil i té 
pour ce Qui n est pas mon fai t , ou même ne me regarde pas; ou qui precisement me 
regarde, es t abordé par moi comme visage . A tradução é nossa .  
162 O rosto é o que nos proíbe de matar . A re lação com o resto é previamente ét ica . Sobre o 
assunto , conferi r LÉVINAS, Emmanuel , Total i té et inf ini . Essai sur l exteriori té . Par is: 
Mart inus Nijhoff , 1971.  
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retorno, mesmo se me custa a vida. O retorno, pense ele. É exatamente na 

medida em que entre o outro e eu a relação não é recíproca, que eu sou 

sujeição ao outro; e sou sujeito essencialmente nesse sentido. Sou eu que 

suporta tudo. Como diria Dostoïevski: Somos todos culpados de tudo e de 

todos diante de todos, e eu mais do que os outros 163. No entanto, trata-se de 

ser responsável de uma responsabilidade total, isto é, que responde por todos 

os outros e de tudo nos outros, até a sua responsabilidade. O eu tem sempre 

uma responsabilidade a mais do que todos os outros. Para os outros eu 

reclama justiça. Mas a justiça tem sentido quando conserva o espírito que 

anima a idéia da responsabilidade para o outro . Enfim, a identidade do eu se 

define a partir de sua disposição que é exatamente a sua responsabilidade 

para o outro . É uma ética (sabedoria) toda voltada para o reconhecimento e 

respeito do outro. 

Para Marie-Claude Lutrand164 as sociedades interculturais 

 

contexto 

relacional de identidade cultural 

 

estão para construir ainda, pois elas 

resultam de um processo a ser iniciado. De fato, a convivência intercultural 

não é decretada, nem programada, ela se constrói diariamente a partir de cada 

um. No contexto atual não podemos ainda falar realmente de uma abertura à 

alteridade cultural, de uma comunicação autentica. As tendências parecem 

efetivamente tomar o rumo oposto: reações de fechamento e de rejeição 

ligadas aos problemas de migração, aos confrontos ideológicos, nacionais ou 

religiosos. Portanto, a comunicação intercultural se torna um dos maiores 

desafios do século XXI. O intercultural suscita um discurso geralmente 

inspirado por uma ética humanista que enfatiza um ideal do diálogo, o 

respeito da diferença, a compreensão mutua.165      

                                                           

 

163 Les Frères Karamazov , La Pléiade, p . 310. Citado por LÉVINAS, Emmanuel . Éthique 
et infini: dilogue avec Philipppe Nemo. Pais: Fayard, 1982, p. 95. 
164 Sociólogo, professor no Inst i tuto de ciência e de Teologia das rel igiões de Toulouse , na 
França.  
165 c f . LUTRAND, Marie-Claude. Le rapport à la différence: expérience e esperance. 
Spiri tus . Intercul tural i té : vivre plusieurs cul tures , p . 298. 
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2. 6 O intercultural e autoconsciência  

O intercultural pressupõe o nível da autoconsciência, da liberdade e dos 

mecanismos inconscientes e condicionamentos assimilados. Afinal de contas, 

quem vive o intercultural é a pessoa. O intercultural se torna lugar não só de 

comunicação e de relações coletivas, mas é também lugar da descoberta de si 

como ser de relação. Por isso é preciso aprender a ser si mesmo e ser com 

os outros166. 

A história de convivência marcada pela colonização, dominação, 

complexo de inferioridade e conflitos além da experiência de Daniel Sorur 

 

tem levado a identidade de muitos negros a uma conseqüência evidente: o 

ocultamento de si. De fato, uma das maneiras comuns de ocultamento da 

própria identidade é  representar papéis. Isso é sabido de todos. A imagem 

da novela esclarece a questão. Ninguém confunde o ator com personagem 

que ele representa numa cena da novela. Antes, aprecia-o pela capacidade de 

encarnar um personagem diferente de si e ser capaz de encená-lo tão 

perfeitamente. O que no mundo da novela é arte, na vida real é fragilidade 

psíquica.  

Em alguns casos, em vez de negro-africano manifestar quem ele é, 

esconde-se por detrás da máscara de uma fachada de conduta. Temendo ser 

rejeitado em sua própria pessoa ou cultura 

  

o negro-africano, como tudo ser 

humano, tem horror da rejeição , oculta-a sob  a capa de uma imagem para 

poder atribuir a rejeição a ela e não a si. Não se expondo, ele não pode, na 

verdade, ser nem amada nem rejeitada. Prefere renunciar ao amor a ser 

excluída.  

Os infinitos jogos que as pessoas criam para cobrir sua verdade são 

defesas inconsciente contra o risco de não serem aceitas em seu ser real. A 

criança pequena, que ainda não aprendeu a criar essas defesas e não foi 

introduzida na arte do teatro, reage imediatamente com choro a qualquer sinal 

de rejeição. À medida que vai vestindo as couraças, consegue resistir aos 

impactos vindo de fora. A verdadeira maturidade, porém, é ser capaz de 

enfrentar a realidade sem precisar dessas proteções inconscientes.  

                                                           

 

166 LIBANIO, João Batista. Arte de formar-se. São Paulo: Loyola, 2001, p. 77-107. 
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Olhando para a experiência de Daniel Sorur, a busca da verdade de si 

confirmou-se em saber enfrentar a sua realidade. Não sentiu necessidade de 

camuflá-la com as posses, desde as materiais até as simbólicas e de t ítulos. 

Neste sentido, em termos de identidade, somos a medida que pensamos, nos 

criticamos, decidimos, assumimos responsavelmente nossos atos.  

O desejo terrível de o ser humano possuir coisas liga-se à sua 

fundamental carência. Porque incompleto, cria para si objetos 

complementares, apodera-se de coisas para suprir sua falta básica. Basta-nos 

uma simples comparação com o animal para percebermos a diferença entre a 

situação dele e a do ser humano. O animal nasce, por assim dizer, completo. 

Rapidamente faz sua independência e cuida de sua alimentação. Anda, 

defende-se das intempéries. O ser humano nasce na forma frágil da criança e 

vive anos sob intenso cuidado, do contrário não sobrevive. Essa carência 

radical faz dele um ser desejoso e ansioso de coisas para completar-se. 

Antropólogos vêem aí um dos impulsos para desenvolver sua liberdade, 

transformando a natureza em utensílio para sua existência.167  

O ser humano vai longe. Se fosse somente um ser de necessidade, deter-

se-ia em dado momento no desejo das coisas. Satisfeitas suas necessidades, já 

não necessitaria de mais nada. Acrescenta-se, porém, que ele é um ser 

simbólico, doador de sentidos e ávido de sentido. Aí pode desejar infinitos 

bens e nunca ficará satisfeito, já que abre pelo espírito um espaço infinito a 

ser preenchido. Imagine, então, se quiser enchê-lo de coisas. Haja bens!  

Em termos filosóficos e religiosos, o ser humano é feito para o Ser (o 

Sagrado, Deus). Esse Ser é infinito. Assim, a ser humano estaria na busca 

inquietante. Todavia, esse homem, particulazinha da criação, deseja louvar-

Vos. Vós o incitais a que se deleite nos vossos louvores, porque nos criastes 

para Vós e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em Vós 168   

Segundo L. Boff,   

O desejo constitui, possivelmente, a força básica da interioridade 
humana. Sua dinâmica é i limitada. Como seres desejantes, nós, 
humanos, não desejamos apenas isso e aquilo. Desejamos tudo e todo. 
O obscuro e permanente desejo do desejo é o ser em sua totalidade. 

                                                           

 

167 Cf. Programa TV,Globo Reporter, dia 8 de Setembro 2006, 22: 20 . 
168  SANTO AGOSTINHO, Confessiones. I, 1. 
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Tentação permanente consiste em identificar o ser com alguma de suas 
manifestações, os entes. Quando isso ocorre, surge a fetichização, que 
é a ilusória identificação da parte com o todo, do absoluto com o 
relativo. O efeito é a frustração do desejo e o sentimento de 
irrealização. O ser humano precisa sempre cuidar e orientar seu desejo 
para que, ao passar pelos vários objetos de sua realização, não perca a 
memória bem-aventurada do único grande objeto que o faz realmente 
descansar: o Ser, Totalidade e a Realidade fontal .169  

Consciente dessa sua realidade de inquietude à busca do Infinito, o ser 

humano já não se realiza preso nas malhas dos seres, buscando na ânsia de 

sempre ter mais.   

2. 7 As ambigüidades do encontro intercultural   

I luminado pelos horizontes descritos até agora, tem-se a suspeita de que 

por detrás da frustrada tentativa de universalização de civilização, de 

cristianização da humanidade, da globalização cultural, se esconde um 

fundamentalismo etnocêntrico de marco ocidental. Suspeita-se, critica-se e 

distancia-se de todos mecanismos, procedimentos, estratégias, visões e 

estruturas que produzem relação de tipo culturas dominante e dominada, de 

homogeneidade e de hegemonia de grande relato. Nesse contexto, o conceito 

da interculturalidade é semanticamente desprovido de seu sentido. Seu uso 

seria obsoleto e incorreto. Ele simula uma convivência pacífica entre culturas, 

enquanto subjaz nele um universalismo retórico que, na verdade, afirma o 

pensamento único e confirma o monoculturalismo como uma 

metalinguagem entre o contextual e o universal.   

2. 7. 1 Interculturalidade e culturas dominante e dominada  

Nossa temática apresenta problemas que não se restringe somente à área 

cultural, mas que são de cunho sócio-político. Pois as culturas só existem 

concretamente em grupos humanos que, do ponto de vista social, política e 

econômico, se encontram em relações assimétricas e desiguais. Nesse sentido, 

                                                           

 

169 BOFF, L. Espiritualidade: dimensão esquecida mas necessária . In: Vida Pastora , l 4, no 212, p. 23s, 2000.  
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de acordo com Marcello Azevedo: Na relação entre grupos culturais 

distintos, a aculturação pode implicar uma assimetria entre as culturas, 

revelando-se assim culturas dominantes e dependentes 170. No outro lugar, o 

mesmo autor faz uma observação curiosa e interessante, quando diz:   

é importante ter presente que, na concreta realidade da história, a 
relação entre culturas não é, em geral, simétrica ou igualitária, mas 
assimétrica. As culturas não se relacionam como pares, mas como 
culturas dominante e culturas subordinadas. Isto é assim nos planos 
político e econômico, social e militar e o foi, por certo, também no 
plano eclesial, como comprova a evangelização sobretudo nos últimos 
cinco séculos. Toda forma de relação entre culturas 

 

de aculturação, 
transculturação, inculturação 

 

deve estar aberta à suspeita da 
possibilidade real de dominação de uma cultura sobre a outra. Essas 
relações interculturais, portanto, não serão por si mesmas relações 
naturalmente tranqüilas e fáceis. Serão, pelo contrário, relações 
marcadas pela tensão, pelo conflito e pela perplexidade.171  

Desse modo, o encontro intercultural pode ser menos inocente do que 

parecia à primeira vista, com uma cultura de um grupo mais forte procurando 

se fazer aceitar por outros grupos humanos que parecem mais fracos, com a 

finalidade de produzir ou de manter uma situação de hegemonia social, de 

submissão política ou de espoliação econômica. Como a fé é sempre inerente 

a processo de inculturação, será importante discernir como essa problemática 

de culturas dominantes e dominadas interpela a convivência intercultural.   

2. 7. 2 A interculturalidade e domínio de grandes relatos   

Outra problemática mais recente, que parece ir em outra direção, diz 

respeito ao impacto da cultura globalizada nas culturas locais. A globalização 

transforma as relações interculturais. Luiz Eduardo Soares defende a hipótese 

de que   

a globalização altera as relações de referência, de regulação 
recíproca, de inconsistência ou de indiferença entre as esferas ou 
níveis em que se desdobram as práticas culturais; a globalização altera 

                                                           

 

170 AZEVEDO DE CARVALLO, Marcello. Contexto geral do desafio da inculturação. In:ANJO, Marcio Fabri 
dos (coord.). Teologia da Inculturação e inculturação da teologia, ... p. 14 (nota).  
171 AZEVEDO DE CARVALLO, Marcello, Viver a fé cristã nas diferentes culturas. São Paulo: Loyola, 2001, p. 
51. 
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a relações entre as esferas da cultura, exigindo que o nível ou a esfera 
particular que paradoxalmente se definiria como totalizante 

 
por suas 

pretensões e pelas características dos jogos de linguagem que se 
realizam em seu âmbito 

 
se desloque para uma posição crescentemente 

central ou mais permanentemente presente por seus efeitos. 172   

São fatos novos. Aqui o conceito da interculturalidade simula uma 

convivência pacífica entre as culturas, enquanto a hegemonia cultural domina 

o cenário da globalização. Nesse contexto, a interculturalidade não constitui 

uma solução contra o pensamento único e o monoculturalismo, mas a sua 

confirmação. Cada executivo do Citybank vive nas suas viagens pelo mundo 

essa interculturalidade que parece apontar para uma metalinguagem entre 

contextualização e globalização. E as conseqüências são diversas e opostas: 

por um lado, aumentam as possibilidades de que a reflexividade crítica 

politize e democratize as culturas, aprofundando, inclusive, suas 

diferenciações internas e seu pluralismo agonístico; por outro lado, há muito 

reprimidas em identidades étnicas, religiosas, nacionalistas, etc.,crescem as 

chances de que fundamentalismos, movimentos separatistas se reforcem, 

crescem o prestígio do ceticismo pós-moderno e a fragilidade das concepções 

universais.  

A globalização da economia e a incrível expansão dos meios de 

comunicação social não deixam de afetar todas as sociedades complexas 

contemporâneas 173, seja o setor cultural, seja o âmbito religioso. 

Evidentemente, a cultura globalizada é diversamente assimilada, e sobretudo 

interpretada, pelos diferentes grupos humanos. Contudo, representa um fator a 

mais no complexo da vivência intercultural em nossos dias.   

Ainda, segundo P. Saéz Ortega, a confusão, nada inocente do ponto de 

vista da cultura dominante, entre crescimento quantitativo e desenvolvimento 

quantitativo, contribui para dificultar a busca de soluções que priorizem as 

dimensões humanas, sociais e culturais dentro de uma possível nova ordem 

ecológica local e mundial. No plano econômico, assistimos a um processo de 

                                                           

 

172 SOARES, Luiz Eduardo. Globalização como deslocamento de Relações Interculturais , In: MENDES, 
Candido (coord.); SOARES, Luiz Eduardo (Ed.). Pluralismo cultural, Identidade e Globalização. Rio de 
Janeiro: Record, 2001, p. 379-409. 
173 MANEUL CAPPELLO, Héctor. Efeitos da Globalização Econômica sobre a Identidade e o Caráter das 
sociedades Complexas . In: In: MENDES, Candido (coord.); SOARES, Luiz Eduardo (Ed.). Pluralismo 
cultural, Identidade e Globalização. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 115-145.   
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mundialização dos intercâmbios, que rompe com as economias nacionais e que 

generaliza o poder do mercado, inclusive acima dos Estados. A face oficial 

dessa globalização econômica são os diversos tipos de integração, que na 

Europa, na América ou no Pacífico, buscam a criação de espaços econômicos 

inter-relacionados da forma mais intensa possível, embora em todos os casos 

apareçam centros que ordenam e periferias subordinadas a eles.174 

Segundo L. Hagemann, repete-se atualmente o que tem caracterizado 

dramaticamente toda a história das religiões: ódios e fanatismo por motivos 

religiosos, ofensas, mútuas polêmicas, fechamentos para defesa, 

marginalizações, a tentação latente de impor aos outros a própria verdade, 

muitas vezes também com violência como no enfurecer das guerras de 

religiões .175  Depois de séculos de opressão, de exploração, de destruição de 

inteiras culturas, que também as religiões têm contribuído a justificar 

comprometendo-se176, os colonialismos políticos se têm tramontado, mas ainda 

demoram a desaparecer os imperialismos ideológicos e os religiosos e as 

grandes religiões históricas mantêm as pretensões universalistas que 

continuam a alimentar tensões.  

De fato, cada uma das grandes religiões ( Islamismo, Judaísmo, 

Cristianismo, Hinduísmo, Budismo), mesmo articulando-se no seu interior em 

várias correntes, tende a apresentar-se fora como unitária e aspira a ser 

considerada como a verdadeira religião universal177. É justamente essa 

pretensão de interpretar em modo definitivo o sentido da vida que as leva 

ainda a opor-se reciprocamente e a dificultar o avanço do diálogo pela paz.   

O Cristianismo se define como portador de uma mensagem de salvação 

universal. Ele se divide no seu interior em tantas confissões. Está sempre 

tentando, não sem dificuldades, o caminho quer do diálogo ecumênico entre 

as várias Igrejas (Católica, Ortodoxa, Protestantes) , para reencontrar a 

                                                           

 

174Cf. Sul-Norte . In: MORENO VILLA, Mariano (dir.). Dicionário de pensamento contemporâneo.Trad. H. 
Dalbosco. São Paulo: Paulus, 2000, p. 716-719. 
175 La pluralité des religions comme defi. Convivance ou rivalité? . In: Itinerarum, ano IV, no 6, p. 107-133, 
1996. Aqui p. 107. 
176 Numa das suas visitas pastorais na África o Papa João Paulo II pediu perdão pelo vergonhoso comércio de 
escravos e definiu a deportação como um drama da civilização que se dizia cristã (discurso na Maison des 
esclaves em Senegal, 22 de fevereiro de 1992).  
177 Para maior informação confere SAMUEL, Albert. As religiões hoje. Trad. Benôni Lemos. São Paulo: Paulus, 
1997. 



 
200

unidade na diversidades reconciliada 178 , quer o do diálogo inter-religioso 

com as outras grandes religiões monoteístas179. Tem prospectivas 

universalistas também o Judaísmo (Hebraísmo) que, enquanto se dirige a 

Israel como povo eleito, produz uma mensagem de salvação que dirigida à 

humanidade inteira. O Islã , que compartilha com o Judaísmo e o Cristianismo 

muitos temas essenciais (monoteísmo, oração, penitência, etc.) , proclama-se, 

a sua vez, a verdadeira religião última e universal, a expressão mais completa 

porque à ela teria sida confiada a missão de atuar sobra a terra o estado de 

Deus, projeto teocrático que se cumprirá com a islamização do mundo. 

Chamado ao universal é também o Hinduísmo que funda a sua pretensão de 

universalidade sobre sua surpreendente capacidade de assimilação: auto 

define-se como religião eterna que em tudo tempo encontra novos sábios e 

profetas (Avataris) que encarnam o divino e ajudam a encontrá-lo através a 

experiência mística180. O Budismo , também,  articula-se em múltiplas formas, 

as vezes muito heterogêneas de religiões que se refazem à doutrina do Buda, 

justamente pela sua tolerância e pela sua recusa de especulações metafísicas, 

acaba propondo-se como a única religião que consente de chegar praticamente 

à salvação mediante a grande libertação , efeito da iluminação que o 

Nirvana ou nada absoluto consente: na forma do Zen-budismo de Suzuki, 

por exemplo, ele se propõe como o espírito de todas as religiões e de todas 

as filosofias e como visão onicompreensiva da vida que a nível existencial 

liberta o homem da rede de dependência da qual é preso. 

A exigência de universalidade que atravessa essas religiões históricas é 

a mesma que funda a sua tensão ao proselitismo e alimenta a incompreensão 

que até agora as impede de confrontar-se de modo construtivo. Mas hoje não é 

mais tempo para reiterar identidades contrapostas, para impor a própria 

                                                           

 

178 Cf. MAFFEIS A. Identitàconfessionale e diversità riconciliata , In: Studi ecumenici, ano XIV, no 3, p. 374, 
1996.  
179 Cf. Documento Conciliar Nostra Aetate, no 3, sobre o diálogo entre Islã e Cristianismo. Deve-se lembrar 
também o Encontro acontecido a Assis no dia 27 de Outubro 1986 por convite do Papa João Paulo II onde 
participaram os representantes das diversas Igrejas cristãs e das grandes religiões mundiais, para rezar juntos 
pela paz. 
180 Nesta ótica que tende a recuperar a variedade das tradições religiosas de modo harmônico e pacífico, a 
verdade obsoluta e perfeita é a contida na religião dos Veda, que inclui todas as verdades presentes nas religiões 
relativas, estas são também caminhos que conduzem ao eterno Tudo Um. O Hinduísmo faz subir ao não tempo 
eterno a concepção de verdade que se concretiza no tempo e no espaço, que assim anticipa, na experiência 
mistica, a unidade transcendente de todas as religiões . Cf. HAGEMANN, L. La pluralité des religions 
comme defi. Convivance ou rivalité? . In: Itinerarum, ano IV, no 6, p. 107-133, 1996. Aqui p. 125.  
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superioridade usando o método da polêmica e da controvérsia, e nem se quer 

para demostrar condescendente tolerância diante dos sincretismos religiosos, 

expressão histórica das misturas produtos das populações colonizadas. Hoje, 

as grandes religiões, justamente, pelo fato de deverem conviver nas mesmas 

sociedades pluriculturais, são obrigadas a confrontarem-se de maneira 

diferente, realizando novas modalidades dialógicas e percursos que excluem 

todo altíssimo complexo de superioridade e procuram além da coexistência o 

caminho de integração181.   

2. 7. 3 O caso histórico específico do cristianismo ocidental  

Contenta-se com uma breve descrição de alguns exemplos destinados a 

situar a problemática do poder hegemônico dessa instituição perante à questão 

intercultural.  

a) Em Taward a theology of inculturação (Para uma teologia da 

inculturação) de Aylward Shorter (1992: 141), encontra-se este exemplo: com 

a invasão dos bárbaros e a conseqüente queda do Império Romano, a Igreja se 

tornou, como único organização estável num tempo confuso, o principal 

agente da cultura latina dominante. A evangelização da Inglaterra, no final do 

século VI, irá acontecer sem a menor consideração pela cultura local, 

impondo aos cristãos anglo-saxões e celtas uma organização eclesial romana e 

um culto em língua latina. Assim foi também na evangelização da boa parte 

da Europa ocidental. O desabamento da antiga estrutura religiosa (pagã) se 

explica pelo advento de outro poder em cena. Essa uniformidade contrastava 

com a pluralismo encontrado na Igreja do Oriente.  

b) Ainda, em Viver a fé cristã nas diferentes culturas de Marcello de 

Carvalho Azevedo( 2001: 20), encontramos esta descrição:   

Através de toda a Idade Média européia, o cristianismo latino 
amadurece sua forma de ser ocidental. Esta tem, ao mesmo tempo, uma 
dimensão religiosa e uma cultura, ambas tecidas e integradas numa só 

                                                           

 

181 Vários são modos de denominar este diverso tipo de relação que vai além da coexistência: fala-se de 
proexistência , de convivialidade das diferenças , de reciprocidade , de interação paritária . 
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realidade. Por um lado, um cristianismo forte define e constrói sua 
própria cultura e pauta por ela a sociedade em que se encontra. Por 
outro, uma cultura bem definida condiciona e orienta o desabrochar de 
um cristianismo quase hegemônico e muito criativo. 
Toda a evangelização posterior ao século XIII e até próximo de nossos 
dias difundiu e expandiu esse cristianismo, modelado 
preponderantemente por uma cultura. Nesse sentido, de modo não 
exclusivo mas dominante, falamos aqui de um cristianismo 
monocultural. Pela evangelização, transmitia-se ao longo dos séculos 
essa fisionomia cultural concreta do cristianismo ocidental.    

c) O Concílio de Trento (1545-1563), enquanto combate as Igrejas 

reformadas que abriram espaço para as diferentes culturas e diversidades 

nacionais, vai significar um forte obstáculo ao intercultural, ao impor um 

uniformidade li túrgica e teológica a toda a Igreja do Ocidente. Infelizmente 

tal posicionamento coincide com a época das grandes descobertas e mais tarde 

com a colonização. Assim os missionários que acompanhavam os 

colonizadores reforçavam a concepção ocidental, homogênea e etnocêntrica 

da cultura européia, como de uma cultura superior. Conseqüentemente, as 

culturas nativas eram destruídas ou ignoradas. Assim fizeram na América 

Latina, na Ásia e na África. Entre os que não tinham acesso à cultura oficial e 

clerical surgiu um catolicismo popular; como exemplo, citamos o caso da 

piedade popular que é a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe no México. 

Essas teologia tridentina e a preocupação de tudo uniformizar dominaram até 

a primeira metade do século XX, rejeitavam qualquer contribuição provinda 

do pluralismo cultural, bem como da experiência religiosa. A uniformidade 

romana terá sua expressão jurídica no Código de Direito Canônico de 1917182.  

d) O exemplo de Mateus Ricci (1552-1610) abre uma página de honra 

em sua época. Com uma grande inteligência e vasta cultura, passa anos 

estudando a língua e cultura chinesas. Interessante: vestido doze anos como 

monge budista, muda de hábito assumindo a identidade de estudioso do 

confucionismo e o modo de vida dos mandarins, para conquistar a classe 

intelectual dominante na sociedade chinesa. Seu objetivo era chegar a uma 

reinterpretação cristã da cultura chinesa que iria, por sua vez, possibilitar 

uma leitura chinesa do cristianismo. Os autoridades eclesiásticas não 

concordaram com a iniciativa de Ricci, dando início a uma longa briga, que 
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só irá terminar com a condenação dos ritos chineses em 1742 pelo Papa Bento 

XIV. Dois século mais, tarde o Papa Pio XI (1935) e Pio XII (1939) davam 

razão ao missionário jesuíta, sem poder, entretanto, desfazer os prejuízos 

causados à propagação do Evangelho em terras chinesas.  

Em nossos dias, a reflexão explícita sobre o intercultural provém da 

própria situação policêntica da Igreja Católica, ou mesmo do próprio 

Cristianismo. No nível atual dos pressupostos antropológicos e da consciência 

teológico-missiológico, já não há mais como sustentar e justificar um 

cristianismo monocultural. Pelo contrário, estamos assistindo ao fim de uma 

hegemonia secular do catolicismo europeu, já minoritário numericamente, 

tendo de aceitar a maioridade do catolicismo asiático, latino-americano e 

africano. Trata-se, afinal de contas, da concretização na história da 

catolicidade inerente à própria Igreja, embora mais afirmada que vivida no 

último e neste inicio do milênio. Desse modo, ganha também força a verdade 

de que a fé, embora sempre vivida e expressa numa cultura determinada, 

transcende qualquer cultura, já que não se subordina a nenhuma.   

2. 8 Uma convivência intercultural: os combonianos  

A missão de levar o Evangelho além das fronteiras, produz o fenômeno 

de migração e de encontro. Fenômeno que, entre os combonianos, sobretudo 

com a emergência de negro-africanos e de outros não-ocidentais, abre o 

debate e a reflexão sobre a convivência entre as diferentes etnias e culturas 

que compõem o instituto comboniano.183 Nesse contexto, a interculturalidade 

representa um espaço antropológico-político-ético-religioso de referência, 

em que pessoas, vindas do além das fronteiras (geográficas, culturais, 

sociais, religiosas), podem partilhar um lugar comum, mais humano e 

humanizador, um espaço para o respeito, responsabilidade; um espaço para 

fraternidade universal. A interculturalidade representar-se-ia como condição 

                                                                                                                                                                                         

 

182 Cf.SHORTER, Aylward.Taward a theology of inculturaçao. New York: Orbis books, 1992, p. 183. 
183 Cf. MISSIONARI COMBONIANI DEL CUORE DI GESÙ. L interculturalità nella comunità comboniana: 
Lettera del Consiglio Generale ai confratelli (A interculturalidade na comunidade comboniana: Carta do 
Conselho Geral aos confrades). Este é o primeiro documento do Instituto comboniano que trata explicitamente 
do argumento, como atuação do tema Missão é inculturação e diálogo do XV Capítulo Geral de 1997.  
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de possibilidade de uma realização individual e coletiva, na diversidade. A 

experiência do grupo eclesial comboniano aproximou-se desse ideal?  

2. 8. 1 As comunidades combonianas   

No numero 39 da Regra de Vida do grupo eclesial comboniano, 

encontra-se esta definição:  

Unidos pelo chamamento e ideal comuns, os missionários 
(combonianos) fazem consistir a vida comunitária numa convivência 
regular, na procura da vontade de Deus em conjunto e na partilha 
da oração, dos bens, da planificação, do trabalho e dos momentos de 
lazer.   

Comunidade é um termo com numeroso significado, tanto sociológico 

(no sentido de psico-social) como religioso (teológico). A comunidade, o 

âmbito privilegiado de relações interpessoais é necessária ao homem como 

pessoa, que inclusive mostra a não primigeniaridade do eu de cada um, já que 

a mesma auto-referência do pronome pessoal aplicado por cada qual a si 

mesmo somente é possível se existir a distinção mais elementar entre o eu e o 

outro, o não-eu, e, mais concretamente, a outra pessoa, de onde se pode 

instaurar o âmbito da comunidade. Isso porque a pessoa não é feita para a 

solidão, mas sim para a comunidade. Sempre nascemos no interior de uma 

comunidade natural, a família, e somos envolvidos numa comunidade mais 

ampla, cultural , que nos proporciona os elementos de que necessitamos para o 

nosso desenvolvimento como pessoas. Ou pelo menos, deveria ser assim; 

quando não o é, algo da personalidade de cada um se frustra. A solidão, 

sobretudo não escolhida, e aquela que se prolonga por muito tempo, é a 

frustração da relacionalidade essencial da pessoa. 

No caso presente, por comunidade entendemos um grupo de religiosos 

que seguem o ideal preconizado pelo Bispo italiano Daniel Comboni, com 

imperativo de viver e trabalhar184 juntos. Trata-se do que Scheler denominava 

comunidade de vida. É um grupo chamado a ter um senso de integração e 

identificação; um grupo que é chamado a viver em espírito de comunidade 

                                                           

 

184 Remete à missão de evangelização dos povos, sobretudo os mais necessitados, os negro-africanos. 



 
205

ou o senso, a consciência de comunidade. 185 Os combonianos são 

convidados a partilhar algum grau de interdependência que proporciona a 

razão para viverem no mesmo espaço.  

As comunidades combonianas que evocamos nessa reflexão são 

comunidades religiosas para a missão de evangelizar. Para falar dessa 

convivência, é indispensável situá-la a partir da idéia que se tem da vida 

consagrada em geral.  

È impossível analisar a problemática ligada a viver juntos em nome do 

Senhor crucificado e ressuscitado 

 

segundo a fé cristã 

 

, sem se terem 

definido primeiro a natureza e a finalidade de um projeto de consagração 

 

entendido como relação com o Sagrado , ou ao menos alguns de seus 

elementos essenciais e evidentes. Isso porque a comunidade não é meta em si, 

mas está em função da realização dos objetivos mesmos da vida consagrada; 

objetivos que a reflexão religiosa sublinha de modo significativo.  

2. 8. 2 Aspecto religioso (espiritual e eclesial)  

Comunidade espiritual : trata-se de uma análise antropológica. A 

vida cristã se inspira primeiramente aos textos sagrados, particularmente 

ao Novo Testamento. Koinonia , Vida apostólica significou, até o século 

XII, vida como a dos apóstolos, vida comunitária, assim como foi vivida 

pela primeira comunidade cristã de Jerusalém, onde eram todos cor unum 

et anima una 

 

um só coração e uma só alma (psyche mia)

 

(At 4,32). 

Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum 

(apanta koina); vendiam suas propriedade e bem, e os dividiam entre 

todos, segundo as necessidade de cada um

 

(At, 44-45). A referência aos 

Atos dos apóstolos tem inspirado para importância capital da vida 

comunitária no cristianismo, todas as principais formas de vida monástica; 

tem encontrado uma nova e viva interpretação na fraternitas franciscana. 
186  

                                                           

 

185 AZEVEDO DE CARVALHO, Marcello. Os religiosos, vocação e missão. Um enfoque exigente e atual, p. 
127.  
186 Cf. CIARDI, Fabio. Koinonia, itinerário teologico espirituale della comunità religiosa.Roma: Paoline, 1993, 
p. 135-147. 
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No grupo comboniano a compreensão chegou à identificação entre 

comunidade e comunhão fraterna 

 
ao menos os documentos mencionam 

isso.   

Mediante sua consagração, o missionário comboniano entra numa 
comunidade de irmãos chamados a partilhar as dificuldades e as 
alegrias do serviço missionário. Vive assim o seu testemunho de 
Cristo não apenas como indivíduo, mas também numa vida de 
comunhão com os próprios irmãos. 187   

Trata-se de comunidade de irmãos destinada ao serviço missionário 

da Igreja no mundo, segundo o carisma de Daniel Comboni.188 É a missão 

como opção pelos mais necessitados e abandonados do universo, 189 pelos 

pobres e afastados. Há, portanto aqui, a continuidade e coerência entre a 

vida comunitária dos enviados de Cristo e a missão comboniana.  

Outra inspiração ao Texto sagrado. O evangelista Marcos apresenta a 

chamada oficial dos doze discípulos da parte de Jesus exatamente com duas 

finalidades: para que ficassem com Ele, para enviá-los a pregar, e terem 

autoridade para expulsar os demônios (Mc 3, 14-15). A história do grupo 

comboniano confirma que não há uma comunidade sem missão. Portanto, 

fundamentando-se nessa inspiração, o grupo entende que a comunidade e a 

missão representam duas formas fundamentais de declinação do amor: a 

declinação do amor recíproco entre os que são chamados a comprometer-se 

com o seguimento de Cristo, com a convivência e partilha de todo bem (Cf. 

At 2,42-47; 4,32-37); a missão como declinação do amor gratuito , dom 

gratuito do que se recebeu gratuitamente e do que se partilha 

reciprocamente. Assim, todos participem na experiência da comunhão:   

porque a Vida manifestou-se: nós a vimos e lhe damos testemunho e 
vos anunciamos a Vida eterna que estava voltada para o Pai e que 
nos apareceu 

 

o que vimos e ouvimos vo-lo anunciamos para que 
estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o 
Pai e com seu Filho Jesus Cristo (1Jo 1,2-3).   

                                                           

 

187 R.V, 23. 
188 Cf. R.V, 10. 
189 R.V, 5. 
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Isso significa que 

 
a partir da relação com Deus - a experiência de 

fraternidade religiosa, a sua vez, estende as suas fronteiras até atingir e 

compreender toda a comunidade da qual o religioso é chamado a levar a 

boa nova da paternidade universal de Deus que faz todos irmãos. O 

religioso torna-se assim um exportador de fraternidade. O modelo 

comunitário torna-se símbolo de valores relacionais que podem e devem 

ser vistos em qualquer convivência humana. Por isso, a fraternidade 

constitui, numa percepção cristã, o destino universal da humanidade.  

A missão, portanto, nasce da comunidade assim como o amor 

gratuito procede do amor recíproco. Nesse sentido, o grande modelo da 

reciprocidade-gratuidade permanece a Comunidade Trinitária 

 

segundo a 

fé cristã. A codificação da missão comunitária através de uma organização 

particular estável, especializada, duradoura no tempo é a obra . Fabio 

Ciardi afirma que a mudança nessa direção vem a partir da comunidade 

jesuítica, tornando funcional o apostolado. A comunidade não é meta a ser 

atingida em si. Ela nasce para a missão.190 É com a comunidade jesuítica 

que começam atenuar-se os laços intracomunitários: os três votos 

(obediência, pobreza e castidade) são interpretados em função da missão, 

portanto acaba com a uniformidade de sua observância.  

Passa a dar-se importância a dois aspectos fundamentais para a 

missão e necessários para a orientação individual dos religiosos: 1. a 

formação individual do jesuíta é levada em níveis quantitativos e 

qualitativos, e conferindo ao religioso um notável grau de especialização e 

de autonomia apostólica; 2. toda a organização do apostolado é fortemente 

centralizada de modo que uma perfeita obediência ao governo geral garanta 

a coesão do corpo e do projeto apostólico. De maneira definitiva, o jesuíta 

pertence mais à ordem do que à comunidade local.  

Como muitas congregações religiosas que florescem no século XIX, 

os combonianos ficaram substancialmente bem perto do modelo jesuítico. 

                                                           

 

190 Ter presente essa regra quer dizer situar o discurso sobre a comunidade no seu contexto natural. Isso para 
evitar conversas exageradamente centradas na dinâmica relacional, muito exposta à tentação de mitificar e 
absolutizar a comunidade e à suspeita de limitar-se a um psicologismo de maneira talvez pouco agradável, como 
se a comunidade não tivesse outro objetivo além de um certo bem-estar geral emotivo de seus membros; todos os 
membros com febre de empenho de satisfazer-se reciprocamente, mas depois incapazes de aceitar-se na própria e 
inevitável diversidade; ou tão preocupados em construir uma comunidade que seja como uma família, desejando 
permanecer sempre adolescentes, à procura do pai ou da mãe ou em conflito entre ambos ou entre eles.  
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Assim, Daniel Comboni (1831-1881), no dia 1o de junho de 1867, fundou 

em Verona (Itália) uma comunidade missionária para realizar seu projeto,o 

plano para a regeneração da África (1864) nas missões junto aos negros 

(Nigricia, Nigriland ou África). Dessa comunidade derivou o Instituto 

missionário que tomou o nome de Missões africanas de Verona . No dia 

28 de outubro de 1885, o bispo Dom Francisco Sogaro, sucessor de 

Comboni obteve da Santa Sé a transformação do Instituto em Congregação 

religiosa com o nome de Filii Sacri Cordis Jesu (Filhos do Sagrado 

Coração de Jesus - FSCJ). A direção e formação dos primeiros religiosos 

foram confiadas à responsabilidade de alguns sacerdotes da Companhia de 

Jesus (jesuitas), Pe. Pedro Frigerio, Pe. Samuel Asperti, Pe. Antônio 

Voltolina e Pe. Tiago Mologni, que ajudaram o grupo comboniana a 

reforçar-se com a forma da vida religiosa consagrada.  

Em 1872, a evangelização do Vicariado Apostólico da África Central 

foi confiada ao Instituto Comboniano. Mais tarde, além de outras missões 

acrescentadas nos territórios africanos, os combonianos estenderam as suas 

atividades missionárias aos negros e indígenas dos Estados Unidos da 

América e de alguns países de América Latina. Só em 1985 que se decide a 

abertura a Ásia. 

Interessante explorar as intuições utópicas do teólogo comboniano 

Francesco Pierli.191 Para ele, é possível sonhar uma comunidade cuja 

convivência é diversificada por língua, cultura, etnia, idade, nacionalidade, 

mais acolhedora nas relações interpessoais e em diálogo entre as culturas. 

Uma comunidade onde uma pessoa é acolhida com a possibilidade de crescer 

(construir-se) e enriquecer-se; uma comunidade que percebe que Deus, no 

contexto da criação, confiou a terra a diferentes tribos humanas e que essa 

diversidade, fonte de riquezas e manifestação de sua glória, ficasse como 

sinal característico da criação. Oposto a esse projeto utópico seria todo 

projeto que representa a torre de Babel . Essa é a negação do pluralismo, 

porque é um projeto arrogante que impõe uma só língua, portanto uma só 

cultura a todos, o monoculturalismo, o pensamento único . Dessa forma, o 

                                                           

 

191 Doutor em Teologia, foi superior geral dos Missionários Combonianos. Cf. PIERLI, Francesco; RATTI, 
Maria Teresa. Lo spirito effuso dal cuore. Spiritualità missionaria per il terzo millennio. Bologna, Itália: EMI, 
1998, p. 92.  
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plano original de Deus mudou para o etnocentrismo de um império humano 

que quer homogeneizar todas as tribos humanas sob seu domínio.  

O triunfo definitivo do plano de Deus é o Pentecostes 

 
referindo-se aos 

Atos dos apóstolos, quando no único Espírito a diversidade é afirmada como 

possibilidade de comunicação e de comunhão (articulada). Assim a 

diversidade das etnias, de línguas e de culturas deve ser transformada numa 

grande rede de comunicação recíproca e de celebrações festivas. Será que esse 

sonho é só para depois, para o outro mundo? E aqui na terra não será possível 

criar uma antecipação?  

Afinal, como convivem os combonianos? A essas perguntas o número 

18 da Regra de vida dos Missionários Combonianos do Coração de Jesus 

(M.C.C.J) responde:   

Constituído por membros provenientes de diferentes países e culturas, 
o Instituto é expressão de amizade e solidariedade fraterna e sinal da 
catolicidade da Igreja e dá testemunho daquela comunhão no Espírito 
que caracteriza o povo de Deus e que não destroi a diversidade, mas a 
torna fator de unidade.   

Na mesma linha, o documento sobre a vida consagrada apela:   

A comunidade de Vida Consagrada, nas quais se encontram como 
irmãos e irmãs pessoas de diferentes idades, línguas e culturas, se 
ponham como sinal de um diálogo sempre possível e de uma comunhão 
capaz de harmonizar a diversidade 192.   

Sonhar e trabalhar juntos por um ideal missionário comum supõe uma 

comunidade fraterna que leve a sério a perspectiva de um novo tempo de 

dignidade humana, uma nova missão 

 

surpreendentemente diferente, sem 

exclusão 193.       

                                                           

  

192 VC 51. 
193 Cf. Campanha da Fraternidade, 2000. 
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2. 8. 3  Aspecto psicossocial  

No seu livro Vida religiosa: da convivência à fraternidade , Giuseppe 

Colombero (2001)194, teólogo, filósofo e psicólogo italiano, faz observar que 

ninguém bateria à porta de um instituto religioso se não tivesse certeza de 

encontrar ali pelo menos aquele afeto que poderia encontrar no matrimônio ou 

numa família natural. O que se chama de clima ou ambiente comunitário tem 

uma grande influência sobre o ânimo dos membros de uma família religiosa, 

fazendo com que se sintam felizes ou infeliz, satisfeito ou desiludidos.  

Para o psicólogo italiano, Alessandro Manenti,195 para crescer não é 

suficiente estar com os outros para formar a comunidade. É necessário 

entender, viver e construir a comunidade. É preciso, portanto, estar de acordo 

sobre a natureza e o objetivo da comunidade. Saber o que se está buscando, 

quando se está com os outros; o que se pretende e como se comporta.  

Assim, para melhorar a dimensão social de nossa convivência, o 

instituto comboniano sempre se veria diante do imperativo de fazer também 

uma leitura de alguns elementos como o problema técnico de comunicação, 

instrumentos de gestão de conflitos, dinâmicas de grupo, astúcias relacionais, 

momentos de ambivalência: conflito - diálogo, as fases evolutivas, o difícil 

papel da mediação. 

Nessa perspectiva, Luigi Guccini196 apresenta o problema de como 

entrar em acordo para que se faça essa releitura produtiva, tendo presente a 

diversidade de situações, de opiniões, de visões e de comportamentos etc. 

Trata-se da questão do consenso para um caminho comunitário. Como chegar 

ao consenso? Para Guccini, é preciso sublinhar, em primeiro lugar, a 

sacralidade e a irrenunciabilidade da unidade.  

A unidade é um elemento fundamental e constitutivo da comunidade 

(eclesial). Ou melhor, dizer que a convivência, na sua fundamental 

articulação comunitária, remete à unidade como elemento constitutivo. Não é 

unidade baseada na uniformidade, de fazer de todos o mesmo modelo 

 

                                                           

 

194 O livro não é um texto de teologia da vida consagrada, embora que o pressupõe, ele tem suas bases sobre um 
registro simplesmente humano, mostrando o que nos é possível fazer para vivermos melhor juntos. 
195 Viver insieme. Aspetti psicologici, passim. 
196 Il problema é come trovarsi d accordo . In: TESTIMONI (A cura de). Dove va la vita consacrata. La 
prospettiva della comunità religiosa apostolica. Bologna: Dehoniane, 1996, p. 177-188. 
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através das disciplinas, das regras, das formas exteriores - , mas ancorada na 

articulação da diversidade em torno de um projeto comum com o qual se deve, 

contudo, ser fiel, e respeitar as formas que ele assume, dependendo de 

situações e contextos culturais. Aqui se deve saber distinguir o objeto do 

projeto comum que é a meta das formas e das ordens estruturais que 

constituem os meios.  

A comunhão é um valor transcultural e permanente, ao passo que há 

maneiras de fazer comunidade entre diferentes instituições e mesmo no 

interior da mesma instituição. A mesma coisa pode-se dizer referindo-se ao 

carisma. Percebe-se que a Igreja, enquanto comunidade, é dotada de muitos 

dons diferentes e de muitas vocações e que cada membro participa do 

projeto comum, da vocação comum, da missão comum, de modo particular. 

Assim, cada comunidade comboniana precisa ter as suas particularidades 

definidas pelo contexto histórico e cultural e pelos membros que a compõem.  

Portanto, o conceito da unidade remete a complementaridade, nunca a 

nivelamento. É imperativo que a diversidade deva ser vista como valor. Deve 

haver a consciência de que é possível viver a unidade no pluralismo e na 

diversidade. 

Guccini faz uma constatação de que - mesmo sob bases novas - a 

compreensão ou consciência sobre a unidade na diversidade sozinha não 

basta. São necessários, entre outros, elementos como: 1. um verdadeiro 

acordo comum no plano espiritual em comunidade, porque este remete à 

natureza da convivência de caráter religioso como fato comunitário 

evangélico: com a convicção real segundo a qual se está junto para se viver 

junto o Evangelho. Sem esse consenso em nível espiritual, a comunidade 

poderá encontrar também um modus vivendi no qual se respeita e se aceita o 

diferente, mas a vida espiritual torna-se, pouco a pouco, esvaziada; 2. um 

acordo comum sobre o projeto missionário confiado à comunidade; juntos e 

concordados nas metas a atingir e também no modo de prosseguir, quanto à 

organização da comunidade, às estruturas de participação, ao confronto e 

diálogo a ser adotado, ao estilo e à modalidade de colaboração, à relação com 

a comunidade cristã e com a macro comunidade humana, à hospitalidade e 

acolhida etc. Sem acordo no projeto espiritual quanto ao missionário, a 

unidade na diversidade pode tornar-se um pluralismo sem unidade.  
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Ainda o problema não está resolvido. De forma concreta, como chegar 

ao acordo? Onde e como fazer a unidade? Responder a tais perguntas é clarear 

os pressupostos essenciais inerentes à convivência comunitária para missão 

considerando a espinhosa questão da interpretações culturais.  

Certos valores são considerados transculturais e permanentes, tocam os 

conteúdos da vida cristã e religiosa: a fé, a esperança, a caridade; a pobreza, 

castidade e obediência entendidas no seu significado evangélico profundo; a 

oração, a comunhão fraterna e o perdão; a dedicação pela causa do Evangelho. 

Todos esses valores são vistos à luz do carisma de fundação, entendidos nos 

seus conteúdos profundos e transculturais. Para clarear, primeiramente, o que 

faz a comunhão não é o carisma , mas o seguimento de Cristo. É Ele que faz 

de nós um família de irmãos, uma comunidade. Jesus como centro da vida, 

Jesus, aquele que envia. Portanto, unidos no seguimento e unidos na missão. 

O pressuposto essencial é encontrar-se em Cristo, querer-se bem em seu 

nome, com a sua força. O carisma da congregação vem em segundo plano. O 

fundamento da comunhão entre os membros da comunidade é a comunhão em 

Cristo, estabelecido como único carisma originário. A referência ao próprio 

fundador e ao carisma aparece como componente fundamental para unidade da 

comunidade.   

Trata-se, em suma, de ver até que ponto acreditamos nas razões pelas 

quais estamos juntos. Assim, patenteia-se que as raízes da possibilidade de se 

chegar a verdadeiro acordo são espirituais. O problema de fundo parece ser 

um problema de fé e de entusiasmo pela vocação comum que nos liga, isto é, 

a consciência da nossa identidade.  

No nível das formas 

 

de vida e da missão 

 

em que os valores se 

expressam, é imprescindível um discurso de articulação. Está aqui a raiz dos 

maiores problemas e dificuldades da convivência e da missão (apostolado): a 

questão de interpretação dos valores. 

Em poucas palavras, a convivência em comunidades combonianas - 

como conceito comunidade religiosa 

 

não se refere só à teologia espiritual 

(e à caridade fraterna) e nem exclusivamente à psicologia social ( e à 

dinâmica do grupo), mas é conceito clássico interdisciplinar, que exige um 

compreensão conjunta, que assume ambos os pontos de vista, o tipicamente 

religioso como também o psicossocial. O primeiro oferece elementos 
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arquitetônicos do edifício comunitário, o segundo propõe uma hermenêutica 

interpretativa do mesmo, isto é, indica o modo concreto de realizar aquela 

arquitetura ou de viver os valores espirituais na dinâmica comunitária. 

Portanto, a comunidade é chamada a ser sinal de fraternidade : esse é 

o destino universal da humanidade, não o privilégio de quem se reservou um 

espaço longe das intrigas do gênero humano; o comboniano, por 

conseqüência, é um exportador, não só um pregador de fraternidade. Por isso, 

a fraternidade comboniana deve ser vivida de modo pleno e radical, mas 

também visível e atraente. A comunidade comboniana deve saber dizer que é 

possível viver unida na diversidade, crescer e santificar-se; deve testemunhar 

que não é só possível, mas também belo, partilhar o trabalho e habitação, 

alegria e preocupações, afetos e amizades, oração e Palavra, dons da natureza 

e do Espírito. Então, viver a fraternidade comboniana é uma maneira de viver 

a missão; viver a missão é uma condição de possibilidade para uma 

identidade.  

2. 8. 4  O Instituto comboniano, uma experiência monocultural                       

ou  pluricultural?   

Na carta do Conselho Geral dos missionários combonianos sobra a 

interculturalidade na comunidade comboniana pode-se ler:   

O nosso Instituto é hoje mais do que nunca uma realidade 
internacional e intercultural. Se prestarmos atenção aos percentuais 
globais, a balança se inclina ainda de maneira decisiva em favor dos 
membros de origem européia. Falando em números aproximativos, 75 
porcentos deles é europeu, do qual 50 porcentos são italiano. Apenas 
25 porcentos provém dos outros continentes. Mas, se tomamos em 
consideração, os membros de votos temporâneos, isto é, aqueles que 
estão nos teologados e nos CIF (Centros Internacionais dos Irmãos), a 
proporção se inverte completamente. Os membros não europeus 
superam em 80 % (43% são africanos, 34% latinoamericanos, 5% 
asiáticos). E não se trata de um fato passageiro e ocasional, porque o 
baixa percentual de europeus tende a acentuar-se.197   

                                                           

 

197 MISSIONÁRIOS COMBONIANOS DO CORAÇÃO DE JESUS. L interculturalità nelle comunità 
comboniana. Lettera del Consiglio Generale ai confratelli., no 5, p.2.  
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As origens históricas e o desenvolvimento do Instituto missionário 

comboniano levam consigo o inevitável predomínio da cultura do grupo 

originário, que é majoritário 

 
no caso os ocidentais, particularmente os 

italianos. Esse fato cria uma dinâmica particular no diálogo entre culturas . 

De um lado, esse grupo majoritário tende a perpetuar tal hegemonia pensando 

 

às vezes por simples inércia 

 

que os grupos minoritários (africanos, 

latinoamericanos, asiáticos) não tenham assimilado suficientemente 

(conformado-se e assumido os comportamentos do grupo dominante, como 

processo de adesão e de unidade ) o espírito do carisma ou não estejam em 

grau de assumir as devidas responsabilidades. Com tal modo de pensar, a 

conseqüência é clara: a experiência de um modelo se torna automaticamente, 

por força de número, a experiência de todos; a identidade comboniana se 

confunde com o ser comboniano europeu ou comboniano italiano . Por 

muitas vezes escutou-se: O senhor é comboniano! Quer dizer que o senhor é 

italiano! .  

A presença cada vez mais numerosa de negro-africanos e outros extra-

ocidentais, em virtude de internacionalidade, obrigados a conviverem nos 

mesmos espaços com ocidentais tem provocado a reflexão de alguns legistas 

combonianos italianos. Num primeiro momento, o mais importante é a 

reformulação e adequação das normas das comunidades para que estas 

melhorem e tornem viável a convivência sã de todos nos mesmos espaços. 

Mas neste aspecto, diferentes também são as concepções. Existem os que 

defendem o direito de responsabilidade (autoridade, poder), outros o da sua 

longa experiência , e isto para não falar de exigências mais radicais de 

outros elementos como os bens.  

Não há menor atenção à sensibilidade dos grupos de estrangeiros ou 

extra-ocidentais que guardam apenas silêncio, assistindo e aplaudindo as 

vitórias dos donos da instituição. Repito , continuamente se recorre às 

medidas normativas (Regra de Vida) para que tudo fique arrumado. Pode-se 

imaginar: nos debates, as minorias étnicas 

 

que na realidade estão se 

tornando maioria 

 

são freqüentemente descritas como grupos causadores de 

problemas ou que têm problemas, em vez de se perceber a necessidade de 

tomar iniciativas que contribuam para a efetivação dessas medidas, e uma 

política que favoreça a integração e a diversidade. Daí a importância, de uma 
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política que faça com que o grupo todo aprenda a apreciar a utilidade das 

contribuições dessas minorias para responder aos desafios globais que se lhe 

põem.  

De outro lado, entre os grupos minoritários, pode acontecer um caso 

particularmente pessimista, manipulando o conceito de vítima injustamente 

oprimida ,  impondo o próprio ponto de vista. De toda forma, este último caso 

não pode perder de vista o domínio do eurocentrismo com seus jogos de poder 

hegemônico. Há muitos séculos que se sabe que o juiz do poderoso é sempre 

o melhor .  

A normalidade de identidade cultural significa a predominância do 

modo de ser do grupo dominante. Relembrando, no grupo comboniano o grupo 

dominante tem o caráter italocêntrico. É o grupo herdeiro da missão 

civilizatória e da aculturação colonial 

 

como foi referido na primeira parte 

deste trabalho, analisando o contexto no qual se deu a experiência do Padre 

Daniel Sorur Pharim Deng. Nesse horizonte, comenta Paulo Suess  

A hegemonia cultural no interior de uma civilização que abarca várias 
culturas, geralmente, é expressão de uma assimetria social. Não existe 
a possibilidade de um diálogo em condições de hierarquia institucional 
e assimetria política. A própria estratificação social há de ser 
trabalhada como mudança cultural . Quando alguém muda de classe 
social, muda também seus hábitos culturais e conceitos de 
solidariedade. Mas, não só a assimetria social, também as lutas por 
verdades, consideradas absolutas, geram conflitos culturais. As 
afirmações fundamentalistas de verdades superiores e definitivas, com 
seus horizontes salvacionistas e exclusivistas, produzem fanatismos e 
guerras religiosas. Atrás das afirmações da cultura definitiva está 
um etnocentrismo infeliz , uma cegueira epistemológica, que compara 
a própria proposta ideal com a prática real da outra cultura.198   

A noção de interculturalidade, que substitui o então conceito 

da internacionalidade 199 no grupo comboniano, foi sempre acompanhada pela 

incomoda conformidade ítalo-comboniana. Desde o Fundador Daniel Comboni 

 

hoje venerado santo pela Igreja 

 

sempre se desejou, por vezes 

                                                           

 

198 SUESS, Paulo. Cultura em diálogo . Em: Latino-americana mundial 2002 (Agenda), p. 38-41. 
199 Para os combonianos, a opção para a interculturalidade (internacionalidade) funda-se no desejo mesmo de 
Daniel Comboni que quis que a sua obra fosse católica, não espanhola, francesa, alemã ou italiana . 
COMBONI, Escritos,  no 944, p. 289. 
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confrontando tensões200, uma instituição missionária internacional formada de 

uma unidade compartilhada por todos. Para os combonianos, optar para a 

interculturalidade não seria algo circunstancial ou duvidoso, já que a sua 

gênese carrega a marca internacional e plural. Foi assim que pensou Daniel 

Comboni que a sua obra (Instituto comboniano) seja católica e não 

espanhola, nem francesa, nem alemã, nem italiana .201 Trata-se de uma 

catolicidade cuja finalidade é um projeto concreto e comum da missão.  

Mas, perguntamo-nos, como realizar essa unidade numa instituição 

construída na base de um etnocentrismo que absorve a pluralidade cultural 

trazida pelo povo de missões , que são negro-africanos, indígenas da 

América Latina e, ultimamente, os asiáticos? Até ora, a unidade foi sempre 

uma dramática imposição ideológica. Durante um longo período, assistiu-se 

à imposição da idéia de internacionalidade que, finalmente, começa a ganhar 

novas possibilidades com o reconhecimento do pluralismo cultural e a 

necessidade de uma verdadeira convivência intercultural. Em Partindo da 

missão com a ousadia do Beato Daniel Comboni dos Missionários 

Combonianos (1997), pode-se ler:    

As relações entre as pessoas e grupos sociais são cada vez mais 
interculturais, o que favorece o despertar de uma nova consciência 
aberta à mundialidade e à solidariedade. (. . .). Interculturalidade e 
internacionalidade não se limitam apenas ao conhecimento das língua, 
mas constituem um apelo a reconhecer que tanto valores 

 

por ex., a 
hospitalidade, os laços com a família, a afetividade, o uso dos bens e a 
pobreza, a oração, as tradições religiosas, a organização do tempo, a 
relação com o povo, etc. -, i luminados pela pessoa de Jesus Cristo, 
podem ser vividos de modos diversos e devem ser acolhidos por nós; 
precisamos de aprender a conviver com este novos valores. Tantos 
estímulos e modos de viver diversos exigem respostas contextualizadas, 
que cada província deve dar para uma autêntica inculturação do 
carisma. Cada vez mais, na formação permanente e de base, eduque-se 
à convivência intercultural, ao diálogo e ao respeito recíproco. 202  

                                                           

 

200 No dia 27 de julho de1923, a causa de tensões internas, a Santa Sé dividiu o Instituto comboniano em dois 
ramos, o de alemãos e o de maioria, italianos, e se reunificaram em 1979.  
201 L opera dev essere cattolica, non già spagnola o francese o tedesca o italiana . Da carta de D. Comboni ao 
Padre Goffredo Noecker, Brixen, 9 de Novembro de 1864. Traduzido do alemão. In: Daniel Comboni, gli scritti, 
nº  944. Tradução do italiano para o português é nossa. 
202 XVo Capítulo Geral. Documentos capitulares, no 35. 51-52, p. 23. 27.???? 
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Entretanto, somente no ano 1999, por meio do documento simples 

L interculturalità nelle comunità comboniana , que se tem tentado uma 

reflexão prévia sobre a interculturalidade ou/e intercontinentalidade como 

ponto de partida e estímulo para um aprofundamento posterior203 

 
que até 

agora não se definiu ainda. Trata-se de uma carta de Conselho Geral do grupo 

a seus membros, que não carrega nenhum caráter científico, mas que desperta 

o interesse do leitor. 

No entanto, cotidianamente, as comunidades internacionais continuam 

vivendo o modelo de unidade imposto pela ideologia romano-comboniana. Ou 

seja, a unidade institucional é forjada pelo ideal de comunidades 

homogeneizadas na sua base e de destino romonocêntrico nos seus 

princípios e propósitos. A identidade cultural seria combonianizada pelo 

carisma e o povo extra-ocidental ocidentalizado paulatinamente pela 

melting pot - um tudo homogêneo 

 

pelo processo de formação 

 

onde 

deveria nascer um bom religioso comboniano. 

Cabe, nessa formulação da unidade, o apagamento contínuo e 

sistemático da base negro-africana. Criou-se um vício comboniano de sempre 

elogiar a beleza de juntar nacionalidades, como se fosse fenômeno único no 

mundo, enquanto se anula de várias formas sofisticadas a herança de base 

africana e com ela, as identidades negro-africanas. Vejamos como é definida 

essa pretensão:  

A nossa opção para a internacionalidade 

 

ora podemos também falar 
de intercontinentalidade 

 

é entendida de forma mais radical da de 
muitos Institutos, que acolhem membros de muitas nacionalidades, mas 
deixando-os habitualmente em suas pátrias e em seu ambiente cultural 
familiar. A nossa internacionalidade atinge não apenas o Instituto 
como tal, mas também as províncias e as comunidades locais. 204  

A herança negro-africana de comida, de celebração, de oração, de festa, 

de dança, de literatura, é reduzida ao folclore de uma noite cultural , na casa 

de formação. Além disso, pergunta-se: que representação significativa a 

                                                           

 

203 Cf. MISSIONÁRIOS COMBONIANOS DO CORAÇÃO DE JESUS. L interculturalità nelle comunità 
comboniana. Lettera del Consiglio Generale ai confratelli. Roma, 6 de Janeiro de 1999, no 4. 32, p. 1. 9.  
204 La nostra opzione per l internazionalità 

 

adesso possiamo già parlare di intercontinentalità 

 

è intesa in 
forma più radicale di quella di molti Istituti, i quali accolgono membri di molte nazionalità, ma lasciandoli 
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herança africana tem na comunidade comboniana que se quer intercultural? 

Que tem de africano nas mediações (Regra de Vida, Diretórios, estruturas de 

governo, de evangelização, de formação, da economia, etc.) que traduzem o 

cotidiano das comunidades combonianos que se dizem interculturais? 

Processa-se esse apagamento das identidades negro-africanas, principalmente, 

pela eliminação das formas intelectuais de base africana na cultura 

comboniana. Processa-se uma prática poderosa de redução histórica e cultural 

da presença africana no Instituto comboniano, aos parâmetros das formas de 

interpretação européia.  

2. 8. 5 Um rosto negro-africano do intercultural  

Se tivéssemos que pôr hoje um rosto à intercultural na comunidade 

comboniana, ela teria facilmente um rosto negro-africano. Embora chegando 

de uma outra cultura, Daniel Sorur encarna o rosto do estrangeiro com todo o 

peso de ameaça à identidade cultural constituída individual e 

comunitariamente. Ele, a diferencia de um visitante, não se adere ao grupo 

eclesial comboniano para fazer turismo de curiosidade ou para aí desfrutar. 

Em geral, Daniel Sorur se adapta tranqüilamente à cultura e ao contexto onde 

se encontra (entre as tribos africanas, os europeus, os libanêses). Ele se sente 

chamado a permanecer

 

quer seguir o caminho do serviço de missão 

 

e isso 

suscita uma tensão cultural.  

A sua presença visualiza a dimensão externa do intercultural da 

comunidade comboniana205. É a partir do fenômeno da migração e do 

encontro que se dá um processo de transformação da identidade social. Dessa 

forma, a presença estrangeira do negro nos ambientes ocidentais 

 

isto é, 

combonianos - não é algo circunstancial. Além disso, a constância e o 

crescimento numérico de negros convertem o grupo eclesial comboniano não 

só em comunidade intercultural e à maneira de ser comboniano, mas também 

em ponto de tensão frente o outro jeito de ser distinto, quando não 

conformado aos dos ocidentais.  

                                                                                                                                                                                         

 

abitualmente nella loro nazione e nell ambinte culturale loro familiare. La nostra internazionalità inoltre non solo 
l Istituto come tale, ma anche le province e le comunità locali . 
205 Até, então, para muita gente. ser comboniano significava ser italiano ou ser branco-ocidental. 



 
219

Vem aí a pergunta: de que forma a presença do estrangeiro questiona 

o modo de entender a nossa própria identidade? Quando esse questionamento 

acontece, a f igura sociocultural do negro 

 
no caso - dará conta de uma 

maneira peculiar de ser de todo o mundo, cuja condição é ser diferente, 

estranho, para si mesmo pela incidência dos outros no que cada um é e pode 

ser.  

A presença do Daniel Sorur deveria ser entendida pelo comboniano 

ocidental em chave de alteridade, isto é, como presença do outro em mim, ao 

menos em dois sentidos. Primeiro, a alteridade pode ser vista como metáfora 

de uma experiência antropológica radical na qual o ser humano se vê na 

pretensão de dominar um mundo que ele não consegue controlar. É essa 

experiência que marca o início desse estranhamento peculiar do ser humano 

obrigado a viver sua vida num mundo que o precede - que está sempre além 

da própria dinâmica universal da palavra experiência 

 

qualquer noção de 

alteridade pegada ao cultural. Todo ser humano é ser ousado. E, nesse 

sentido, é um ser estranho para si mesmo, percebendo-se assim o segundo 

sentido de alteridade.  

Também o comboniano ocidental é, para sempre, um estrangeiro , um 

diferente, um estranho que habita uma casa que não é sua. Pois em sua 

condição de alheio, o ser humano mantém uma relação com alguém que não é 

ele, com o outro . Trata-se de uma relação que não pode ser neutra, e sim 

investida de significado; uma relação que afeta, que não o deixa indiferente. 

Para compreender esse ponto chave, no plano moral, a contribuição de E. 

Lévinas resulta pertinente. Já se evocou isso. Lévinas percebe o sentido que 

adquire a subjetividade sob o impacto interior que produz uma experiência 

originária. Ele faz uso de duas categorias: a da relação face-a-face (cara-a-

cara)206 e a da responsabilité (responsabilidade) como princípio de 

individuação.  

A primeira relação é determinante para dotar de sentido uma 

intersubjetividade na qual o outro não resulta alienado, inútil, mas ao 

contrário aquele de que a subjetividade necessita para identificar-se. A 

segunda relação é chave para se compreender um modo de ser entre nous 

                                                           

 

206Cf. LÉVINAS, Emmanuel. Totalité e Infini. Essai sur l extériorité, p. 78-80  
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(entre nós)207, que é o modelo da relação moral entre culturas que 

testemunha o termo intercultural. Aí, a importância de entender a 

subjetividade a partir da alteridade (estranheidade); a partir da relação com o 

outro ou com os outros para que a interculturalidade não seja entendida só 

como espaço político para a convivência ou para administrar civilizadamente 

o conflito cultural.  

O intercultural visualiza o espaço exigido para que se possa fazer um 

gesto de ruptura consigo mesmo. É um gesto que o filósofo francês Jacques 

Derrida expressa com o termo deconstruction ( desconstrução) e, sobre o 

qual, o pedagogo italiano Antonio Nanni comenta :   

Desconstrução indica uma atitude crítica diante das formas 
totalizadoras e absolutizadoras de cada tradição cultural, em 
particular do Ocidente (. . .). Na desconstrução há sempre a 
disponibilidade para fazer uma experiência de descentramento, de sair 
fora das próprias certezas. 208   

Isto é, o reconhecimento de que nenhum indivíduo, nenhuma cultura, pode 

reconstruir-se por si. Todos precisamos dos demais para poder sustentar-nos e 

nos realizar.   

2. 8. 6  O intercultural: desafio para o Instituto comboniano  

O intercultural constitui um desafio para o instituto comboniano. Optar 

para comunidades internacionais é assumir o desafio da interculturalidade. 

Desafio entendido como imperativo ao qual se precisa dedicar não só atenção 

e reflexão, mas, sobretudo, empenho para contextualizar a identidade 

comboniana na sua realidade plural.   

                                                           

 

207 Na sua obra Entre nous: essais sur le penser-à-l autre (entre nós: ensaio sobre o pensar-no-outro), E. Lévinas 
define a natureza da relação ética que une cada ser humano ao seu próximo. Moral de amor, da sinceridade, mas 
também meditação sobre a sabedoria e responsabilidade, uma análise dos direitos humanos: é um mergulho em 
profundeza na relação intersubjetiva .  

208 Decostruzione indica un atteggiamento critico nei confronti delle forme totalizzanti e assolutizzanti di ogni 
tradizione culturale, in particulare dell Occidente (...). Nella decostruzione c è sempre la disponibilità a compiere 
u esperienza di decentramento, di fuoriuscita dalle proprie certezze. NANNI; ABBRUCIATI, op. cit., p.28. 
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Todos no Instituto estamos conscientes, de fato, de que a 
interculturalidade nos obriga a nos fazer as perguntas fundamentais 
como: qual é a essência irrenunciável da nossa identidade comboniana? 
Como pode ser mantida e recriada na pluralidade de culturas?

 
Quais são 

os elementos do carisma do nosso Fundador que devem ser acentuados na 
realidade missionária do mundo atual?209    

Pelo documento A interculturalidade na comunidade comboniana , o grupo 

comboniano acredita que seja importante afrontar o argumento. Em nível 

teórico, ele parece ter um avanço a não mais entender o fenômeno da 

interculturalidade como um simples fato de massificar as pessoas de diferentes 

nacionalidades, idades, culturas, línguas . . . , mas como condição de possibilidade 

para se enriquecerem e crescerem na maturidade como pessoas comunitárias e 

para um melhor desenvolvimento cristão da comum vocação missionária, 

segundo o seu ideal. O documento reconhece em todos os combonianos a 

igualdade em dignidade e direito, a diferença por caráter, história, cultura e por 

outros elementos que faz cada pessoa ser única e irrepetível210. Em poucas 

palavras, reconhece-se que ignorar as diferenças para exaltar a igualdade 

massificante é uma distorção, uma maneira de violentar as pessoas e as 

comunidades. 

Há bastantes elementos iluminadores na descrição do conceito da 

inculturalidade, entre outros:  

a) em relação à cultura e identidade cultural, pode-se ler :   

As culturas não são realidades estáticas, fechadas em si mesmas, mas são 
em estado de permanente evolução, quer para a dinâmica interna própria, 
quer para o encontro de umas com as outras. A identidade cultural de um 
indivíduo ou de um grupo social não é imutável, mas vai construindo-se 
ao longo da vida e da história. Pode-se fazer também a passagem para 
uma outra cultura, aculturando-se a ela, adotando-a por meio de um 
processo de identificação, que todavia nunca elimina a identidade 
original com a própria. 211 

                                                           

  

209 Tutti nell Istituto siamo coscienti, infatti, che l interculturalità ci obbliga a porci delle domande fundamentali 
come: quale é l essenza irrinunciabile della nostra identità comboniana?, come può essere mantenuta e recreata 
nella pluralità di culture?, quali elementi del carisma del nostro Fundador dovrebbero essere accentuati nella 
realità missionaria del mondo attuale? MISSIONARI COMBONIANI DEL CUORE DI GESÙ. 
L interculturalità nella comunità comboniana,  no  9. 
210 Ibid., 40.  
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b) Em relação à mundialidade, encontra-se esta observação:  

Esta (mondialità) é entendida não como justaposição ou mistura na Qual 
tudo se confunde, mas como um pertence mais amplo. Parte-se da própria 
identidade, e vai-se adquirindo novos conteúdos e valores por meio de 
uma relação de diálogo e interdependência.212   

c) Em relação à abertura, encontra-se:  

A ninguém é permitido fazer da própria cultura um dogma ou um absoluto 
para combater, desprezar ou simplesmente julgar os outros. Excluindo 
este extremo, pode-se admitir diferentes graus de envolvimentos culturais. 
Há quem vive uma identificação tão profunda com a própria cultura, 
trabalha para a sua promoção e luta pelas suas legítimas reivindicações 
como uma prioridade. Há quem, ao contrário, sente como uma vocação a 
abertura e o empenho para a solidariedade entre culturas. 213   

Na prática, a experiência

 

comboniana de interculturalidade é uma 

experiência de pouca compatibilidade em relação à herança recebida do 

Fundador214,  de conflitos que, por vez, levou até a ruptura na instituição215

 

e de 

ambivalência entre teoria e prática, entre a opção missionária pela felicidade 

dos negros e o monoculturalismo italiano. 

Enfrentar o desafio da interculturalidade é ato corajoso empenhado: trata-

se de envolvimento com um processo complexo que exige constância no 

compromisso, cuidado em buscar modalidades processuais e estratégias que 

ajudam a identificar os valores essenciais que humanizam as culturas e a definir 

                                                                                                                                                                                         

 

211 Le culture non sono realtà, statiche, chiuse in se stesse, ma sono in stato di permanente evoluzione, saiper 
dinamica interna propria, sia per la contiguità delle une con le altre. L identità culturale di un individuo o di un 
gruppo sociale non è immutabile, ma va costruendosi lungo la vita e la storia. Si può fare anche il passaggio ad 
un altra cultura, acculturandosi ad essa, adottandola cioè per mezzo di un processo di indentificazione, che 
tuttavia mai elimina l identità redicale con la propria. Ibid., 41. 
212 Questa (mondialità) è intesa non come giustapposizione o mescolanza nella quale tutto se confunde, ma 
come un appartenenza più ampia. Si parte dalla propria identità, mas si vanno aquistando nuovi contenuti e 
valori per mezzo di un rapporto di dialogo e interdipendenza . Ibid., 44. 
213 Anessuno è permesso fare della propria cultura un dogma o un assoluto per combattere, disprezzare o 
semplicemente giudicar gli altri. Ma pur escludendoquesto estremismo, sono ammissibili diversi gradi de 
coinvolgimento culturale. C è chi vive una identificazione cose profonda com la propria cultura, che lo porta a 
farsi carico della sua promozione e a lottare per le sue legittime rivendicazioni come unapriorità. C è chi, al 
contrario, sente come una vocazione l apertura e l impegno per la solidarietà tra le culture. Ibid., 45. 
214 MISSIONARI COMBONIANI DEL CUORE DI GESÙ, op. cit., no 29. 
215 Ibid., no 30. 
216 Para maior informação sobre a empatia, cf. STEIN, Edith. Il problema dell emaptia, Roma: Studium 1985. 
217 Sobre o decentramento, o leitor pode consultar GRILLO, G., Noi vistidall altri,. Bolonha-Itália: EMI, 1998.  
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os principais processos compartilháveis para controlar os conflitos. Nessa 

necessidade, o intercultural se torna um caminho obrigatório. Seu papel deve ser 

o de possibilitar o percurso rumo ao dialogo, ajudando as pessoas que se 

envolve com ele a amadurecer uma identidade flexível e aberta, conscientes de 

seus recursos, direitos e deveres, capazes de equilibrar e administrar as 

conflitualidades intrapsíquicas e interpessoais, prontas a assumir 

responsabilidades sociais.  

 

O desafio do intercultural constitui um ponto essencial da maneira 

concreta de viver em comunidade. Por isso, o intercultural deve tornar-se uma 

nova normalidade da formação. Trata-se de se educar

 

à alteridade e à 

solidariedade (E. Lévinas). Ajuda-se o sujeito a aceitar o desafio da história, a 

superar os confins do próprio individualismo e do próprio grupo de pertinência 

para reconhecer-se membro de uma comunidade mais ampla que relaciona todos 

na

 

solidariedade, além das etnias, das culturas, das idades, etc. A capacidade de 

viver em comunidade intercultural deve ser promovida e verificada desde as 

primeiras fases da formação e deve constituir critério de discernimento para 

admissão dos candidatos à vida de missão. É claro que esse princípio do 

intercultural deve ter presentes as possibilidades e a capacidade de adaptação de 

cada sujeito.   

2. 9 Discernimento   

Se alguém nos perguntar: os negro-africanos combonianos e os brancos 

combonianos são diferentes ou são iguais? Ou, se são diferentes, podem ser 

iguais? Os mais famosos antropólogos do mundo poderiam dizer que se há 

diferença não há igualdade possível. Estar-se-ia tratando de quadrar o círculo". 

Pois não há nada disso, à pergunta: vocês querem ser iguais ou diferentes?", os 

negro-africanos respondem: "queremos ser as duas coisas".   

Através dessa consciência dos negro-africanos, pode-se criar uma solução 

de negociação evidente: reconhecimento da diferença e igualdade de acesso a 

tudo o que é do grupo. Todos os esforços de negociação entre minoria e maioria, 

o que há de comum e o que há de diferente, todo isso deve ser entendido à luz 

do projeto comum, para redesenhar relações simétricas entre negro-africanos e 
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brancos ocidentais no mesmo espaço social.  

A idéia da unidade social num grupo homogêneo é a pior, a mais perigosa 

orientação que se pode tomar. É o totalitarismo horrível: como o da limpeza 

étnica em Bósnia, nos Grandes Lagos (entre Tushi e Hutu), no Sudão (entre 

árabes e os negros) e em

 
tantos países. Não percamos o nosso tempo: isso é 

horroroso, deve ser combatido. Acreditamos, apesar de tudo, que os grandes 

relatos já caíram, além da pretendida globalização cultural, atualmente não 

existe perigo de um totalitarismo cultural, que é tão duro e insuportável como as 

demais formas de totalitarismo. Tampouco no momento atual podemos aceitar a 

idéia de que há povo que se identifica com valores universalistas, e outro que se 

identifica com valores particularistas e que, por suposto, os ocidentais e o 

cristianismo são os universalistas enquanto que os negro-africanos ou indígenas 

latino-americanos e suas religiões tradicionais são gente fechada dentro de um 

mundo particular. Essas posições não devem ser discutidas, são simplesmente 

inaceitáveis, pois nos levam às coisas horríveis como a eliminação da herança 

negro-africana, como o unidirecionalismo, onde tudo cabe somente num lado. 

Não há um modelo extremo de um tipo ou outro.  

Tentamos de indicar algo concreto, maneira de organizar e estruturar um 

sistema que tem uma pluralidade de orientações. Não se vê razão alguma pela 

qual todos tenhamos que ser romanos, como os italianos, ou como  os 

portugueses ou ainda como os espanhóis. Simplesmente pedimos que, primeiro, 

rechace-se, antes de tudo, todas as formas de busca de homogeneidade. Segundo, 

que se reconheça a pluralidade das formas de cultura minoritária. Terceiro, que 

todo o mundo aceite a idéia de que tem que consentir, de uma maneira ou outra, 

à participação no projeto comum marcado por um ideal

 

de vida comunitária 

(espiritual, formativa,econômica e organizacional) e de compromisso 

missionário, à renovação ou a criação de projeto cultural específico: o 

intercultural .  

A convivência comboniana (eclesial) intercultural é um processo

 

de 

relação entre culturas em função da missão de evangelizar. Como acontece esse 

processo? Pergunta relevante para perceber e entender o que está acontecendo na 

experiência do grupo comboniano pluricultural.  
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Resposta:1. a relação entre o cultural negro-africano e o ocidental não é, 

em geral, simétrica, as culturas não se relacionam como pares, mas como 

culturas superiores e inferiores; 2. Isso é assim nos planos de formação, de 

governo, da economia, do trabalho, da vivência social e espiritual. Por isso , 

todas as formas de relação entre culturas 

 
de aculturação, assimilação, 

integração, transculturação ou inculturação 

 

deve estar aberta à suspeita da 

possibilidade real do domínio de uma sobre a outra. Entende-se também que as 

relações interculturais, portanto, não serão

 

por si mesmas relações naturalmente 

tranqüilas e fáceis. São relações marcadas pela tensão, pelo conflito e pela 

perplexidade. Assim, para o negro-africano a convivência em comunidade se 

torna uma mera adaptação extrínseca (no plano apenas fenomenológico da 

expressão) e a recepção da mensagem (recado do carisma, o núcleo religioso), 

passiva e superficial. 

Percebe-se que enfrentar o desafios do intercultural é um ato corajoso e 

comprometedor: trata-se de iniciar um processo complexo que exige constância 

no compromisso, cuidado na busca de modalidade de procedimentos e de 

estratégias, aprendizado, mas também esforço contínuo de melhoramento e de 

maturação. O intercultural faz comprometer-se na busca de caminhos comuns de 

crescimento que ajudam a identificar os valores essenciais que humanizam as 

culturas a definir os principais procedimentos consentidos úteis a regular os 

conflitos.  

Para vida comum partilhada, o intercultural se torna uma passagem 

obrigatória e necessária. Seu papel é o de possibilitar o percurso para o diálogo, 

auxiliando as pessoas envolvidas a madurecer identidades flexíveis e abertas, 

conscientes de seus recursos e suas responsabilidade, capazes de equilibrar e 

administrar os conflitos intrapsíquicas e interpessoais, prontas a assumir 

responsabilidades comunitárias e sociais.  

Para a convivência intercultural, deve preocupar-se em cuidar com que as 

pessoas envolvidas desenvolvam a capacidade:1) de empatia , a capacidade de se 

colocar no lugar do outro para sentir a partir do interno seus vividos e 

pensamentos, como se fosse os próprios. Concretamente, a empatia passa através 

a escuta, acolhida, o respeito, a estima, a apreciação, a troca de idéias. É a 

dimensão emocional do encontro cultural com o outro216; e de exotopia , 
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distanciamento cultural que permite aceitar a diversidade (alteridade) do outro. 

Assim também a capacidade de pluriprospetividade : de modo a saber interpretar 

fatos, situações, problemas de ponto de vista diferente do da própria tradição. 2) 

de decentramento cultural: possibilidade de refletir sobre os próprios 

condicionamentos culturais (preconceitos, estereótipos, etnocentrismo 

inconsciente) recursos e limites da própria cultura. decentramento permite ao 

indivíduo de enriquecer a própria identidade com outros pontos de vista, outras 

características, outras memórias, outras fontes, outros sistemas de espera e de 

imaginação. É um exercício de aprendizado ao pluralismo e à democracia que 

auxilia a superar o egocentrismo e o etnocentrismo217. 3) de comunicação 

intercultural: que permite de criar um espaço que possibilita a relação entre 

sujeitos que pertencem a diferentes culturas.  

O intercultural se torna, para a convivência pluricutural, uma perspectiva 

e um método de ação. Ela se propõe como resposta justa, ética e educativa que

visa à possibilidade de: 1) recuperar os fundamentos éticos da convivência 

descobrindo a subjetividade como valor e a solidariedade convivia como 

perspectiva ética, racional e prática e assim, formar sujeitos autônomos, 

criativos e abertos ao confronto e equilibrado consigo, com os outros e com o 

mundo; sujeitos solidários, humanamente responsáveis, comprometidos na 

construção das relações comunitárias. 2) fazer com que a chegada do negro-

africano no grupo comboniano não seja mais vivida como problema, mas

 

como 

riqueza e transforme o encontro/desencontro entre culturas diferentes em uma 

experiência enriquecedora e fecunda de melhores possibilidades da vida 

individual e coletiva. 3) pensar melhor como conseguir articular os processos de 

diversificação e de unificação, de identidade e de integração, construir uma 

unidade empírica, histórica, a partir dos contextos.  

O intercultural é, portanto, uma relação e síntese . Relação entre pessoas 

portadoras de culturas diferentes, entre sistemas sociais. E síntese como partilha 

do patrimônio do conhecimento , como aliança entre pessoas que trabalham para 

um projeto comum no qual cada um se sente, ao mesmo tempo, membro do 

grupo. Trata-se de conciliar identidade e alteridade, unidade e particulares, 

confronto e síntese,

 

união e separação (distinção), universalismo e relativismo; 

de superar os dois pólos em uma nova síntese. A síntese é um olhar novo que 
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dá conta da diversidade, cuidando de não anulá-la, nem reificá-la e cristalizá-la, 

mesmo com um intento de respeito e de defesa.  

Nesse âmbito, uma conivência está em processo intercultural quando sabe 

responder ao pluralismo cultural com sua capacidade de assumir tanto a 

diversidade das culturas quanto a própria unidade. O universalismo no sentido 

clássico está longe de

 

dar conta de problemas postos pela presença efetiva e 

pela dignidade das culturas. A contribuição relativista permite manter os 

fundamentos morais e culturais, além dos epistemológicos do saber, mas 

avaliados e interpretados pela verdade de tradições e de

 

cultura nas quais são 

expressos. Ao mesmo tempo, a abordagem intercultural mantém a validade da 

prospectiva universalista no sentido escatológico de Paul Ricouer. Um diálogo 

ainda a realizar, que evita o sincretismo através uma comunicação criativa. 

Não

 

se dá convivência intercultural sem projeto intencional ou projeto 

comum, ou ainda vocação comum, nesse caso, o projeto missionário. Esse é o 

ponto essencial sem o qual não se teria falado do processo de convivência 

intercultural. Como mencionado precedentemente, o intercultural não se dá 

como fenômeno natural, mas é provocado, desejado, construído em torno de um 

projeto. Dizer projeto comum ou intencional não se refere ao que a antropologia 

cultural denomina de transcultural . Com esse termo refere-se aos elementos 

culturais considerados comuns, aos assim chamados de traços universais , aos 

valores permanentes. Parece ser uma imposição. O resultado evidente dessa 

imposição, mesmo fascinante que seja, é de uma abstração, de um formalismo, 

de um universalismo (ontológico-metafísica, teórico-racional) muito retórico e 

pouco historicizado (intersubjetivo-relacional, hermenêutico-histórico). O 

horizonte transcultural de convivência é um processo destinado a uma 

substancial esterilidade. A Estratégia intercultural envolve o projeto comum e se 

refere à questão da pluralidade cultural, à vida das pessoas concretas e das 

interações. Esta constitui o conjunto do tecido relacional e sociocultural de 

membros de um grupo histórico no qual são participantes à convivência coletiva 

histórica diversa e culturalmente caracterizada.  

Resumindo. Parece-nos que o intercultural alude a um tipo de convivência 

social emergente, em que as comunidades religiosas como as combonianas, são 

chamadas a reconhecer-se em suas diferenças e buscar sua mútua compreensão e 
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valorização. O prefixo inter expressa, antes de tudo, uma interação positiva 

que concretamente se expressa na busca de suprimir as barreira entre culturas. 

Supõe-se, assim, que a busca de instâncias dialogais esteja enfocada na 

aceitação mútua e na colaboração entre culturas que se entrecruzam. Por isso, 

optamos para um horizonte intercultural pensado a partir da relação dialógica, 

da intercomunicação, intersubjetividade, como lugar da interpelação comum, 

mútua, em que a

 

voz de cada um é percebida e reconhecida em sua alteridade, 

para uma convivência pacífica, de compreensão e respeito para todos.   

Resumo 

A experiência de assimilação marcada pelo mimetismo relacionado ao 

comportamento do grupo dominante, vivida pelo negro-africano Daniel Sorur, 

como modalidade de inserção no grupo católico missionário 

 

inteligível no seu 

tempo , aparece praticamente obsoleto e inadequada no contexto hodierno. 

Assim também aparecem ser ilusões os projetos do futuro que imaginam 

comunidade na qual a pluralidade cultural possa conviver sem que umas e outras 

se agridem e se devoram mutuamente. Nessa perspectiva, louvável é a postura 

de resistência da parte de Daniel Sorur diante tudo o que prejudicava suas 

heranças tradicionais de origem e refazendo memória das mesmas. 

Referindo-nos a construção da identidade cultural, a experiência de Daniel 

Sorur nos leva a abandonar, imediatamente, a experiência de fusão (como o 

modelo norte-americano de melting pot) e de integração (como o modelo 

europeu de homologação). Pois cada identidade exige, de fato, prepotentemente 

de ser aceita na sua realidade: de negro-africano, de ameríndio, de latino, de 

anglo-saxão, de asiático, etc. Ninguém quer mais trocar para assumir a 

identidade oferecida pelo outro. Mas

 

isso pode fazer pensar na possibilidade de 

um novo pacto, de uma nova negociação: cada um reconheça a identidade do 

outro, mas juntos, complementarmente, tratando-se de par e assim confrontando-

se múltiplos discursos, participando na construção de um pedaço da socialidade 

hoje possível, assumindo cada um a responsabilidade de participar, na medida 

possível, para uma vida comum de missão, não dada uma vez para sempre, mas 

recriada mil vezes, dia a dia. 

O intercultural remete às atitudes e comportamentos. Quer dizer, o 
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intercultural, na convivência comunitária e pluricultural, constitui um horizonte 

que considera, antes de tudo, a comunidade e seus membros como lugar coletivo 

de interações e de interdependências (idéia da conexão universal entre culturas); 

em Segundo lugar, não se contenta com êxitos de convívio de natureza 

puramente cognitiva e intelectuais, mas faz referência à inteira gama de 

possíveis êxitos de vida, consciência, espiritualidade, conhecimento, empatia, 

atitudes e habilidades, de modo a desenvolver a capacidade de analisar, 

comunicar e contribuir à resolução de problemas. Além disso, o intercultural dá 

uma importância especial ao reforço da dedicação no serviço na qualidade de 

cidadão na própria sociedade e a tornar-se participante ativo, sobretudo no meio 

dos grupos e situações em emergência. Portanto, reconhece também a 

necessidade de um compromisso efetivo da solidariedade fraterna entre os 

homens, da parte de todos os membros participantes: como indivíduos e como 

comunidades. 

O intercultural consiste em superar o monoculturalismo latente provocado 

pela postura etnocêntrico ocidental, pela missão civil izatória . Não podemos 

continuar a pensar segundo os parâmetros egoativos, de fechamento; precisa 

pensar segundo as perspectivas ecossistêmicas, de abertura crítica plurilateral, 

de interação construtiva atenta aos problemas comuns da humanidade. A missão 

cristã universal não pode se desenvolver através da supressão das identidades 

locais. A identidade deve crescer a partir do seu núcleo originário, tribal, 

regional, nacional, continental, até a de cidadão do mundo, sem renunciar ou 

perder-se nas fases sucessivas, pela imposição externa, à identidade precedente. 

Trata-se de uma identidade que vai se estruturando de maneira concêntrica, em 

espiral, sem cortar o cordão umbilical que nos liga à identidade de origem.  

Enfim, é preciso dizer que o intercultural constitui a resposta mais 

adequada ao monoculturalismo e ao seu etnocentrismo. Mas, na referência 

básica, permanecem o aprendizado e a convivência democrática na comunidade 

pluriétnica e pluricultural onde interagem entre si os dois pólos da identidade e 

da alteridade.       



 
230

                

3a PARTE  

IDENTIDADE CULTURAL  NEGRO-AFRICANA 
EM DIALOGO: INTERCULTURAÇÃO                     
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Introdução  

A partir de um questionamento que surge do cotidiano da convivência 

no grupo comboniano pluricultural, levantou-se a tese de que a relação que 

rege a trajetória histórica do grupo comboniano referente à formação da 

identidade cultural do negro-africano, estaria fundamentalmente marcada por 

uma concomitância de atitudes atitéticas:  a paixão pela cristianização dos 

negros é acompanhada pelo sentimento de superioridade sobre os mesmos. O 

sentimento de amor ao proximo e o sentimento do poder sobre esse se 

abraçam! Ama-se o negro-africano dominando-lo. Essa atitude paradoxal 

geradora de relações de dependência do negro-africano é inaceitável, é 

necessária uma negociação .  

Analisou-se a obra manuscrita do negro-africano da tribo Dinka, 

Daniel Sorur. A sua experiência tem demonstrado que as relações vividas na 

nova religião 

 

o cristianismo do tipo como lhe foi apresentado 

 

têm 

influenciado fundamentalmente, de modo desafiador, na formação de sua 

identidade cultural. Resulta que essa  foi fortemente caracterizada por 

processo de conversão, a sua vez, marcada pelas  assimilação mimética1 e 

resistência criativa; processo que, no fundo, aspira a uma negociação .  

No intento de apontar uma perspectiva para o compromisso diante dos 

desafios da identidade cultural do negro-africano a partir da convivência no 

Instituto comboniano pluricultural, foi preciso a elaboração de um discurso 

teórico. A mediação dos saberes das ciências humanas 

 

sobretudo nos 

campos antropológico e religioso 

 

e o resgate da experiência vivencial do 

grupo eclesial comboniano, a experiência paradigmática de Daniel Sorur, 

constituem a base desse discurso. Assim, a pesquisa percorre um caminho 

dialogal. Trata-se de um esforço metódico para compreender, fundamentar, a 

fim de tirar as conseqüências de nossa  convicção, para sua aplicação nesse 

contexto eclesial. Isso permite compreender, desde logo, duas características 

fundamentais: a) As ciências da Religião são realidades ubíquas: são 

possíveis as ciências da Religião onde há religião, a observação e reflexão 

                                                           

 

1 Assimilação, absorção dentro de uma est ru tura hegemônica, inst i tuic ional marcada pelo 
poder cul tural , econômico ocidental , tudo doutrinal , abst rato e prat icamente não 
experiencial . 
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sistemáticas, mediata sobre o fenômeno e conteúdo da religião. b) As ciências 

da Religião são magnitudes históricas: elas constituem resultados de lento e 

complexo processo de constituição, múltipla interação com a filosofia, 

psicologia, a cultura, em geral, com diversos desafios sociais. Para fazê-lo, 

foi-se escutar o que os autores dessas ciências tiveram a nos dizer sobre a 

possibilidade de se chegar a um referencial teórico definido, o qual deverá 

servir de eixo orientador do enfoque de nossa proposta. 

Assim, explorando os conceitos de identidade cultural e de 

intercultural, resulta a confirmação de pressupostos que levam para o diálogo 

inclusivo das diferenças culturais, sob critério da abertura, responsabilidade, 

participação, solidariedade, gratuidade, justiça e paz. As representações das 

identidades culturais (religiosas) poderão ter uma evolução no interior de um 

diálogo entre culturas, pessoas ou coletivo2, em torno do projeto comum 

determinado pelo Evangelho3, desde que baseadas num envolvimento 

experiencial enraizado nas tradições culturais e religiosas dos interlocutores4, 

ainda que, em muitos casos, a nova religiosidade depende menos das fontes 

tradicionais externas do que da convicção derivada da experiência pessoal5. 

O diálogo deverá articular identidade e alteridade; unidade e 

diversidade; projeto comum (fundamentado na única fonte transcendente) e 

diferenças (fundamentadas em diferentes fontes históricas, diferentes 

memórias coletivo-seletivas da comunidade)6; fé cristã negro-africana 

                                                           

 

2 Cf. AMATUZZI, Mauro Mart ins . O desenvolvimento da representação na rel ig ião . In : 
PAIVA Geraldon José de ; ZANGARI, Well ington (orgs.) . A representação na rei l ig ião: 
perspect ivas psicológicas . São Paulo: Loyola , 2004, p . 89-103 (aqui p .94) 
3 Na intercul turação, cada ref lexão teológica part icular tem por dest ino a part icipação no 
t rabalho comum da Igreja , pois uma teologia não tem vocação de separar as teologias 
existentes . Cf . COMBLIN, José. História da teologia catót ica . São Paulo: Heder, 1969, p . 
13 . 
4 Aprofundar a t radição rel igiosa na qual nascemos e crescemos significa mais do que 
simplesmente conhecê-la . Implica experienciá-la , beber efe t ivamente de sua fonte, e ao 
mesmo tempo dar andamento a ela . Sem isso não há diálogo inter-rel igioso ( inter-cul tural ) 
[ . . . ] . Beber na fonte é i r às raízes experienciais . Nesse campo, como em outros , a l iás , o 
diálogo verdadei ro é o que se dá experiencialmente, e até comungando prát icas . 
AMATUZZI, Mauro Mart ins . O desenvolvimento da representação na re l igião . In: PAIVA 
Geraldon José de; ZANGARI, Wel l ington (orgs . ) . A representação na rel igião: 
perspect ivas psicológicas , p. 93.  
5 Cf . GIOVANETTI, José Paulo . A representação da rel igião na pós-modernidade. In: In : 
PAIVA, Geraldon José de; ZANGARI, Well ington (orgs. ) . A representação na rei l ig ião: 
perspect ivas psicológicas . São Paulo: Loyola , 2004, p . 129-146. 
6 Toda boa ref lexão teológica apresenta ao mesmo tempo t raços de universal idade e 
part icularidade . LIBANIO, J .B. ; MURAD, Afonso. Introdução à Teologia: perf i l , 
enfoque e tarefas . São Paulo: Loyola , 2001, p . 245.  
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(dimensão religiosa ou inculturação) e intercultural negro-africano e ocidental 

(dimensão sociológica).   

Assim, em torno desse diálogo, inspirado por místico como Joseph 

Blomjous7, a pesquisa propõe o paradigma de interculturação8 que rompe o 

silêncio entre a aculturação etnocêntrica   e  o processo da inculturação. A 

interculturação é um processo que capta e supera o mal-estar, expressão da 

sensação de desconforto pelo descompasso entre os processos de aculturação 

eurocêntrica e de inculturação no contexto pluricultural. Pensado no interior 

da opção eclesial pelo outro e pelo mais necessitado9, a interculturação 

poderia dar conta do ser negro-africano cristão comboniano pelos processos 

concomitantes do diálogo intercultural e o da fé cristã e a cultura negro-

africana. Além disso, esse paradigma constituiria uma concomitância 

diferenciada e articulada, guardando na unidade histórica o ideal comum do 

grupo comboniano e na parcialidade de cada identidade cultural os anseios de 

todos.  

Portanto, poderíamos afirmar que se busca um novo modo operacional, 

baseado numa experiência de convivência religiosa intercultural como sendo o 

lugar onde identidades serão reconhecidas, reafirmadas, fortalecidas e 

promovidas como realização do projeto comum na história de cada um.  

Resumimos o que propomos nesta terceira parte. A construção da 

identidade cultural negro-africana será entendida, de um lado, em sua relação 

                                                           

 

7 Em 1980, o bispo Joseph Blomjous usou pela primei ra vez a palavra intercul turação para 
expressar a ação concomitante da acul turação e incul turação. A f inal idade é de t i rar do 
si lêncio a interação entre cul turas envolvidas nos processos de acul turação e de 
incul turação.  BLOMJOUS, J . , Mission Thinking and Pract ice: incul turat ion and 
intercul turat ion , In; AFER , vol . 22 , no 6 , pp . 393- 398, 1980.  
8 Sobre a palavra intercul turação  cf . SHORTER, Aylward. Toward a theology of 
incul turat ion . Nova Yorque: Orbis Books Maryknoll , 1992, pp. 13-16.  A missão cristã 
acontece através de in teração histórica ordinária de cul turas . O fato de a fé cris tã se 
encontrar sempre já incul turada leva alguns teólogos a falar de um diálogo  ent re a cul tura 
cristã do missionário e a cul tura não-cr istã dos povos a serem evangel izados.  Também 
poderíamos  mencionar o diálogo entre  d iversas cul turas cris tã no inter ior da Igreja 
universal . Daí nasceu o termo de intercul turação , que pode ser considerado duplamente. 
Num sent ido diacrônico implica um diálogo ret rospect ivo com as cul turas que gest i ram a 
a tual forma da fé cris tã (J .RATZINGER, Le Christ , la foi et le déf i des cul tures , In : 
Document Catholique  n o  2120, pp. 698-708, 1995. Aqui p . 701-703). Num sent ido 
sincrônico signif ica não só uma interação  ent re as várias Igrejas part iculares , mas 
também entre grupos dist intos no interior da Comunidade local . MIRANDA, Mario de 
França . Incul turação da fé: uma abordagem teológica . São Paulo: Loyola, 2001, p . 38 .  
9 A opção pelo outro pobres postula espaços de reconhecimento de ident idades 
part iculares, prát ica cristã l ibertadora  
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com a fé cristã, e no intercultural como lugar coletivo, por outro, onde o 

diálogo, como princípio estruturador do processo da interculturação , é 

postulado como perspectiva e método essenciais para enfrentar os desafios de 

uma convivência que se quer inteligível, pacífica e testemunhal entre 

culturas. O diálogo intercultural é condição indispensável para o processo de 

inculturação. Na base dessa articulação está a importância da análise 

antropológica, enquanto esta evidencia a inter-relação funcional entre a 

religião (a fé e missão cristã) e as demais dimensões culturais da vida social. 

A seguir, a interculturação articula dois capítulos: o diálogo Cultura ocidental 

e cultura negro-africana e o diálogo fé cristã e identidade cultural negro-

africana.                                        
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Caítulo I. Para um diálogo intercultural    

Este capítulo tem como objetivo expressar a necessidade de um diálogo 

entre cultura negro-africana de Daniel Sorur e a cultura cristã ocidental, no 

grupo eclesial comboniano.   

1.1 Necessidade de um diálogo  

A sabedoria chinesa de TCHOUANG-TSEU (1997 : 44) nos coloca 

diante da necessidade de um diálogo:   

"Se eu discutir contigo e que tu venceres sobre mim, no lugar de eu 
levar a vitória sobre ti, será que tu tens necessariamente razão e que 
eu esteja necessariamente errado? Se eu vencesse sobre ti , será que 
tenho necessariamente razão e que tu estejas necessariamente errado? 
Ou um de nós dois tem razão e outro está errado? Ou temos razão 
todos os dois ou estamos errados todos os dois? Nem tu nem eu não 
podemos saber e um terceiro estaria também na escuridão. Quem pode 
decidir sem erro? Se perguntarmos a alguém qual é de tua opinião, 
pelo fato que ele ser de tua opinião, como pode ele decidir? Se ele for 
de minha opinião, pelo fato que ele ser de minha opinião, como pode 
ele decidir? Será a mesma coisa se se tratasse de alguém que é ao 
mesmo tempo da tua opinião e da minha, ou de uma opinião diferente 
de cada um de nos dois. E então, nem eu nem tu, nem um terceiro não 
podem julgar. Precisa esperar um quarto?".10  

Os desafios da identidade cultural do negro no Instituto comboniano, 

nos colocam ante imperativo de tomar cada vez mais consciência do fenômeno 

da enorme mistura de etnias, culturas, gerações, gostos, em todos os lugares 

onde se encontram os combonianos, e nos convidam a repensar nossos 

                                                           

 

10 "Si je discute avec toi et que tu l emportes sur moi au l ieu que je l emporte sur to i , as-tu 
nécessai rement raison e t ai - je nécessai rement tort ? Si je l emporte sur toi , a i - je 
nécessai rement raison et toi nécessai rement tort ? ou bien l un de nous deux a ra ison et 
l aut re tort ? ou bien avons-nous ra ison tous les deux ou tort tous les deux ? Ni toi n i moi 
nous ne pouvons le savoir et un t iers serai t tout autant dans l obscuri té . Qui peut en 
décider sans erreur ? Si nous interrogeons quelqu un qui est de ton avis , du fai t qu i l es t 
de ton avis , comment peut-i l en décider ? S i l est de mon avis , du fai t qu i l es t de mon 
avis , comment peut -i l en décider ? I l en sera de même s i l s agi t de quelqu un qui es t à la 
fois de ton avis et du mien, ou d un avis d ifférent de chacun de nous deux. Et alors , ni moi 
ni toi , ni un t iers ne peuvent t rancher . Faudra-t - i l a t tendre un quatrième ?" (TCHOUANG-
TSEU 1997 : 44) . EBERHARD Christoph. Plural isme e t Dialogisme : Les Droi t s de 
l Homme dans un contexte de mondial isat ion qui ne soi t pas uniquement occidental isat ion. 
La revue du MAUSS semestriel le ,n° 13 , 1er semestre 1999, p 261-279.  
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paradigmas individualista, de um lado, o coletivista etnocêntrico, de outro, 

para entrar em relação com o outro e construir com ele uma nova história 

partilhada.  

Existe, para isso, um eixo conceptual em torno do qual gira a 

possibilidade de contrair os caminhos que permitem emancipação do 

etnocentrismo ocidental vigente. Essa possibilida visa superar os mais 

espinhosos desafios da identidade cultural do negro no Instituto comboniano 

pluricultural e consiste em compreender e respeitar a diversidade nele 

contido, integra-la numa comunhão de unidade que não a anula.  

Isso vale também para a possibilidade de entrelaçamento reticular as 

informações culturais a ser articuladas em modo novo na forma do 

pensamento complexo, pois cada cultura se apresenta com tal complexidade 

que as teorias se tornam todas aproximativas e nunca definitivas e 

exaustivas11. 

O diálogo 

 

e tudo o que implica 

 

possibilita a passagem da 

convivência de marco monocultural à intercultural e, por conseqüência, a 

regeneração cultural do negro-africano. O caminho comboniano do diálogo 

entre as culturas se torna uma necessidade urgente onde se defrontam tradição 

e inovação e traz a possibilidade de uma convivência intercultural na 

contramão do projeto hegemônico do tradicional eurocentrismo. Essa 

necessidade excede o próprio método comboniano que carrega a preocupação 

ligada à questão da inculturação12 a partir do universo simbólico dos povos 

negros: salvar os negros com os negros 13. Embora profético e utópico, no 

plano teológico missionário, esse postulado não parece dar conta da 

complexidade da convivência no contexto do pluralismo cultural do grupo 

comboniano. O diálogo poderá possibilitar a educação das diferentes 

                                                           

 

11 Nenhuma concepção na história é def ini t iva ou encerrada . MULTMANN, Jürgen. 
Trindade e Reino de Deus: uma contribuição para a teologia . Pet rópol is: Vozes , 2000, 
p .13. 
12 Com uma expressão mais atual izada, o t í tulo do l ivro de Suess Paulo t raduz melhor o 
termo incul turação

 

aqui referido: Evangelizar a part ir dos projetos his tóricos dos 
outros . (São Paulo: Paulus , 1995) . 
13 No piano per la rigenerazione del l Afr ica (1871) de Daniel Comboni ,a expressão orig inal 
é Rigenerazione del l Africa col l Africa stessa . Cf . Gli scri t t i , 2753, p . 844. Quando 
Comboni fala de África , e le se refere ao terr i tório dos negros , aos negros . Por i sso, 
subst i tu ímos Áfr ica por negro para inclui r também os negros combonianos que provêm 
dos terr i tórios da diáspora . 



 
237

identidades ao intercultural, entre os combonianos. Desse modo o negro, o 

pobre, poderia sonhar e realizar seu projeto de vida . 

A seguir, o capítulo articula o pressupostos que levam para a 

necessidade do paradigma do diálogo inclusivo , define o estatuto 

epistemológico deste nos âmbitos antropológico e religioso, constrói sua 

reflexão sistemática visando sua operacionalidade e aponta para os conflitos, 

obstáculos e horizonte místico do diálogo.    

1. 2 Pressupostos , objetivos e condições do diálogo inclusivo14     

A fé cristã foi vivida por Daniel Sorur numa comunidade pluricultural.  

A relação não foi um simples encontro entre a fé cristã e a sua cultura afro-

Dinka, mas ela foi também o encontro de culturas. Independentemente da 

mensagem cristã anunciada ou vivida, verificou-se uma dinâmica 

intercultural.   

Penso (. . .) que temos de proceder além da inculturação ao menos em 
dois modos. O encontro entre o Evangelho e a cultura aponta não tanto 
para a encarnação do Evangelho numa determinada cultura, mas para 
a transformação daquela cultura. No entanto, não pode-se transformar 
autenticamente o que não se está presente. Dito isso, pergunto-me se a 
encarnação deve ser o ideal a seguir ou seja simplesmente possível em 
situação de pluralismo cultural. Uma comunidade que acolhe o 
Evangelho o fazem em base à cultura que modela a sua vida. Mas, ao 
mesmo tempo, estando em diálogo com outras culturas que rodeiam, 
não deveria reduzir o Evangelho à sua expressão limitada, mas fazê-lo 
profeticamente presente também nas outras culturas através do 
diálogo .15 

                                                           

 

14 Inspi ra-se do art igo Cultura em diálogo , de Paulo Suess (2002) 
15 Penso ( . . . )che dobbiamo procedere ol t re l incul turazione almeno in due modi . L incontro 
f ra i l Vangelo e la cul turamiranon tanto al l incarnazione del Vangelo in una determinata 
cul tura , quanto piut tosto al la t rasformazione di quel la cul tura . Ora non si può t rasformare 
autent icamente ciò a cui non si è present i . Ma, det to questo , mi chiedo se l incarnazione 
debba essere l ideale da perseguire o se siasimplicemente possibi le in si tuazione di 
plural ismo cul turale . Unacomunitàche accoglie i l Vangelo lo fa in base al la cul tura che 
model la la sua vi ta . Ma, a l tempo stesso , essendo in dialogo con al t re cul ture che 
c i rcondono, non dovrebbe r idurre i l Vangelo al la sua espressione l imitata , ma renderlo 
profet icamentepresente anche al la a l t re cul ture mediante i l dia logo. AMALADOS, 
Michael . Oltre l incarnazione. Unità e plural i tà del le Chiese . Trad. Romeo 
Fabbri .Bolonha-Itál ia: EMI, 2000, p . 30-31. A t radução de i tal iano para o português é 
nossa.  
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A questão de fundo tomada nesta tese que faz uma análise e reflexão e 

explica a sua importância, aparece na própria dinâmica da convivência no 

grupo comboniano que se quer intercultural: as relações entre as culturas 

ocidental e negro-africana são relações entre diferentes identidades culturais, 

portanto relações entre identidade e alteridade, unidade e diversidade, 

contexto e universal. Considerando a sua caracterização, o seu estatuto 

epistemológico, o seu objetivo e a sua metodologia, o conceito de 

intercultural é uma voz plural . Ou seja, o pluralismo - o valor que 

fundamenta a democracia, a participação, o diálogo- é contemporaneamente 

uma dimensão do intercultural e é naturalmente uma crítica radical do pensée 

unique ( pensamento único), do totalitarismo e do etnocentrismo. Não existe 

a interculturalidade sem pluralismo. A matriz cognitiva (.. .) intercultural é a 

pluralidade e o seu inimigo natural é o pensamento único, a homologação 

como processo de anulação das diferenças e triunfo do monoculturalismo .16  

Como já vimos, nas partes anteriores, no caso do encontro da cultura 

ocidental com a negro-africana Dinka de Daniel Sorur, a relação não se deu e 

não se dá a par, apesar da grande paixão pela evangelização dos negro-

africanos17. Além disso, a força cultural ocidental é quase sempre sustentada 

pelo poder econômico e pela dominação política, de tipo paternalista. Ainda, 

a cultura do missionário ocidental resulta reforçada por que considerada como 

cultura que civiliza , que moderniza e traz os benefícios da ciência e da 

tecnologia. As vezes, mais do que a eficácia se impõe o eficientismo. No 

caso, o cristianismo é vista como uma religião do progresso e da 

modernização (civil ização) 18. Neste caso as pessoas 

 

sobretudo jovens 

negro-africanos 

 

podem abraçar o cristianismo por motivos culturais e 

sobretudo sociais do que por motivos religiosos. Esta consideração nunca 

deixou de ser ponto de serio discernimento na escolha de candidatos para vida 

missionária, no grupo comboniano. Discernimento paradoxal: por que 

                                                           

 

16 Non esiste in tercul tural i tà senza plural i smo. La matrice cognit iva del l educazione 
intercul turale è la plura l i tà e i l suo nemico è i l pensiero unico, l omologazione come 
processo di azzeramento del le di fferenze e t r ionfo del monocultural ismo. NANNI; 
ABBRUCIATI, op. c i t . , p . 56 . 
17 MISSIONÁRIOS COMBONIANOS DO CORAÇÃO DE JESUS, op ci t . , n o 65 , p . 17 . 
18 Ibid . , n o 73 , p .20. 
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justificado, por um lado, e preconceituoso ( visto no contexto de relações 

político-sociais entre Norte e Sul 19) , por outro.  

Em certas comunidades cristãs, a situação cultural local é plural e 

complexa. Existe uma cultura dominante (dos anciãos, por exemplo), mas 

existem também muitas culturas populares e pequenas tradições humildes 

(dos Caipira), distinta da tradição dominante. Nesta situação, pode acontecer 

de um grande números de jovens negro-africanos escolher uma cultura 

estrangeira 

 

ocidental, no caso , justamente porque a considera uma 

oportunidade para libertar-se da tradição opressiva e dominante. Mas essa 

escolha não liberta necessariamente do tipo de dinâmicas descritas no 

parágrafo precedente. Ou seja, a opção pela identidade religiosa diferente, 

não leva automaticamente à libertação econômica, social e política. 

Durante o período colonial 

 

contam as pessoas de idade, e hoje ainda 

se verifica 

 

no momento da conversão, algumas pessoas teriam optado para 

os símbolos estrangeiros como modo de identificar-se com o grupo ao 

poder, e sobretudo como um gesto de oposição à elite política local. Essas 

pessoas adquiriram uma identidade nova e diferente, que consideram, alias, 

superior. Talvez, no fundo, não sejam dispostos a abandoná-la. Além disso, 

quando renunciaram às próprias religião tradicional e cultura 

 

enquanto as 

duas coisas não eram concebidas como distintas , foram repreendidas a 

considerá-las diabólicas. Talvez encontram agora dificuldade de aceitar uma 

avaliação positiva de tudo o que eram exortado a deixar. Trata-se em saber se 

essas pessoas continuaram a ser estrangeiros , até mesmo nos próprios 

ambientes de origem? Um negro-africano comboniano assim se comportando 

continuará a ser negro , quer dizer, estrangeiro num grupo comboniano 

que se quer intercultural . Na realidade, é-se livre de escolher o próprio 

modo de viver, tendo em consideração o projeto comum de vida da 

humanidade e o projeto local de cada povo, enraizado nas realidades de sua 

situação específica. No entanto, as tradições religiosas negro-africanas 

continuam permanecendo canais silenciosos, subterrâneos, não oficiais que 

respondem às reais necessidades da vida da maior parte das comunidades 

negro-africanas.  

                                                           

 

19 Ibid . , op ci t . , n o 66-68, p .18. 
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Ao longo de tudo o século XX e no início deste terceiro milênio, os 

conflitos entre as culturas parecem ofuscar os conflitos e as lutas entre as 

classes sociais.20 Por causa dos conflitos interétnicos e das práticas racistas, o 

diálogo entre as culturas consta das pautas internacionais 

 
razão suficiente 

para refletir suas fundamentação, condições e horizontes. A Organização das 

Nações Unidas (ONU) declarou o ano 2001 Ano Internacional do Diálogo 

entre as Civilizações . No Dia Mundial da Paz, 1o de janeiro do mesmo ano, o 

papa João Paulo II  enviou uma mensagem sobre o Diálogo entre as culturas 

para uma civilização do amor e da paz . O Parlamento Europeu acolheu 

favoravelmente a proposta da Comissão Européia de cultura de declarar 2008 

como o "Ano Europeu do Diálogo Intercultural". A decisão fez passar uma 

idéia onde sustenta que este pode ser um instrumento para ajudar as pessoas 

que vivem na União Européia a superar as diferenças inerentes à diversidade 

cultural, religiosa e lingüística, não só entre as culturas dos vários Estados-

Membros mas também entre as religiões.  O objetivo principal desta iniciativa 

é favorecer o diálogo entre todas as culturas e entre todas as pessoas que 

vivem no território da União Européia, a fim de lhes transmitir conhecimentos 

que lhes permitam conviver harmoniosamente. 

O diálogo entre as culturas e nas culturas faz parte da responsabilidade 

de cada grupo social pela paz interna do grupo e universal da humanidade, e 

pela continuidade do projeto de toda a criação. O diálogo em torno da paz e 

da continuidade do projeto humano abrange questões de igualdade e 

l iberdade , de identidade e alteridade, de unidade e pluralismo. O interesse 

que guia esta reflexão é a vida dos pobres e dos outros, e as possibilidades de 

uma diálogo intercultural, na contra-mão do projeto hegemônico. 

No grupo comboniano o diálogo cultural está hipotecado por estruturas 

históricas do patriarcado hegemônico: nas pessoas de culturas assim marcadas 

de inferioridade se instalaram hábitos de submissão, cujos argumentos 

preponderantes são a idade, a autoridade de experiências; hipotecado também 

pelo passado colonial e pela hegemonia contemporânea do pensamento único : 

a reputação social que repousa sobre o dinheiro, o poder e o saber 

                                                           

 

20 Cf. S. P . Huntington. O choque de c ivi l izações . São Paulo: Objet iva ,  1997.   
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culturalmente corretos. Assim, no documento L intercuturalità nella comunità 

comboniana (1999: 17-69) se pode ler :    

Partamos da existência de um grupo originário e ainda majoritário, o 
italiano, e em escala menor o de língua alemã, que têm encarnado por 
muitos anos o carisma comboniano e que têm transmitido, quer na vida 
comunitária como na metodologia pastoral, um estilo e uma marca 
determinados. Os grupos de outros pais se aderiram aos poucos; alguns 
deles chegaram recentemente. (. . .) Mas quando aqueles que se inserem 
nas comunidades provêm dos continentes africano, americano o 
asiático, à diferença geracional 

 

já de por si mais aguda do que no 
passado 

 

precisa acrescentar a maior diversidade cultural; e, ainda, 
uma diversidade cultural que deve ser enfrentada em situação de 
minoria dentro do Instituto e no contexto das relações político-sociais 
entre Norte e Sul.(. . .) De um lado, a maioria hegemônica poderia 
pensar, de forma mais ou menos consciente, que o que sempre se é 
feito tem garantia e o sigilo do que é valido , e que, portanto, os 
novos que chegam deverão assimilá-lo e continuá-lo, assim também 
apreenderão de seus predecessores. Diante da dificuldade emergente 
dos jovens para entrar no processo de assimilação, facilmente se 
sentirão tentados de acusá-los de incapacidade ou despreparo, se não 
falta de boa vontade.   

Mesmo sem os vestígios de patriarcado, colonização e neoliberalismo, o 

diálogo entre pessoas de diferentes culturas nunca seria natural . Conviver 

com o diferente exige rompimento com as fronteiras herdadas, exige 

aprendizagem e a contínua construção de objetivos aceitáveis pelos 

interlocutores do diálogo.  

A modernidade substituiu as autoridades tradicionais pela autoridade da 

razão.  Esta razão, que se desdobra nas culturas, e mesmo nas ciências, com 

vozes diferentes, não dispensa o diálogo. Através da democracia, a 

modernidade formalizou o diálogo político. O diálogo em todos os níveis está 

permanentemente ameaçado pelas interferências do poder econômico que, 

além do lucro, poucos argumentos reconhecem.  

Hoje, no mundo marcado por contatos interculturais, oferecidos pelos 

meios de comunicação impostos, pelas migrações, interdependências 

econômicas e financeiras, e rápidas transformações globais, o diálogo entre 

culturas é uma exigência da convivência e sobrevivência de diferentes 

projetos de vida, codificados nas respectivas lógicas culturais. Mas, o diálogo 
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é também uma necessidade no interior de cada cultura, onde emergem 

conflitos entre tradição e inovação.  

O grupo comboniano tem que entender que a construção do diálogo 

inter- e intracultural é uma tarefa permanente. Essa tarefa pode ter duas 

finalidades: compreensão e/ou respeito . Compreensão e respeito entre as 

culturas em diálogo não são atitudes inatas às pessoas humanas. São 

adquiridas no decorrer de um processo educativo, que pretende transformar o 

olhar ingenuamente etnocêntrico num olhar crítico. O olhar crítico admite a 

barbárie como possibilidade e a vigilância como necessidade de todas as 

culturas.  

A compreensão é o objetivo mais pretensioso do diálogo; visa a partilha 

e compreensão recíprocas de conteúdos entre projetos diferentes de vida. Os 

defensores da compreensão recíproca, de uma ou outra maneira seguidores de 

Platão e Kant, afirmam a existência de uma razão universal inata que 

progressivamente se manifesta. Procuram nas outras culturas semelhanças , 

correspondências e arquétipos , e apostam num processo histórico de 

aproximação, homogeneização e assimilação cultural.  

O outro objetivo, o respeito , é meramente formal, e exige apenas 

partilhar regras de jogo aceitas por todos que participam do diálogo. Essas 

regras 

 

as constituições de uma instituição pluricultural, por exemplo - 

permitem a regulação das diferenças não compreendidas, desde que não sejam 

reciprocamente eliminatórias. O respeito, como finalidade, é de cunho mais 

pragmático; não visa o conteúdo progressivamente semelhante ou igual, mas 

apenas a convivência sob nenhum postulado transcendental (a priori) e o 

reconhecimento recíproco das tradições autênticas e orientações normativas 

diferentes.  

Sendo assim, para uns a finalidade do diálogo intercultural é a 

compreensão recíproca com uma perspectiva de unanimidade nos conteúdos 

essenciais de cada projeto de vida (cultura), para outros prevalece a 

insistência no relativismo das razões culturais e contextuais. Neste caso, a 

diferença substancial entre diferentes culturas  impede um acordo sobre 

conteúdos, credos ou normas. Mas, a impossibilidade de um acordo material 

não impede o respeito de uma cultura pela outra, sem jamais chegar a uma 
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compreensão recíproca razoável. Em ambos os casos, o diálogo, embora com 

significados e objetivos diferentes, é possível.  

Ainda, pergunta-se se existe um objetivo maior e comum para estes 

diálogos que se diferenciam pelos objetivos menores de compreensão e/ou 

reconhecimento? Além das diferenças culturais deve haver algo que une o 

projeto do grupo comboniano como, por exemplo, a construção de uma 

instituição acolhedora para todos os combonianos e a responsabilidade para 

com a humanidade, por causa das futuras gerações. No mundo pragmático da 

eficiência, dos resultados e lucros, a solidariedade social para com os mais 

fracos não se encaixa automaticamente nos objetivos maiores do diálogo. Ela 

deve e pode mostrar que ser solidário é mais vantajoso para todos do que a 

dessolidarização com seu horizonte de anomia social. O mesmo vale para a 

causa da paz frente à violência, para a questão da justiça frente à injustiça e 

para a partilha frente à acumulação.  

Essas tarefas comuns, nenhuma cultura, nenhuma metacultura ou 

supercivilização, mesmo aquela que se impõe como hegemônica, consegue 

resolver sozinha. A solução não vem de uma cultura, porque cultura 

significa proposta de vida particular , mas de um novo modo de as culturas 

agirem entre si, inclusive para se fortalecer frente ao mundo globalizado. 

Esse novo modo de agir está articulado no paradigma diálogo 

intercultural . O diálogo intercultural, por sua natureza anti-hegemônica e 

não-elitista, é sempre um convite para a participação de cada vez mais 

culturas . O terceiro excluído, às vezes, perdeu tudo, menos a sua cultura. E 

através da cultura mutilada é possível reconstruir não só um projeto de vida 

particular, mas os sonhos da humanidade. A esperança só pode ser 

reconstruída a partir do desespero dos pobres.  

O diálogo que visa a compreensão de conteúdos e o diálogo que se 

contenta com o respeito da alteridade misteriosa, exigem condições que os 

parceiros do diálogo reconhecem. Qualquer diálogo adulto pressupõe 

convicções próprias adquiridas pela socialização cultural e experiência 

vivencial. Ninguém precisa sacrificar as suas razões em benefício das 

razões de uma outra cultura. Ninguém é obrigado a renunciar à própria 

experiência e tradição. O diálogo acontece num âmbito de auto-estima, de 

tolerância e aprendizado, não de conversão. A auto-estima cultural de um 
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povo revigora a sua imunidade contra a invasão cultural alienante e incentiva 

a resistência anti-hegemônica a partir do próprio projeto. A conversão , 

enquanto abandono forçado de padrões culturais e imposição da racionalidade 

cultural alheia, enfraquece o projeto de um povo e compromete seu futuro. 

Convicções, geralmente, são convicções de superioridade . Quem não 

estiver convicto da superioridade de seu próprio projeto e considerar os 

seus deuses

 

mais amáveis, as suas verdades mais prováveis, as suas 

descrições da realidade mais pertinentes e as suas crenças mais razoáveis que 

as dos outros, teria que aderir, com um mínimo de honestidade, a um outro 

projeto. Portanto, um certo etnocentrismo feliz (Richard Rorty) faz parte do 

dia-a-dia de todos os grupos sociais, produz convicções contextualizadas e 

amor a si mesmo, e oferece um fundo de razões para defender o próprio 

projeto de vida. Quem valoriza e ama seu projeto de uma maneira adulta pode 

também respeitar e defender o projeto do Outro. 

O modelo dialogal parte do contexto; não pressupõe uma compreensão 

objetiva. Exige apenas perspectivas de relações simétricas dos interlocutores, 

o reconhecimento da dignidade das diferenças e a vontade de aprender algo. 

Compreensão e reconhecimento pressupõem interlocutores que esperam 

apreender uns dos outros. A universalidade, nesta perspectiva, não é um dado 

previamente estabelecido, mas está na não-exclusão estrutural de nenhum 

interlocutor e na articulação das lógicas contextuais em vista do terceiro 

excluído. 

Tendo presentes e claros os dois objetivos do diálogo entre as culturas, 

quer dizer, a compreensão e o respeito, algumas condições básicas podem 

apontar para a sua realização: 

1. o consenso sobre meios pacíficos de comunicação; 

2. o reconhecimento de lógicas contextuais e verdades histórica e 

geograficamente situadas, no interior de diferentes níveis de realidade 21; 

3. um conhecimento aproximativo da história e lógica cultural do Outro, com 

seus desdobramentos no campo político, econômico e ideológico; 

                                                           

 

21 B. NICOLESCU. O manifesto da t ransdiscipl inar idade. São Paulo: Triom, 1999, p . 148 
(ar t . 2) 
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4. o reconhecimento recíproco da igualdade entre os parceiros do diálogo, 

independente do valor, da validade e da estima que os participantes do 

diálogo conferem às suas tradições recíprocas;22 

5.convicções próprias de cada participante do diálogo; 

6. a disposição para um aprendizado recíproco a ser, a fazer, a viver juntos e 

a conhecer 23, que mediante o saber compartilhado pode gerar uma abertura 

produtiva ao desconhecido, ao inesperado e ao imprevisível, portanto, à 

tolerância que reconhece o direito às idéias e verdades contrárias às 

nossas 24; 

7. um horizonte universal, convidativo e responsável frente aos não-

participantes do respectivo diálogo. O horizonte universal do diálogo 

cultural configura a instância vigilante para que o reconhecimento da 

diferença não se torne prática de indiferença. No horizonte universal é 

possível articular diferentes causas particulares (causa negra, movimento 

sem-terra, migrantes, excluídos) numa causa maior (justiça, igualdade, 

solidariedade, paz).    

1. 3 Conflitos e obstáculos   

No início da vida de cada ser humano, a cultura não é uma opção. 

Todos nascem arbitrariamente numa aldeia ou cidade, numa classe social e 

numa cultura. Tudo poderia ser diferente. Desde cedo, a socialização cultural, 

a enculturação , nos faz naturalmente assumir tesouros, habilidades e 

precariedades da própria cultura. Da naturalidade do aprendizado da nossa 

cultura para a convicção da superioridade cultural é um passo pequeno. O 

primeiro ensinamento cultural diz: nosso mundo é o mundo. Mais tarde 

aprendemos, que nosso mundo não é o mundo mas um mundo entre outros. 

Nesta passagem para o reconhecimento do acaso das próprias escolhas 

culturais e da não-normatividade destas escolhas para os Outros, estão a 

                                                           

 

22 Cf. J . HABERMAS, Vom Kampf der Glaubensmächte . Karl Jaspers zum Konfl ikt der 
Kulturen, In: IDEM, Vom sinnl ichen Eindruck, loc . c i t . , p . 41-58, aqui 57. 
23 E . MORIN. Os sete saberes necessários à educação do futuro . 2a ed . . São Paulo: 
Cortez/UNESCO, 2000, p . 11 . 
24 B . NICOLESCU, O manifesto , loc. c i t . , p . 151 (art . 14)   
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necessidade do diálogo entre as culturas e a possibilidade de conflitos. 

Referimo-nos à experiência de Sorur e suas apologias, como vimos na 

primeira parte deste trabalho.  

Conflitos culturais nascem de questões de identidade, de disputas pelo 

poder e pelos bens materiais, de afirmações de sentido e de pressupostos 

ideológicos. Todas essas questões são culturalmente administradas e têm um 

potencial, inter e intraculturalmente, conflitivo. O conflito de poder entre as 

gerações, por exemplo, pode-se manifestar como conflito entre diferentes 

saberes: o saber tradicional, dos velhos com sua experiência da vida que 

constitui uma sabedoria, e o saber científico contemporâneo dos jovens 

pragmáticos, que dominam tecnologias complicadas sem serem sábios. O 

equilíbrio cultural entre herança e inovação, entre saber contextual e saber 

universal tem a sua razão de ser. 

Entre os combonianos, a questão do diálogo entre culturas precisa 

sempre levar em conta a condição de povos ex-colonizados. Diante da grande 

diversidade cultural dos povos negro-africanos, os colonizadores se sentiram 

inseguros e, ao mesmo tempo, confirmados na superioridade de sua 

civilização. Na origem da humanidade, segundo o pensamento da época, teria 

havido uma cultura única. Teria sido o pecado que destruiu a monocultura 

original. Barbárie , idolatria , diversidade e, mais tarde, democracia 

foram considerados ramos da mesma árvore do pecado com seus frutos de 

ignorância, desordem e tolerância.  

A idéia da monocultura original articulada com a idéia da superioridade 

da civilização ocidental produziram a ideologia da conquista que permitiu 

justificar a expansão européia sob o pretexto de:  

- esclarecimento daqueles que andavam nas trevas, sem fé e ciência;  

- pacificação dos que por ociosidade se tornavam guerreiros e nômades, 

portanto, sem civilidade, e  

- ordenamento dos que viviam sem leis e sem gramática, sem rei e sem 

escrita, moralmente degenerados e culturalmente atrasados.  

A política de trabalho era considerada um instrumento de pacificação 

e educação. A verdadeira religião da Igreja e as leis universais impostas 

pelo missionários apontavam para a redenção sem diálogo; monocultural, mas 

supostamente mais próximo às origens divinas da humanidade. 
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Já na época colonial se ouviram protestos contra a violência da cultura 

hegemônica. A voz profética do negro-africano Daniel Sorur Pharim Deng 

denuncia o preconceito contra o povo negro-africanos, quando percebeu que 

não o africano plural e pagão, mas o colonizador cristão estava também em 

pecado mortal .  

A dicotomia entre cultura e barbárie e a projeção da barbárie para a 

cultura do Outro trava qualquer possibilidade de um entendimento 

intercultural. Para os conquistadores e missionários ocidentais na África, que 

se consideravam portadores de cultura , civilização e progresso , os 

povos conquistados viviam culturalmente na barbárie e religiosamente na 

idolatria ou magia . Desde a sociedade de Sócrates, aliás um mestre de 

diálogo, a dicotomia entre civilização e barbárie , entre cidadãos e 

bárbaros faz parte do fundo civilizatório ocidental.  

A hegemonia cultural no interior de um grupo que abarca várias 

culturas, geralmente, é expressão de uma assimetria social. Não existe a 

possibilidade de um diálogo em condições de hierarquia institucional e 

assimetria política. A própria estratificação social há de ser trabalhada como 

mudança cultural . Quando alguém muda de classe social, muda também seus 

hábitos culturais e conceitos de solidariedade. Mas, não só a assimetria 

social, também as lutas por verdades, consideradas absolutas, geram conflitos 

culturais. As afirmações fundamentalistas de verdades superiores e 

definitivas, com seus horizontes salvacionistas e exclusivistas, produzem 

fanatismos e guerras religiosas. Atrás das afirmações da cultura definitiva 

está um etnocentrismo infeliz , uma cegueira epistemológica, que compara a 

própria proposta ideal com a prática real da outra cultura.  

As convicções próprias, na forma do etnocentrismo feliz , muitas 

vezes, são instrumentalizadas pelos governantes combonianos. Afirmam uma 

identidade do  Instituto comboniano, sugerindo que a esfera política do grupo 

está acima dos conflitos de grupos étnicos. Essa identidade permite até aos 

negro-africanos participar da grandeza da instituição, com sua função 

alienante. A identidade do  Instituto comboniano simula uma nova forma de 

unidade e projeta os conflitos internos para além das fronteiras do grupo. 

Canonização do fundador, animação e festas religiosas da instituição, Bíblia, 

pronunciamento de votos, ordenações sacerdotais, promoções para Bispos e 
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outros canais têm servido a este propósito. O combonianismo, nesse caso, é 

pobre em conteúdo e facilmente pode ser manipulado. A civilização 

comboniana, ainda nesse sentido funciona como marketing. Sugere a 

felicidade e superioridade dos usuários de um determinado produto. Do 

etnocentrismo feliz às lutas identitárias do etnocentrismo infeliz 

articulado com o fundamentalismo étnico, autoritarismo político e fanatismo 

religioso, às vezes, faltam poucos passos. 

A hegemonia cultural, vinculada ao campo econômico e ideológico, não 

tem consistência argumentativa. As afirmações de superioridade do campo 

material da cultura, por exemplo, estão sendo pagas em outros campos. O 

materialismo , com sua ramificação do consumismo , produz falta de 

sentido; o fanatismo, com suas pretensões de verdades superiores para todos, 

sufoca a l iberdade. Por isso, uma civilização 

 

compreendida aqui como um 

conjunto de culturas - não é grande por causa da grandeza de suas 

construções (templos, centros de formação ou pastorais, palácios provinciais), 

mas pelo conjunto de sentido e felicidade que gera.  

Para esclarecer os obstáculos que impedem o diálogo entre as culturas, 

precisa-se ir além do projeto colonial. Desde a Antigüidade há uma disputa 

acirrada entre contextualistas e universalistas sobre possibilidade e 

modalidade de um diálogo entre culturas. Os contextualistas apontam para 

versões locais de racionalidade e normatividade. Afirmam que cada cultura 

representa um projeto de vida tão peculiar , com gramática, dicionário e 

comportamentos normativos próprios, que somente aqueles que pertencem à 

mesma família cultural podem realmente comunicar-se e entender o 

significado do respectivo mundo simbólico.  

Neste caso, um diálogo entre culturas seria um diálogo entre surdos, já 

que cada interlocutor compreende somente os sinais e linguagens do seu 

próprio universo cultural. Os parâmetros de outras culturas podem ser 

apreendidos e vividos paralelamente, num bilingüismo existencial. Mas nunca 

podem ser fundidos ou equacionados . Quem fala português pode aprender 

inglês e vice-versa. O paradigma da inculturação aponta para a possibilidade 

de um aprendizado cultural e a possibilidade de viver, ao mesmo tempo, em 

dois universos culturais diferentes. Mas, este aprendizado é limitado, porque 

é impossível aprender um sem-número de línguas ou culturas. O 
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contextualismo, em sua versão de relativismo radical, afirma a 

incomensurabilidade dos parâmetros do verdadeiro e do falso entre diferentes 

racionalidades culturais. Para os contextualistas, a comunicação entre 

diferentes tradições é barrada pelo fator quantitativo e estrutural destas 

tradições. 

Os universalistas, por sua vez, afirmam, na escola da f ilosofia grega 

(Platão e Plotino), do cristianismo (Agostinho), do idealismo (Kant) e da 

civilização hegemônica, que existe uma racionalidade comum a todo o gênero 

humano que permite uma compreensão universal. O diálogo aprofundaria e 

ampliaria essa compreensão. Na realidade, os universalistas subordinam, 

muitas vezes, a diversidade contextual a uma suposta universalidade da razão, 

recorrem a hierarquizações estruturais ou a explicações evolucionistas, assim 

pensa J. Habermas (1988: 153-186). Assim subordinam a diversidade à perda 

de uma unidade primordial. A diversidade, neste caso, é resultado da evolução 

e/ou degeneração histórica. Mas a unidade primordial, embora prejudicada 

(pelo pecado, diria Agostinho), estaria ainda presente na racionalidade e 

finalidade do destino comum ao gênero humano. Em sua forma extrema, o 

universalismo hegemônico está corrompido pela hegemonia do mais forte, 

embora não explique publicamente a diferença como inferioridade e a pobreza 

como atraso culposo.   

1. 4 Opções epistemológicas   

Vale a pena mencionar aqui o comentário de Edgarg de Assis Carvalho 

sobre esse argumento:   

Anti-relativista sem deixar de reconhecer as alteridades, universalista 
sem negar as diversidades, o pensamento complexo se empenha na 
árdua tarefa de defender a incerteza racional, propugnar pela 
biodegradabilidade das idéias, insistir no poder do diálogo, lutar pela 
regeneração planetária, recalcar a barbárie da cultura.25   

                                                           

 

25 CARVALHO, Edgarg de Assis .  Enigma da cul tura. São Paulo: Cortez, 2003, p . 15. 
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Nessa perspectiva, inspirando-se do pensamento de Milton Santos, 

verificamos a possibilidade de produção de um novo discurso, de um nova 

metanarrativa, um novo grande relato que ganha relevância pelo fato de que, 

pela primeira vez na história dos combonianos se pode constatar a existência 

de uma universalidade empírica. Assim, universalidade deixa de ser apenas 

uma elaboração abstrata na mente e nos documentos combonianos, com 

marcos filosóficos acidentais, para resultar da experiência ordinária 

cotidiana, de cada missionário do Instituto.   

De tal modo, em um mundo datado como o nosso, a explicação do 
acontecer pode ser feita a partir de categorias de uma história 
concreta. É isso, também, que permite conhecer as possibilidades 
existentes e escrever uma nova história .26  

O primado do paradigma universalista (da razão inata, normatividade da 

razão única, lei natural, direitos humanos universais, monocultural) perante a 

diversidade e o primado do paradigma relativista (contextualista, o outro, 

pluriculturalidade) frente a unidade orgânica se revelam cúmplices setores 

(duas lógicas de exclusão, seja pela submissão ou pele indiferença), pois 

impossibilitam o diálogo ou comunicação entre as culturas.27 Assim, um grupo 

de missionários combonianos 

 

grupo originário e ainda majoritário 28 , 

adeptos do paradigma universalista, mais sensível (. . .), impura em 

determinada direção, enquanto um outro anda como rebocado. Por isso, é 

                                                           

 

26 SANTOS, Mil ton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 
universal . Rio de Janeiro: Record, 2000, p . 21 .  
27 Desde a Antigüidade, há uma disputa aci rrada entre contextual is tas e universal is tas 
sobre possibi l idade e modal idade de um diálogo entre cul turas . Os contextual is tas apontam 
para versões locais de racional idade e normatividade. Afi rmam que cada cul tura representa 
um projeto de vida tão pecul iar , com gramática, dicionário e comportamentos normativos 
próprios , que somente aqueles que per tencem à mesma famíl ia cul tura l podem realmente 
comunicar-se e entender o signif icado do respect ivo mundo simbólico . Os universal is tas , 
por sua vez , f i rmam, na escola da f i losofia grega (Platão e Plot ino), do crist ianismo 
(Agost inho), do ideal ismo (Kant) e da civi l ização hegemônica, que exis te uma 
racional idade comum a todo o gênero humano que permite uma compreensão universal . O 
diálogo aprofundaria e ampliaria essa compreensão. Na real idade, os universal is tas 
subordinam, muitas vezes , a d iversidade contextual a uma suposta universal idade da razão, 
recorrem a hierarquizações es t ruturais ou a explicações evolucionis tas. Assim subordinam 
a diversidade à perda de uma unidade primordial . Cf . SUESS, Paulo . Cultura em diálogo . 
Em: Lat ino-americana mundial 2002 (Agenda) , p . 38-41. 
28 MISSIONÁRIOS COMBONIANOS, op. ci t . , n o 65 , p . 17 . 
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normal que não todos no Instituto se encontram ao mesmo nível 29. Para esse 

grupo, a dinâmica social se explica mediante o concepção universalista e 

homogênea: o Instituto comboniano seria um corpo moral e a pessoa simples 

célula funcionando como parte de um todo maior. Portanto a homogeneidade 

cultural é a melhor das situações possíveis, tanto para o indivíduos como para 

a organização da instituição. Essa maioria hegemônica tem tendência de 

pensar, em forma mais ou menos consciente, que o que sempre se tem feito 

tem a garantia e o sigilo do que é válido , e portanto, os outros (minorias) 

que chegam terão de assimilá-lo e continua-lo, sem mudar, assim como 

apreenderam de seus predecessores; caso contrário, esses outros (minorias) 

são vistos como incapazes ou não-preparados, ou ainda como falta de boa 

vontade.30 Portanto, a posição do universalista comboniano, mais representado 

no mundo das regras, é muitas vezes mais eurocêntrica (hegemonia normativa 

de uma cultura sobre as outras). Já que os valores de sua própria sociedade 

ocidental são em seguida generalizados e universalizados, o universalista se 

fecha ao diálogo. Ignorando a perspectiva do outro ele se fecha num 

monologo que é potencialmente opressivo para todos aqueles que não 

partilham seus pontos de vista e seus valores e se inscreve assim numa lógica 

de uniformização, de exclusão e de poder que não permite o intercâmbio e o 

enriquecimento mútuos. 

Por outro lado, neste último decênio, a minoria, relativista, carrega uma 

certa hipersensibilidade, uma predisposição de não se deixar absorver ou 

anular pelo universalismo eurocêntrico, afirma a própria identidade, 

apegando-se de modo rígido aos detalhes que se transformam em bandeira das 

diferenças.31 Essa minoria acha necessário definir, defender e preservar a 

identidade cultural,diante dos perigos e ameaças provenientes do exterior. 

Portanto, a posição do relativista 

 

apoiado pelos antropólogos, "advogados 

naturais" das sociedades que estudam - corre o risco de absolutizar a 

diferença. Focalizando sua atenção sobre as diferenças, o relativista não vê 

mais nada que as "diferenças", esquecendo o que faz as diferenças inteligíveis 

                                                           

 

29 più sensibi le che spinge in determinada di rezione, mentre un al t ro cammina come al 
r imorchio . Per questo , è normale che non tut t i nel l Ist i tuto si t rovino a l lo stesso l ivel lo .  
Ibid . , n o 7 , p . 2 . 
30 Ibid . , n o 69, p . 18 . 
31 Ibid . , n o 70, p . 19 . 
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e pertinentes, nossa comum condição humana. Absorvido pelas diferentes 

perspectivas ele esquece o horizonte comum destas.  

No seu livro Evangelizar ou colonizar? Experiência africana de Jesus , 

Joseph G. Donders reclama:   

A polarização sempre crescente constitui uma ameaça de todos nós. 
Nossa inaptidão de nos sentar e conversar uns com os outros pode 
causar nosso fim. A falta de diálogo é a razão principal por que o 
mundo está cheio de ogivas e mísseis ameaçadores (. . .). Não seria tudo 
isto aplicável também à comunidade que chamamos Igreja? .32  

Na mesma linha, o que Jürgen Multmann chama de pensamento 

particular , reconhece unicamente os próprios pressupostos e satisfaz-se 

apenas com a confirmação de seus próprios resultados. Esse pensamento 

apresenta-se com a pretensão de absolutismo . É preciso pensar com os outros 

e para os outros.33 De acordo com  Christoph Eberhard, não basta hoje 

pensar em termos de unidade ou diversidade. Temos que aprender a pensar 

junto unidade e diversidade e assim nos engajamos nos caminhos de um 

pluralismo sã 34.  

Neste horizonte, propomos resgatar no potencial do logos (Verbo), a 

categoria da comunicação, do diálogo, da relação dialógica, da interação, da 

articulação35 intersubjetiva, como eixo primário da identidade, nesse contexto 

comboniano que se quer intercultural. 

É precisa notar que não se trata do diálogo no sentido grego de Sócrates 

ou Platão, na forma de investigação filosófica da verdade através de uma 

discussão entre o mestre e seus discípulos, cabendo ao mestre levá-los a 

descobrir um saber que trazem em si mesmos, mas ignoram. Inspiramos no 

pensamento fenomenológico e existencial segundo o qual o diálogo é uma 

troca por meio da Qual se realiza a comunicação das consciências. 

                                                           

 

32Joseph G. Donders é sacerdote. De 1970 a 1984 , foi professor de f i losofia na 
Universidade de Nairobi , Quenia. Atualmente , é membro da Associação Missionária 
Catól ica dos Estados Unidos. Evangelizar ou colonizar? Experiência africana de Jesus . 
São Paulo: Paulinas , 1987, p . 146.  
33 MULTMANN, Jürgen. Trindade e Reino de Deus: uma contribuição para a teologia . Op. 
c i t . , p .14  
34 EBERHARD, op. c i t . , p . 262. 
35 No sent ido de reunir , recolher , combinar , mediar (estar no meio) e 

intermediar , dar sent ido às coisas .  
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Precisamos pensar em um axioma em que um participante do diálogo (o 

universalista) não se oponha ao outro (o contextualista, relativista), e a 

síntese não nasça da eliminação do Terceiro excluído. Podemos pensar num 

modelo, em que a dimensão universal faz parte da dimensão contextual e vice-

versa, desde que não se compreenda mais a unidade como redução ao unum 

(Plotino), mas como articulação do múltiplo. Assim, a convivência articulada 

com o Outro, diferente, se torna a resposta ao monoculturalismo reducionista.  

Na linha dessa proposta, Paulo Suess define e propõe:  

O diálogo intercultural se entende como um foro inter e 
transdisciplinar para a construção de um novo instrumental teórico e 
prático em favor da paz da humanidade que convive numa tensa 
vizinhança universal. (. . .) Proponho, inspirado por místicos como 
Nicolau de Cusa e Mestre Eckhart, o paradigma da concomitância 
diferenciada e articulada que resgata o silêncio entre as palavras e o 
mistério no desencantamento, guardando no kairós histórico a memória 
de toda a história e na parcialidade de cada cultura os anseios de 
todos.36  

A partir da proposta de Suess, a nossa vez, propomos: a função do 

diálogo é comunicação e articulação, ambas em torno de um projeto comum, 

um projeto de vida , portanto, um projeto de responsabilidade ética pelo 

outro , um projeto de missão . A unidade ou universalidade é assim 

entendida como articulação da diversidade.  

A moderna teoria (sócio-psicológica) da identidade tentou elaborar 

condições transcendentais para a possibilidade de comunicação. Comunicação 

torna-se contraditória em si, quando os que se comunicam não se reconhecem 

mutuamente como parceiros de igual direito e negam a solidariedade inter-

humana, na qual o outro pode fazer-se valer como ele próprio; comunicação 

torna-se contraditória em si, quando os que comunicam não se obrigam 

mutuamente à verdade e à veracidade, à presença inteira e à não-falsidade. 

Estas implicações referem-se ao mesmo tempo ao presente e ao fim de toda 

comunicação: agir comunicativo (interativo) põe o outro como parceiro de 

direito igual, que faz exigência de presença comunicativa (ao estar-voltado) 

de todos os outros, ainda antes que anuncie e possa impor esta exigência. Ma 

                                                           

 

36 SUESS, Paulo . Cultura em diálogo . Disponível em:  
ht tp: / / la t inoamericana.org/2002/ textos .   

http://latinoamericana.org/2002/textos
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o agir comunicativo antecipa também aquela ilimitada e ideal comunidade de 

comunicação (como apelo a Habermas) na qual os participantes 

 
libertados 

de toda opressão, dominação e consumismo 

 
podem fazer-se valer como eles 

próprios em solidariedade incondicional que faça justiça ao outro (lhe 

corresponda). Ainda mais exatamente: o agir comunicativo põe o outro como 

pessoa, enquanto se antecipa à determinação de todos os homens à 

autodeterminação e autocomunicação inteira que lhes façam justiça. Daí 

segue: pessoa é humano sempre, pois sempre é parceiro do agir comunicativo; 

sempre tem um direito a presença comunicativa. Ser-pessoa, porém, necessita 

ser apanhado e fazer-se valer numa história individual e comunitária. 

A teoria da linguagem comunicativa 

 

apresentada por J. Habermas 37- 

age em proveito de uma teoria mais ampla do entendimento intercultural 

baseado na relação entre identidades (sujeitos) culturais capazes de se 

comunicar, capazes de falar e de interagir em torno de um projeto comum 

 

a 

emancipação das identidades. 

Assim, a relação de diálogo intercultural torna possível uma 

compreensão descentrada do/no Instituto comboniano, que permite a adoção 

de várias atitudes com relação às diferentes culturas que nele se encontram. 

Ou seja, essa teoria nos leva à compreensão de que os participantes do 

diálogo intercultural desempenham papéis de interação de falantes e de 

ouvintes. No entanto, surge aqui uma pergunta: onde fundamentar esse 

diálogo intercultural? 

O documento comboniano Atenção à pessoa na comunidade 

comboniana 38 fala de centralizar a atenção na pessoa de cada comboniano 

a fim de prepará-lo e ajudá-lo no empenho missionário. Assim, a missão terá 

a qualidade das pessoas que a realizam (no18). Aqui, parece ser um topos 

particularmente pertinente para começar a debruçar-se no caminho de relação  

do diálogo. Com efeito, Atenção à pessoa

 

representa no instante o discurso 

global dominante quanto à " la bonne vie" e ao caminho ético, embora, 

concomitantemente, sobretudo entre os negros combonianos, seja cada vez 

mais questionado por diferentes experiências de insatisfação e de frustração: 

                                                           

 

37 Cf. HABERMAS, J . Consciência morale agir comunicat ivo . Trad. De Guido A. de 
Almeida. 2 o ed . Rio de Janeiro: Templo brasi lei ro , 2003. 
38 MISSIONÁRIOS COMBONIANOS, Atenção à pessoa na comunidade comboniana. 
Carta do Conselho Geral , Roma, 25 de Janeiro de 2001, p .10. 
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em torno desse documento, o dilema entre universalismo e relativismo parece 

insuperável. 

Recorre-se, portanto, ao conceito de pessoa como ponto de partida para 

ter uma idéia acessível sobre a relação do diálogo. Pois a identidade, pensada 

a partir da experiência da pessoa como ser em relação39, é a perspectiva em 

que se situa a contribuição original da fé cristã40. Assim, a identidade 

 

e a 

sua formação 

 

é inteligível só no contexto de uma relação. Afirma P.L. 

Berger:  

É possível resumir a formação dialética da identidade pela 
afirmação de que o indivíduo se torna aquilo que os outros o 
consideram quando tratam com ele. Pode-se acrescentar que o 
indivíduo se apropria do mundo em conversação com os outros e, 
além disso, que tanto a identidade como o mundo permanecem reais 
para ele enquanto ele continua a conversação .41   

É muito importante esse último ponto, porque entende-se que a formação 

da identidade deve ser um processo contínuo durante toda a existência 

do indivíduo.  

Parte-se  do conceito da pessoa como um modo de ser intransferível e 

cuja identidade é dotada de dupla polaridade: a mesmidade ou autopercepção42 

(a interioridade, a identificação de si mesmo, a apropriação, a intimidade, a 

consciência subjetiva) transparente (a capacidade racional) e a relação com 

os outros (a socialização, a exterioridade, a diferenciação, o distinto dos 

outros), isto é, capacidade de comunhão. O ser humano é exteriorizante por 

essência (Hegel). A exterioridade é uma necessidade antropológica. A relação 

implica um reconhecimento da parte dos outros. Em A Construção Social da 

Realidade , de Peter L. Berger e Thomas Luckmann, pode-se ler: 

                                                           

 

39 É dentro da sociedade, (portanto na relação), que o indivíduo se torna uma pessoa, que 
e le at inge uma personalidade e se aferra a ela , e que ele leva adiante os vár ios projetos 
que const i tuem a sua vida . O homem não pode exis t i r independentemente da sociedade . 
BERGER, op. ci t . , p .15. 
40 Cf . CODA, Piet ro . Ident idade . In: LEXICON, op. ci t . , p . 361. 
41 . BERGER, op. ci t . , p . 29 . 
42 Refere-se à est rutura da ident idade cul tural . Cf . CRISTOFORO LONGO, Gioia Di . 
Ident i tà e cul tura. Per un antropologia del la reciproci tà . Op. ci t . , p . 39-69. Esta 
dimensão é as vezes explici tada com a noção de sel f enquanto organizado em torno de um 
autoconcei to , ou seja , as idéias e os sent imentos que se tem sobre s i mesmo. Cf . COOLEY, 
Charles Horton. Life and the student . Nova York: Knopf, 1927.  
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A identidade é evidentemente um elemento-chave da realidade 
subjetiva, acha-se em relação dialética com a sociedade. A identidade é 
formada por processos sociais. Uma vez cristalizada, é mantida, 
modificada ou mesmo remodelada pelas relações sociais.43   

Isso significa que a identidade é originariamente um fenômeno 

antropológico (no sentido de psicologia social): da pessoa humana como ser 

social e encarnada no mundo. A identidade é um fenômeno que deriva da 

dialética entre um indivíduo e a sociedade. A identidade permanece 

ininteligível a não ser quando é localizada em um mundo.44  

O documento comboniano L interculturalità nella comunità 

comboniana oferece também essa compreensão: a identidade se forma no 

seio de uma cultura e somente a partir dessa identificação que a pessoa pode 

abrir-se às outras culturas, compreendê-las, enriquecê-las com as próprias 

riquezas45. A identidade, em outras palavras, deve ser pensada em termos 

personalísticos, a partir da experiência da pessoa como ser em relação. 

Em sua concepção de pessoa, a tradição cultural ocidental 

 

com a 

modernidade 

 

enfatizou excessivamente o momento de auto-afirmação e o 

retorno sobre si como constitutivo da subjetividade. A esse propósito o 

documento comboniano tem razão em dizer:  

A assim chamada revolução antropológica , que progressivamente se 
afirmando na cultura ocidental a partir do século XV, caracteriza-se 
pela colocação do sujeito no centro. A pessoa é afirmada como um 
valor absoluto em si mesma, na sua individualidade intransferível.46    

Essa ênfase condicionou todo o processo moderno do conhecimento, do 

saber e da constituição do mundo na direção do domínio, mais positivamente 

do poder. Trata-se de um modelo de conhecimento a partir da subjetividade; o 

conhecimento transforma-se em poder47. Não é mera casualidade o fato de o 

                                                           

 

43 A Construção Social da Realidade , p . 228 
44 Ibid . , p .230. O termo mundo é entendido aqui , segundo P.L. Berger, um sent ido 
fenomenológico, i s to é , omit indo-se a questão de seu estatuto ontológico úl t imo. Cf . . 
BERGER, op. ci t . , p .15. (nota n o 1)  
45 MISSIONÁRIOS COMBONIANOS. L intercul tural i tà nel la comunità comboniana, n o 38 , 
p . 10 . 
46 Id . , Atenção à pessoa na comunidade comboniana. . . , n o 21 , p .11 
47 Na t radição que começa na Grécia e que determinou o futuro da cul tura intei ra 

 

do 
Ocidente , conhecer é dar-se conta da real idade, é assumi-la , captar suas est ru turas , sua 
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conhecimento se ter reduzido cada vez mais, nessa tradição, ao conhecimento 

científico e, esse, ao saber prático, à técnica, à razão instrumental48. 

No entanto, essa cultura já está começando a tomar consciência da 

unilateralidade de tal concepção e das suas mortais conseqüências (com o 

individualismo que não dá a devida consideração ao princípio da alteridade, 

nem ao caráter comunitário da pessoa, como o universalismo selvagem, o 

dogmatismo metodológico, as conquistas, a escravidão e a colonização de 

outros povos e vários outros reducionismos)49, e está crescendo com a 

convicção de que a tradição cultural do Ocidente deve recuperar a dimensão 

perdida ou esquecida da alteridade, da relação com o outro, da interação e da 

própria comunhão para a auto-constituição humana do mundo50. 

Esse novo horizonte faz referência a uma mudança de paradigma: do 

paradigma ocidental da subjetividade para o paradigma da comunicação, da 

relação, da intersubjetividade, do diálogo. Nesse novo paradigma, percebemos 

a influencia da tradição hebraico-cristã do conhecimento, tradição da aliança 

e da comunicação51; paradigma mais próximo e semelhante à tradição negro-

africana de relação52. Nesse sentido, comparando com o mundo grego, José 

Comblin comenta:   

Ora, o conceito grego básico é o conceito de ser - o que as outras 
culturas ignoram. As outras culturas privilegiam conceito que dizem o 
que acontece, ou o que se está fazendo. Elas têm uma visão dinâmica 
do mundo, enquanto a cultura grega tem uma visão estática. A cultura 

                                                                                                                                                                                         

 

essência, para colocá-la sob o domínio o homem, suje i to cognoscente. Conhecer é 
dominar, dobrar a real idade, torná-la , nesse sent ido, humana. Conhecer é poder . Sempre 
foi assim desde os primei ros passos da emancipação da razão e do nascimento da ciência. 
Sobre esse argumento, cf . CASSIER. Ernest . El problema del conocimiento , 3 Vol . , 
México: FCE, 1974. 
48 Trata-se de um ant ropocentrismo e cosmovisão mecanicista . Cf . SATTLER, Dorothea; 
SCHNEIDER, Theodor . Doutrinada criação . Em SCHNEIDER, Theodor (org .) Manual de 
Dogmática . 2 oed. 1Vol , Pet rópolis: Vozes , 2002, p . 179. 
49 O e tnocentr ismo ocidental não reconhece o negro como sujei to moral e pol í t ico . A razão 
moderna estrei tou as suas pretenções universal is ta e exclui o negro do horizonte do logos, 
const i tuindo-se em razão ocidenta l .  
50 Como re ivindica J .HABERMAS, no seu l ivro Consciência morale agir comunicat ivo , 
p .54. 
51 Em sua teoria da ação comunicat iva , J . Habermas igualmente se reiv indica a al ter idade 

 

a interação 

 

como const i tut ivo da ident idade pessoal ; aqui se supera também 
expressamente o paradigma moderno de conhecimento part indo da subje t ividade. 
52 Cf . MAURIER, Henri . Phil iosophie da l Afr ique noire . 2 o ed . Bonn: Anthopos-St . 
August in , 1985. 
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grega não olha para o agir transformador, mas pelos estados 
sucessivos que uma realidade pode ter 53  

Com efeito, na concepção judaico-cristã como na negro-africana, o 

conhecimento é fundamentalmente ato de comunhão, de relação pessoal e 

existencial de sujeitos, e ação comunicativa entre sujeito cognitivo e sujeito 

conhecido.  

O documento comboniano reconhece esse novo paradigma de 

intersubjetividade e expressa: Além disso, (a pessoa) é comunhão, isto é, 

abertura à relação com os outros. A pessoa destina-se a inserir-se numa 

família e numa comunidade 54. 

A mudança do paradigma proposto não significa, entretanto, a 

substituição de um novo modelo de conhecimento por outro, porém, inserção 

do primeiro modelo, ou melhor, do componente do conhecimento objetivo-

científico em um modelo mais integral que dê primazia ao componente da 

interação comunicativa, portanto, à solidariedade em face do domínio. 

Nesse horizonte, em Contingência, ironia, e solidariedade , Richard 

Rorty analisa a tentativa de fundir o público (o comunitário) e o privado 

(particular). Para ele, por detrás dessa tentativa está a tese do cristianismo 

segundo a qual a realização pessoal perfeita pode ser alcançada através do 

serviço prestado a outrem. Isso exige que acreditemos que o que há de mais 

importante para cada um de nós é aquilo que temos em comum com os outros 

 

que acreditemos que as fontes da satisfação privada e as da solidariedade 

humana são as mesmas.55 Por isso, a sociedade justa e livre permite a seus 

cidadãos o quanto entendem ser privado, desde que o façam na devida altura 

sem fazerem mal aos outros e sem utilizarem para tanto recursos de que 

necessitem os menos favorecidos. 

Por isso, Rorty sugere a possibilidade de uma utopia liberal em que 

valores como a solidariedade não fossem antitéticos à imaginação e à 

                                                           

 

53 COMBLIN, José . O que é a verdade? São Paulo: Paulus , 2005, p . 69 .  
54 MISSIONÁRIOS COMBONIANOS, Atenção à pessoa na comunidade comboniana . . . , 
n o 22 , p . 12 . 
55 Contingência , i ronia , e sol idariedade. Trad. de Nuno Ferre i ra da Fonseca. Lisboa: 
Presença, 1994, p . 15 .  
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sensibilidade. Na introdução de Contingência, ironia, e solidariedade, ele 

justifica: 

Na minha utopia, a solidariedade humana seria vista não como um fato 
que haveria apenas que reconhecer uma vez removidos os 

preconceitos ou alcançar profundezas até então ocultas, mas sim 
como um objetivo a atingir. Um objetivo a atingir não pela 
investigação, mas sim pela imaginação, pela capacidade imaginativa 
de ver em pessoas estranhas companheiro de sofrimento. A 
solidariedade não é descoberta pela reflexão, mas sim criada. É criada 
com o aumento de nossa sensibilidade aos pormenores específicos da 
dor e da humilhação de outros tipos, não familiares, de pessoas. Uma 
sensibilidade assim aumentada torna mais difícil marginalizar pessoas 
diferentes de nós por se pensar que eles não sentem da mesma 
maneira que nós sentiríamos ou que terá sempre de haver sofrimento 
e, assim sendo, porque não havemos de os deixar a eles sofrer? .56    

A imagem da utopia liberal é, portanto, um esboço de uma sociedade 

em que se mantém intacto o sentido da solidariedade humana. Não se trata de 

uma utopia que está para lá da história , mas uma obrigação de percebermos 

um sentimento de solidariedade para com todos os outros seres humanos; 

solidariedade em face da dor , sofrimento do outro. 

Amadurecendo essa idéia, pode-se evocar o pensamento do teólogo 

católico Johann Baptist Metz e dizer que a solidariedade planetária opõe-se ao 

princípio utilitarista da troca 

 

é dando que se recebe 

 

da sociedade 

burguesa ocidental; distingue-se inclusive do projeto do agir comunicativo 

de Jürgen Habermas57 e da comunidade comunicativa de Karl-Otto Apel58, 

na medida em que esses projetos são propriamente elitistas diante da 

universalidade de uma solidariedade que procura a sua fonte de motivação no 

conteúdo da fé cristã; distingue-se, enfim, do projeto de solidariedade 

internacional da classe operária que não deixa de ser marcado pelo ódio e pela 

violência. Metz propõe uma solidariedade não apenas para frente , mas 

também para trás , com os mortos e com as vítimas, com a história do 

sofrimento humano59. 

                                                           

  

56 Ibid . , p . 18. 
57 Cf . Consciência moral e agir comunicat ivo . Rio de Janeiro: Tempo Brasi lei ro , 1989.  
58 Cf . Estudos de moral moderna , Petrópolis : Vozes , 1994. 
59 Cf . METZ, Johann Bapt ist . Em Redenzione ed emancipazione . Roma: P.U.U, 1973, p . 
168-169. Cf . também MOLTMANN, J . e METZ, Johann Baptist . Storia del la passione . 
Brescia-I tál ia: Queriniana, 1974. 
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Aliás, nesse sentido, lembra-se que o tema da história do sofrimento 

foi introduzido no pensamento do século XX por Walter Benjamin que fala 

dele pela primeira vez em Origem do drama barroco alemão (1980)60 e, 

partindo daí, penetrou de várias maneiras na reflexão dos representantes da 

teoria da sociedade (Horkheimer, Adorno, Marcuse). Observa-se que os 

intelectuais e filósofos de origem judaica foram particularmente sensíveis a 

essa temática tão dramática ligada à história de seu povo. 

No judaísmo, a noção de pessoa parte do significado do termo hebraico 

panim , que quer dizer rostos (a terminação im do hebraico o indica). Nessa 

perspectiva, a pessoa é sempre relação, pois não existe primeiramente um 

rosto para si mesmo, mas rosto para o outro rosto . Por isso, a pessoa não é 

concebível como um ser encerrado na prisão de sua pele, mas na 

transcendência e abertura para outro, tanto para o Tu absoluto, quanto para o 

tu (humano) e para o outro (coisa), no dizer de Martin Buber.  

O pensamento dialógico de origem judaica em Martin Buber (1878-

1965), Franz Rosenzweig (1886-1929) e Emmanuel Lévinas (1906-1995), 

adquire nova abordagem. No Eu e Tu , o interesse de Buber é dirigido para a 

relação entre os seres humanos e entre o homem e Deus. A categoria relação 

explicita a vida em diálogo ou a existência dialógica . Trata-se do 

compromisso com a vida; a vida realizada e confirmada somente na 

concretude de cada-dia . As principais categorias da vida em diálogo são as 

seguintes: palavra (comunicação), relação, diálogo, reciprocidade como ação 

totalizadora, subjetividade, pessoa, responsabilidade, decisão-liberdade, 

inter-humano.61 Com efeito, para Buber, a pessoa é um eu aberto ao Tu divino, 

e nessa abertura que se vincula ao divino é que a pessoa descobre a trama de 

nosso ser como abertura essencial transcendente.   

Franz Rosenzweig insiste no novo método do diálogo . No diálogo, tem 

lugar o novo, pois ignoramos o que o outro dirá e essa novidade da resposta 

não estará determinada de antemão. Para ele, a diferença entre o novo e velho 

método do diálogo não radica no tom nem da gradação da voz, nem na 

                                                           

  

60 Origem do drama barroco alemão . São Paulo: Brasi l iense , 1984.  

61 Cf . BUBER, Mart in . Eu e Tu . Tradução, introdução e notas de Newton Aquiles Von 
Zuben, 5 ed. , São Paulo: Centauro , 2001, p . .XLIII ( int rodução) .  
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profundidade de um pensamento, mas sim, simplesmente, na necessidade do 

outro . O próprio Deus oculta-se quando queremos compreendê-lo; nossa 

mesmidade se fecha; o mundo se converte em enigma visível. Se abre em suas 

relações, só na criação, na revelação, na redenção62.  Portanto, a prioridade 

seria a abertura na necessidade de outro. 

Em Emmanuel Lévinas, encontra-se uma proposta de um novo 

paradigma, o princípio da alteridade, que se contrapõe ao princípio filosófico 

da identidade. A partir do princípio da alteridade, a análise antropológica 

passa a contar com categorias e mediações que permitem lançar um novo 

olhar sobre o homem contemporâneo. Dentre as principais categorias e 

mediações, pode-se citar: idéia do infinito, rosto, exterioridade, pluralismo, 

totalidade, outro, transcendência.63 A proposta levinasiana é, sem dúvida, o 

pressuposto teórico que fundamenta e viabiliza toda a argumentação da 

pesquisa. Ou seja, no diálogo há prioridade: a alteridade, o outro e, 

sobretudo, o mais outro , o pobre.  

Lévinas viveu num século que conhece os horrores dos campos de 

concentração e ouviu outros filósofos proclamando a morte do homem , no 

momento das contestações sóciopolíticas que marcaram os anos 60, na 

Europa e na França, que não trouxeram à luz uma visão satisfatória do mundo 

e do homem. No plano filosófico, o humanismo positivista, subjetivista, 

reduzido a esquemas simplistas e rígidos, fracassou64 - esqueceu os valores 

soberanos que abrigou no seu meio . 

Vem aí uma proposta alternativa. A partir da Bíblia, do Talmude, da 

filosofia de origem judaica contemporânea (Buber e Rosenzweig), do fundo 

grego clássico (Platão e Descartes), uma ética de grande vigor que reativa o 

humanismo65, uma moral melhor que o humanismo subjetivista, uma moral na 

                                                           

 

62 Cf . ROSENZWEIG, Franz. L étoi le de la rédemption , t rad . Alex Derezanski e J . L. 
Schlegel , Paris: Seui l , 1982 (col . Espri t ) ; Cf . BACCARINI, Emil io ,Franz Rosenzweig 
(1886-1929). O novo pensamento como narração da experiência de Deus. In PENZO, 
Giorgio e GIBELLINI, Rosino (org.) . , Deus na f i losof ia do século XX . São Paulo: Loyola, 
2000, p .275-286. 
63 LÉVINAS, Emmanuel . Total i té et in f ini . Essai sur l exterioridade . Par is: Mart inus 
Nijhoff , 1971.  
64 Na real idade, quem fracassou não foi o humanismo, mas sim as interpretações que dele 
f izeram recentemente. 
65 Reinventar o humanismo. Reencontrar o sent ido o sent ido do humano. Para chegar aí , 
redef ini r as noções simples: o outro , o amor, a l iberdade, a responsabil idade. LÉVINAS, 
Emmanuel .Humanisme de l autre homme . Pais: Fata Morgana, 1972.  
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altura do homem, ou seja, uma moral capaz de proteger o homem contra o 

próprio homem. Trata-se das reflexões sobre o outro, as relações entre o eu e 

o outro , a compreensão das mensagens transmitidas pelo rosto que me fita e 

interpela. Isto é, é preciso também aprender a se defender contra o desejo da 

identificação do eu consigo mesmo. Superar a tentação de reduzir a alteridade 

ao mesmo , a uma espécie de autoduplicação. Em suma, o homem deve estar 

à escuta da presença , para estabelecer com o outro laços novos, numa 

reciprocidade fundada exclusivamente na possibilidade pelo outro.  

Lévinas elaborou a dimensão da alteridade, da relação com outro e, 

muito especialmente, com os mais outros , com os pobres, o estrangeiro, o 

fraco, para além da própria relação eu-tu , ainda excessivamente fechada e 

egoísta, como constituição para a própria identidade, para a ipseidade : o 

eu humano se implanta na fraternidade; o fato de todos os homens serem 

irmãos não se agrega ao homem como conquista moral, mas constitui sua 

ipseidade 66. 

Lévinas coloca a questão do conhecimento de Deus decisivamente 

dentro da mesma perspectiva:   

A proximidade do outro, a proximidade do próximo, é no ser momento 
indiscutível da revelação, de uma presença absoluta . . . que se 
expressa. Sua epifania em si consiste em solicitar-nos por meio de 
sua miséria no rosto do estrangeiro, da viúva, órfão . . . Deus se eleva 
à sua suprema e última presença como correlativo da justiça feita aos 
homens. A inteligência direta de Deus é impossível para um olhar a 
ela dirigida, não porque nossa inteligência seja limitada, mas porque 
a relação com infinito respeita a transcendência total do outro . . . 
Deus invisível: não significa somente um Deus inimaginável, mas um 
Deus acessível na justiça.67   

O divino aparece no rosto 

 

visage do outro68. Nesse sentido, para 

Lévinas, o novo paradigma reside não no conhecimento como monólogo, 

mas na comunhão, na intersubjetividade, no diálogo.69       A tese 

ontológica básica da filosofia de Lévinas resume-se em uma heterologia: 

                                                           

 

66 LÉVINAS, Total i té et inf ini . . . , p . 287.9 
67 Ibid . , p . 101. 
68 A obra f i losófico-rel igiosa de Lévinas oferece, no seu conjunto , uma admirável ref lexão 
teórica part indo da epifania de Deus no rosto do pobre.  
69 Id . , Ethique et inf ini ,PÁGINA???? 
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o ser divide-se no Mesmo e o Outro , ou, o que vem a ser mesma coisa, o 

ser é exterioridade (eu- o outro, eu sou totalmente outro, diferente).   

A experiência básica, concreta dessa metafísica é a relação social, 

abertura originalmente moral ao rosto do outro. Nosso próximo não é um 

objeto para o sujeito que é o eu (moi), mas antes, ele próprio constitui um 

outro sujeito, diante do qual somos convidados a entrar em comunicação. A 

lei religiosa à qual somos convidados a obedecer, ensina que tudo começa 

pelo direito do outro 

 

autre 

 

e pela minha infinita obrigação a seu 

respeito 70. Assim, a alteridade é outro nome da transcendência e, ao mesmo 

tempo, a alteridade é o que há entre o mesmo e o outro, entre eu e o outro. 

Essa última alteridade é, abriga em conseqüência, a possibilidade de ser o 

um-para-outro, e não a indiferença.   

A pessoa tem a vocação de fazer a experiência do infinito, isto é, da 

transcendência absoluta, e isso se consegue exclusivamente a partir do 

diálogo e do amor oblativo. A pessoa é, portanto, relação, e relação do 

diálogo. Para Lévinas, o diálogo é feito do perdão, da liberdade na acolhida, 

da responsabilidade, da espiritualidade da pobreza, da promoção de uma 

sociedade justa, da superação do sagrado 

 

quer dizer, da superstição 

 

na 

direção da santidade e da disponibilidade.   

A pessoa é, no interior do criado, o único ser capaz de comunicação, o 

único capaz de exterioridade, de sair de si. A pessoa é antes na direção do 

outro, na comum inserção no mundo material, do que rumo a si mesmo no 

interior da própria consciência.   

Em resumo, dentro da relação do diálogo, Lévinas faz opção pela 

responsabilidade pelo outro, e outro outro , o pobre (viúva, órfão, 

estrangeiro 

 

no sentido bíblico). Para ele, a ética se dá na relação na qual a 

responsabilidade pelo outro constitui o episteme de justiça social. 

Para a visão personalista cristã71, a revelação bíblica vê no ser humano 

uma pessoa, imagem e filho de Deus, em Jesus Cristo. Trata-se de um projeto 

ético de fraternidade inter-humano. É, justamente, a f iliação divina, a 

                                                           

 

70 Id . Du sacré au saint . Par is: Payot , 1977, p .20. 
71 Não encontrando-se na Sagrada Escri tura, o concei to de pessoa será entendido a part i r 
da noção da relação que nela se encontre, ent reDeus e o ser humano e seres humanos entre 
si . Cf . TEJERINA ARIA, Gonzalo . Personal ismo cristão . In: MORENO VILLA, Mariano 
(di r .) . Dicionário de pensamento contemporâneo . São Paulo: Paulus , 2000 p . 581-585. 
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conseguinte fraternidade universal e a igualdade entre os humanos (GS 29. 

244s) que o cristianismo afirma para todo ser humano que permitiu ampliar a 

todos os seres humanos 

 
sem distinção de etnia, condição social, gênero, 

idade, denominação religiosa 

 
a sua consideração como pessoa. Por isso, 

pessoa faz referencia direta a sua dignidade. Trata-se da pessoa concreta, de 

carne e osso; ela a possui de forma incondicionada e absoluta72, assim como 

a relação com as outras pessoas. 

A fraternidade remete a uma família, a uma comunidade de pessoas 

unidas pelo amor na sua forma mais explícita: a acolhida, a entrega, o dom de 

si. Numa família, todos cabem, cada um ocupa o seu lugar insubstituível, seja 

belo ou feio, rápido ou lento, sadio ou doente, e as possibilidades se põem a 

serviço de cada membro na sua situação concreta, promovendo a sua forma 

peculiar de poder e querer ser pessoa, o desenvolvimento de sua vocação; 

nela, o mais fraco recebe mais apoio (Rm 15,1). Não se pede de cada um mais 

do que possa dar, e sempre respeitando o seu processo pessoal e a sua 

liberdade. Uma família é o lugar por excelência para crescer como irmãos, 

para despertar para o ser pessoas. A fraternidade leva a um mesmo pai e esse 

pai só pode ser Deus. É, portanto, um ideal religioso que impregnou toda 

cultura cristã. 

A tradição judaico-cristã dá um impulso significativo à idéia de 

igualdade essencial entre as pessoas humanas. No Antigo Testamento, as 

pessoas têm em comum ser imagem de Deus (Gn 1, 26s); ter o mesmo 

sobrenome Adam (Gn 2,4b-25): que significa ser humano 

 

humus como 

dizem os latinos feito da terra. Nesse ser humano se incluem todos os seres 

humanos: a mulher é reconhecida como semelhante ao homem: carne da 

minha carne e osso dos meus ossos, o que supõe um grande avanço em 

relação à mentalidade da época que fazia da mulher propriedade do homem 

(Ex 20,17; Dt 5,12). Mas a universalidade aparece no Novo Testamento, que 

declara definitivamente a igualdade de todos os seres humanos: Em Cristo 

                                                           

 

72Vivemos tempos nos quais a defesa dos di rei tos humanos e a sua fundamentação têm 
papel capi tal no pensamento ant ropológico e pol í t ico . Mas justamente com esses intentos , 
t ropeça-se também com um fato: a v iolação dos di rei tos humanos mais inarrebatáveis da 
pessoa é um dado cot idiano em nosso mundo. Sobre a dignidade da pessoa, o lei tor pode 
aprofundar a sua lei tura em SÁNCHEZ VÁZQUEZ A. Ética. México: Gri jalbo, 1969.  
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não há escravo nem livre, não há homem nem mulher ( Gl 3,28).73 Falar de 

igualdade é, portanto,responder afirmativamente ao chamado do outro. 

K. Rahner insiste na necessidade de refletir sobre a experiência 

histórica concreta da pessoa. Para ele, o ser humano é essencialmente ouvinte 

da Palavra, fundamentalmente, da palavra divina 

 
que não é especulação 

humana sobre Deus, e sim palavra de Deus sobre o ser humano 

 

e é tal 

porque existe no ser humano como pessoa a condição fundante de se abrir à 

autocomunicação divina, e essa condição é dada por Deus, que fez sua 

criatura capax Dei.74 Essa estrutura do ser humano (o existencial 

sobrenatural) não serve somente para a escuta da palavra divina, como 

também confere a toda a existência histórica do homem em sua constituição 

ontológica seu ser pessoa para os outros seres pessoais. A personalidade do 

ser humano somente pode ser realizada historicamente no diálogo com o outro 

tu75. Amar o ser humano implica amar Deus e não pode se dar o amor a Deus 

sem amor a outro ser humano. A relação pessoal com Deus é a história 

dialógica entre o Mistério divino e o mistério do ser humano.  

A abertura transcendente do ser humano não implica, de modo algum, a 

evasão do imanente, tanto o transcendentalismo quanto o imanentismo, 

considerando a totalidade das notas constitutivas específicas do ser humano; a 

transcendentalidade e a historicidade se co-implicam mutuamente. 

Dizer que o ser humano é pessoa não quer dizer que algo se acrescenta 

a seu ser humano, nem é mentalizado um aspecto do mesmo, mas sim 

mencionar sua constituição mais íntima. A personalidade do ser humano tem 

lugar, em sentido ético, quando admite-se pessoa, quando aceita o caráter 

dialógico da existência humana concreta, assim como a sua liberdade, sua 

responsabilidade (e de outro ser humano) perante Deus e perante si mesmo. 

Do outro lado do Ocidente, no mundo dos pobres, restabeleceu-se 

novamente a perspectiva bíblica do conhecimento de Deus a partir da prática 

da Justiça e da solidariedade, ao mesmo tempo fundamentou-se essa prática 

                                                           

 

73 Cf. Comentário em . SATTLER, Dorothea; SCHNEIDER, Theodor. Dout rinada criação. 
In: SCHNEIDER, Theodor (org .) . Manual de Dogmática , p.129, 138, 148, 202 e 204.  
74 Cf . RAHNER, Karl . Curso fundamental da fé: introdução ao concei to de cr ist ianismo,  
p . 37-40. 
75 O homem como sujei to sob disposição alheia . Ibid . , p . 57 .  
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do conhecimento de Deus como Deus-comunidade.76 Nessa perspectiva, 

conhecer é reconhecer, entrar em comunhão de diálogo, de interação, 

positivamente, de amor. Só quem ama conhece Deus, diz São João (1Jo 4,8): 

mas também só quem ama conhece o ser humano, imagem de Deus, que é 

comunidade de amor.  

Além disso, a pessoa  é feita da consciência histórica e crítica. A 

consciência histórica entende a realidade como modificável por meio da 

práxis humana. O ser humano, portanto, se considera com poder para 

transformar a história. A consciência crítica 

 

à luz da modernidade - é capaz 

de questionar tudo, desde a consciência dogmática, de tom preferencialmente 

religioso o qual a humanidade viu instalar-se durante séculos.  

Nos rastros do Concílio Vaticano II, a libertação-salvação da pessoa é 

interpretada em chave humanista. O próprio Vaticano II o expressa assim: 

Trata-se , com efeito, de salvar a pessoa do homem e de restaurar a 

sociedade humana. Por isso, o homem será o fulcro de toda a nossa 

exposição: o homem uno e integral: corpo e alma, coração e consciência, 

inteligência e vontade (GS 3). Em coerência com essa posição humanista, o 

Concílio adota as aspirações universais da humanidade: o reconhecimento da 

liberdade e dos direitos fundamentais da pessoa, a igualdade do homem e da 

mulher, o respeito pelos direitos das minorias étnicas, culturais ou religiosas, 

a urgência de maior justiça política e social, o direito a maior igualdade 

econômica, o trabalho que humaniza, a cultura como bem universal (GS). 

Além disso, baseando-se na centralidade da pessoa, o Concílio propõe a 

eliminaçãodas cada vez mais abissais desigualdades econômicas e sublinha o 

caráter social da propriedade privada, que tem a sua base no destino comum 

dos bens e na paternidade-maternidade de Deus.  

A pessoa é entendida na sua multidimensionalidade, mas acentuando-se 

o seu caráter natural, social, comunitário e prático. A essência humana 

 

observa Marx na tese IV sobre Feurbach 

 

é, na sua realidade, o conjunto das 

relações . É preciso libertar a pessoa da trama de estruturas injustas em que 

ela vive envolta, que a pessoa possa viver a sua própria individualidade, de 

                                                           

 

76 Esta afi rmação refere-se concretamente à produção das teologias da l iber tação: cf . 
SOBRINO. J . El conocimiento teologico en la teologia europea y en la lat inoamericana. 
In: Id . Resurrección de la verdadera Iglesia . Santander: Sal terrae , 1981, p . 21-53. BOFF, 
Leonardo. A Trindade, a sociedade e a l ibertação . 1986.   
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forma plenamente l ibertada das cadeias que a escravizam. A sociedade 

libertada das opressões é aquela na qual indivíduos tomam parte enquanto 

tais indivíduos 77   

João Paulo II, em sua Encíclica Sollicitudo rei , observa que o ser 

humano está submetido a múltiplos mecanismos de opressão, que são ativados 

pela vontade dos homens, mas em seguida operam de maneira autônoma e 

inclusive automática (no16). Esses mecanismos configuram um clima de 

injustiça estrutural que o mesmo João Paulo II considera como estruturas de 

pecado (no 36) e vê que constituem uma profunda quebra da ética.   

A experiência negro-africano de pessoa desenvolve-se sob um horizonte 

de uma identidade que Henri Maurier,em Philiosophie da l Afrique noire , 

designa de Eu - com. Trata-se de definir o dinamismo da relação ou o regime 

da ação humana dentro da compreensão da identidade. Está-se no campo 

fenomenológico. O fundamento desse dinamismo é a necessidade das relações 

corretamente vividas para chegar ao sucesso das pessoas e do seu grupo. Os 

desafios desse dinamismo constituem as tensões entre parceiros distintos e 

múltiplos que se devem colocar na busca da paz, mediante um esforço de 

conciliação. Entre os Dinka de Sudão, encontra-se, por exemplo, a 

heroicidade desta oração: Mesmo se vejo alguém me odiar, eu o amarei, o 

Deus, pai, ajude-me . . . 78 . Esse dinamismo supõe que o negro-africano não é 

apenas preparado  para uma  vida relacional que o faz prosperar, mas também 

capaz de destruí-la, complicando assim a relação que o faz viver.   

Segundo Maurier, o relacionismo constitui instrumento operatório 

destinado a entender e a conceitualizar a experiência do negro-africano na 

convivência intercultural, pois o negro-africano, como todo ser humano, é 

essencialmente relacional. Ele é feito por e para o intercâmbio, sem o qual ele 

se anula. Quanto mais um negro integra os intercâmbios com os outros, mais 

ele é pessoa (gente), mais a sua existência é sólida, mais o seu ser se 

desenvolve.  

Para ter as relações firmes, estáveis, seguras, o negro-africano 

consciente e livre não se deixa guiar apenas pela sua autonomia e fantasia, 

mas pelos costumes que lhe são apresentados, os quais ele consente ou 

                                                           

 

77 KARL MARX. La ideologia alemana . Barcelona: Gri jalbo, 1970, p . 87 . 
78 NOLA, A. di . La prière . Par is: Séghers , 1958, p .42. 
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recusa:a tradição . É bom dizer que a tradição é uma peça mestre da 

antropologia negro-africana. De fato, o negro é, geralmente, bem e realmente 

ligado às normas da própria tradição. Ela é meio de sujeitar as subjetividades 

e de impedir que elas se voltem para um individualismo libertário e 

anárquico. A tradição define mais o caráter comunitário do negro. É bom 

também lembrar aqui que a palavra relação 

 

tão enfatizada 

 

pode trazer 

ambigüidade. Em si, há relações positivas e negativas, dependendo se são 

aceitas ou recusadas pela pessoa. O ódio, por exemplo, é uma relação como 

uma relação interpessoal de amizade. O que a norma tradicional exige são as 

relações positivas e edificantes para as pessoas e o grupo, e não as relações 

desastrosas.  

Segundo Mercy Amba Oduyoye, convencido de que o gênero humano é 

guardião da terra, o negro-africano considera as gerações passadas, presentes 

e futuras como uma só comunidade . Ele se esforça para manter em tensão 

dialética as exigências ditadas pela tradição e as que se impõem à construção 

do futuro. Esse senso comunitário tem vastas implicações:por exemplo, a 

propriedade de uma terra é de uma família cujos muitos membros morreram, 

alguns são vivos e um número incalculável não nasceu ainda. Viver, para o 

negro, é viver em comunidade. Os sucessos ou as derrotas individuais 

realmente contam pouco. O grupo étnico, a aldeia, a localidade, a família são 

de importância capital para a identidade pessoal.79 Se, a ideologia comunitária 

do clã ou etnia enriquecesse a fé cristã, no Instituto comboniano intercultural, 

o negro se sentiria em casa 

 

usando uma expressão popular brasileira. 

Na tradição negro-africana, muitas vezes, há medo de arriscar: a 

inovação é também muitas vezes contestada, considerada perigosa, menos 

segura, possível causa de desgraça, falta de experiência. Uma novidade é 

aceita apenas quando é pragmática, isto é, quando dá prova de ter procurado 

mais o bem-estar, a vida, a fecundidade, a saúde, a prosperidade; desde que 

não atrapalhe ou não mexa com a organização fundamental do grupo. Nessas 

condições, a novidade que entra é infinitesimal: uma pequena pedra do 

edifício mudou, mas o edifício mesmo parece imutável.  

                                                           

 

79 Cf. AMBA ODUYOYE, Mercy. Valeur des croyances et des prat ique rel igieuses 
africaine . Em APPIAH-KUBI, K. et a l i . , Liberat ion ou adaptat ion? La theologie africaine 
s interroge. Le Colloque d Accra . Par is : l Harmattan , 1979, p .135. 
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Desse modo, o negro-africano, mesmo fora de seu ambiente costumeiro, 

parece muitas vezes marcado por essa estrutura da tradição. Ele pensa menos 

por si mesmo, mas procura antes de tudo a segurança. Aliás existem, hoje, 

muitos substitutos da Tradição antiga: a ideologia, o emprego estável e que dá 

segurança; para as Igrejas, o alinhamento nos modelos ocidentais. Em poucas 

palavras, raramente se pensa realmente fora , raramente se tomam iniciativas 

fora do grupo ou da instituição. A tradição que favorece a ordem e a 

segurança, não favorece o poder inventivo e o gosto do risco. A tradição pode 

orientar tudo? Ou é um freio que se opõe fortemente às inovações exigidas 

para o desenvolvimento? Nesse sentido, seria justo acusar o Ocidente como 

responsável de todos os males negro-africanos?80 Todas as desgraças 

chegaram com o estrangeiro que falava uma outra língua, pregava um outro 

Deus, dispunha de um poder que ninguém até então podia imaginar? Talvez! 

Foi preciso fazer-se na presença dele, ir à sua escola, sentar nos bancos de 

suas Igrejas, em resumo, mudar de vida! Um milenário de história 

desapareceu no espaço de duas gerações. E ninguém sabe dos anos que hão de 

vir. 

A conformidade com a tradição é a felicidade, uma graça. Mas aí 

encontra-se também a aporia do sistema. Sem dúvida, quando se pensa 

efetivamente, muitas vezes, a tradição tem razão. Se ela não tivesse razão, 

não haveria sociedades tradicionais . Mas convém uma ressalva: será que a 

felicidade surge puramente e simplesmente das relações vividas conforme a 

tradição? Como está a situação da juventude negro-moderna levada à 

contestação, que faz da liberdade uma condição sine qua non do valor 

humano; que acha que a tradição negro-africana só sufoca a pessoa? Que dizer 

de negro-africanos formados no Ocidente que voltam para sua terra de origem 

com visão construída no estrangeiro? Como se resolve a tensão existente entre 

o individualismo moderno e o comunitarismo ou relacionismo da tradição? 

Entre o valor da liberdade e a tradição?81  

                                                           

 

80 Já a historiadora brasi lei ra , Mary del PRIORE, em entrevista do Jornal do Brasi l , p . 3 , 
do Sábado, 7 de Fev. 2004, vê o r isco de pensar o passado do negro sem Ocidente , como 

sonho de pureza . 
81 Sobre as interrogações de como conci l iar a t radição e a modernidade: cf . MAURIER, 
Henri e ANOZIE, J .O. Tradição e Modernidade en Afrique . Par is: Anthropos, 1970, p . 231 
e t seq . BALANDIER, G., Sociologie des mutat ions . Paris: Anthropos, 1970. 
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Aqui encontra-se uma ambigüidade: a África tradicional foi muitas 

vezes louvada, tem sido saudada, mas, ao mesmo tempo, negativamente 

criticada e rejeitada. Basta observar o mal-estar do negro-africano 

modernizado face ao negro-africano tradicional.82  

Olhando com olhos críticos, entende-se que a tradição não é uma 

garantia absoluta das boas relações, pois as relações 

 

positivas ou não não 

são vividas passiva ou automaticamente, mas elas são procuradas, mantidas, 

modificadas, contestadas, construídas. Ou seja, apesar das exigências da 

tradição, as relações são objeto de uma constante manipulação - 

interpretação.  

Instituída pelo grupo, com a educação, o negro-africano interioriza a 

tradição. Toda entrada no clã, na sociedade, é uma aprendizagem da tradição 

e uma aquisição de uma herança para a vida. Guardar a tradição supõe saber 

conter-se, senso do bem-comum, arte de viver junto. No plano ético, a 

tradição é uma fidelidade profunda aos outros e a si mesmo. Integrada à 

personalidade com costumes, a tradição se torna virtude e qualifica a pessoa 

como boa; ao contrário, o sujeito sempre tentado a agir fora das tradições, é 

um mal sujeito, um viciado. A esse nível de pessoas 

 

já presentes 

 

a 

tradição é atualizada. Ela é, sem dúvida, uma maneira de olhar o presente e o 

futuro imediato 

 

presente prolongado. Isso significa que a tradição não pode 

ser assimilada de maneira estática ou como uma repetição automática e rígida 

do passado. Ela é um estímulo para a atividade intelectual e volitiva. Ela 

supõe o exercício da memória. Nesse sentido, a literatura oral, com seus 

provérbios, contos, relatos, é imensa; a arte de palabre 83; a importância da 

Palavra ; a fineza do discernimento para resolver casos. A tradição supõe, 

sobretudo, uma longa formação e,   por vezes, uma iniciação difícil . 

Assim, a tradição é fundamentalmente o consenso84 atual das pessoas 

vivas de um grupo determinado. Não é a ancianidade que faz a tradição85, mas 

a unanimidade. A tradição não é um atestado conferido por uma pessoa 

                                                           

 

82 o que é ant igo não tem mais força de se manter e o que é novo não sat isfaz . AMBA 
ODUYOYE, Mercy. Valeur des croyances . . . , p . 134.  
83 Pode-se entender o termo como l inguagem , no sent ido f i losófico .  
84 Diferente do raciocínio que põe em questão a intersubjet ividade para chegar ao 
consensus . 
85 A hierarquia que faz dos velhos os intérpretes autorizados da t radição é uma t radição, 
não é um instante diferente . A t radição é diálogo entre os que a interpretam.  
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competente e bem informada, habilitada pelo grupo atual como portadora da 

tradição. Assim, entre os Bakuba da República Democrática do Congo, a 

verdade histórica é o que é aceito pela maioria como crível 86. Um fato 

histórico que teria sido descoberto num arquivo ou por uma busca 

arqueológica, mas que não é levado pela memória das pessoas e não é 

escolhido por elas, não entra na tradição. A tradição tem as próprias técnicas 

de conservação e de interpretação, seu corpo de especialista. Sim, as 

hierarquias são idealmente instauradas para o bem da comunidade; as 

interpretações da tradição são entendidas nesse sentido. A tradição é imanente 

à vontade de viver. Ela é interna à dinâmica relacional. 

No Norte atlântico, no seu livro Trindade e Reino de Deus: uma 

contribuição para a teologia , Jürgen Moltmann diz que aquilo que chamamos 

de Tradição não é um baú de verdades cristalizadas e util izáveis, mas sim o 

diálogo vivo, necessário e permanente que se mantém com o passado, 

atravessando os tempos e estendendo-se ao futuro comum87. Portanto, a 

tradição é sempre manipulada para ser adaptada ao presente e aos casos 

particulares. Ela é feita de um consensus sempre em dia88.Por isso existe 

muita variedade de temas, de nuanças entre grupos. Tanto tradição como 

manipulação têm função reguladora, pois facilitam, impedem, modelam as 

relações. 

Enfim, é preciso completar e dizer que a relação, o desejo subjetivo, a 

tradição e a manipulação  são aspectos que remetem a algo que está além do 

ser humano; é uma forma de destino, de fatalidade, de necessidade, de 

adversidade: o irredutível . Estamos por natureza em relação incessante e 

com Deus e com os outros , diz Amba Oduyoye89. 

A partir de tudo que se viu até agora é fácil deduzir que quatro 

momentos cruciais marcam a autopercepção do ser humano como pessoa :  

                                                           

 

86 VANSINA, J . De la tradi t ion orale. Essai de methode historique . Par is : Tervuren, 1961, 
p . 88 .  
87 Trindade e Reino de Deus: uma contribuição para a teologia . Pet rópolis : 
Vozes , 2000, p . 12-13. 
88 De fato , as pessoas colocadas acima na hierarquia são também as que têm mais relações 
a proteger e a manter; e las são as mais interessadas para que uma certa ordem t radicional 
se conserve. Mas pode acontecer contestação e um chefe de famíl ia ou grupo pode ser 
deposto por malversações . 
89 AMBA ODUYOYE, op. c i t . , p . 134 
.  
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Momento de interioridade: o ser humano se autopercebe não apenas 

como indivíduo do gênero humano, mas também como sendo em si mesmo, 

como sujeito com direitos e deveres, como eudade (suidade , propriedade , 

substancialidade), com autonomia moral, l iberdade, racionalidade etc., Trata-

se, embora seja um conceito pouco feliz, da incomunicabilidade da qual 

falaram os escolásticos. É o momento de auto-afirmação. É a relação que se 

estabelece entre uma pessoa consigo mesma. Aqui se remete a necessidade de 

afirmar a negritude.  

Momento exterior, de alteridade: o ser humano, como pessoa, se 

percebe saindo da sua interioridade para o mundo do outro pessoal; é a relação 

rumo as outras pessoas; ou seja, a relação quer dizer referência a outro, a 

comunicabilidade (Habermas), o diálogo (Buber), a exterioridade, a 

responsabilidade (Levinas), a solidariedade (J.B Metz), o consenso (Tradição 

negro-africana). Das outras pessoas o ser humano pode receber também 

interpelação e relação, pois são sub-jeitos e eus , que se autopossuem e podem 

comunicar-se. 

Essa identidade como "companheiro-irmão" supõe que a realidade de 

um não é totalmente ausente no outro. Cada um deve encontrar no outro um 

aspecto de si mesmo (amar o próximo como a si mesmo, Mt 22,39) e uma 

novidade distinta (mistério de alteridade). Nesse sentido, alteridade é 

reconhecer a todas pessoas todos os direitos e viver as instâncias da 

universalidade do gênero humano, superando o narcisismo das nossas culturas 

e os discursos apologéticos da diferença. A pessoa se enriquece pelo diálogo 

diante do distinto de si. É uma estrutura dialética que envolve o perigo da 

rejeição das diferenças. A pessoa não se encontra consigo mesma, senão numa 

diferença. 

Momento exterior de coisidade: a pessoa também está referida às 

coisas externas, objetos ( outro de Buber); a pessoa histórica é essencialmente 

um ser no mundo. Mas com as coisas, a pessoa propriamente não se relaciona, 

não existe relação, pois delas não pode receber resposta, pois não são 

sujeitos, mas unicamente ob-jectos que estão somente vertidos para fora, 

despossuídos de si, os objetos não possuem autopercepção: somente são 

percebidos por um sujeito pessoal. Por isso, com pessoas há relação e com as 

coisas, referência.  
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Momento de transcendência: a pessoa percebe a si mesmo como não 

possuindo em si a causa do seu existir último; deve a sua existência, assim 

como todos os seres, a um ser primeiro que seja, em certa lógica, causa per se 

 
que não é causa sui - ; é a asseidade de que falaram os medievais. Nesse 

sentido, a religião como religação (Zubiri) está longe de ser uma projeção dos 

próprios desejos hipostasiados (L. Feuerbac), uma alienação ou suspiro 

opiáceo da criatura oprimida (K. Marx) ou uma neurose da humanidade (S. 

Freud), é a concretização do anelo de transcendência que todo ser humano 

descobre em si.  

Na visão judeo-cristã, a fé 

 

como relação 

 

não consiste em crer em 

algo, nem em verdade, mas, antes, em alguém, um Deus que interpela o ser 

humano, seja na forma pessoal (para o judaísmo), seja tripessoal 

(cristianismo); a fé consiste, portanto, numa relação interpessoal entre Deus e 

ser humano, ainda que não seja relação parietária, como deve ser a que ocorre 

entre as pessoas humanas. Entre Deus e a pessoa humana a relação é maior do 

que a similitude, porém, de qualquer forma, é relação gratuita e livre. 

Portanto, a antropologia da identidade no contexto intercultural carrega 

um dado religioso importante: o ser humano não é simplesmente uma 

prolongação da natureza humana, mas um ser capaz de usufruir da terra e de 

viver a relação humana em nível acima do simples animal. Essa diferença 

substancial é caracterizada pelo "Espírito". É o caráter transcendente, 

espiritual. É o espiritual que se move na história (nas culturas) e através da 

história; que nos educa à caridade, ao diálogo, à unidade (comunhão). Isso 

não quer dizer que o Espírito nos poupa sempre dos conflitos, tensões e 

sofrimentos. Ele nos dá força para os superar. Nesse sentido, o intercultural 

se fundamenta profundamente numa mística de comunhão de alteridades no 

amor, na solidariedade. 

A educação cristã - em seus vários aspectos - é chamada a promover os 

valores cristãos de solidariedade, tolerância, abertura ao outro, tomando 

corpo um projeto educativo que encontra na "nova identidade" a sua 

articulação mais completa. Uma comunidade intercultural é resultado de 

tensões dialéticas; tensões que agitam as nossas certezas cotidianas; tensões 

que colocam em função as energias primárias da busca profunda de sentido e 

que colhem os fermentos da história, introduzindo-os em novo plano de 
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desenvolvimento coletivo. Trata-se de tomar consciência da crescente 

interdependência entre as alteridades e saber conjugar na solidariedade os 

valores de liberdade e de igualdade.  

O diálogo constitui uma condição sine qua non no processo da 

interculturalidade, sobretudo quando o processo envolve povos ou pessoas 

pobres ou empobrecidas por sistemas (mecanismos) dominantes. Nesse caso, o 

diálogo constitui o lugar por excelência da educação para uma identidade no 

contexto intercultural. 

A pessoa é, finalmente, tensão entre o que se é (o recebido na origem), 

o que se pode ser ( o projeto de vida que atende para as aptidões), o que se 

deve ser ( mediante as opções que nos aproximam dos outros) e o que se quer 

chegar a ser ( e nisso precisamos tanto das outras pessoas como do outro 

absoluto 

 

E. Lévinas) . Esses quatro momentos não são parcelas isoladas da 

pessoalidade, pois convergem na unicidade da pessoa, mesmo se se quer pôr 

ênfase sobre o que se quer chegar a ser .  

Logo, percebemos também que a identidade da pessoa em diálogo 

ocorre pela consciência em vários níveis: 

Do ponto de vista psicológico, a consciência é um sentimento de nossa 

própria identidade: é o sujeito que retém o passado na memória (história), 

percebe o presente pela atenção e espera o futuro pela imaginação e pelo 

pensamento (esperança, sonho, utopia). Essa consciência psicológica é 

formada por nossas vivências: pela maneira como sentimos e compreendemos 

a realidade social que nos rodeia90, assim como o que se passa em nosso 

interior. É a maneira própria com que cada um de nós percebe, imagina, 

lembra, opina, deseja, age, ama e odeia, sente prazer, e dor, toma posição 

diante das coisas e dos outros, decide, sente-se feliz ou infeliz.  

De ponto de vista ético e moral , a consciência é a espontaneidade livre 

e racional para escolher, liberar e agir conforme à liberdade91, aos direitos 

alheios e ao dever. É a pessoa dotada de vontade livre e de responsabilidade 

(E.Lévinas). É a capacidade para compreender e interpretar a sua situação e 

condição 

 

física, mental, social, cultural, histórica, religiosa 

 

(W.Dilthey), 

                                                           

 

90 Cf . BERGER, Peter L. ; LUCKMANN, Thomas. A construção social da real idade. 
Tratado de sociologia do conhecimento . Trad. Floriano de Souza Fernandes. 24ª ed. 
Pet rópolis: Vozes , 2004. 
91 É bom notar que a l iberdade const i tui um tema-chave na interpretação da pessoa. 
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viver na companhia dos outros segundo as normas e os valores morais 

definidos por sua sociedade, agir tendo em vista fins escolhidos por 

deliberação e decisão, realizar as virtudes e, quando necessário, contrapor-se 

e opor-se aos valores estabelecidos em nome de outros, considerados mais 

adequados à liberdade e à responsabilidade. 

De ponto de vista político , a consciência é o cidadão , quer dizer, tanto 

o indivíduo situado no tecido das relações, como portador de direitos e 

deveres, relacionando-se com as esferas públicas de poder e das leis; quanto o 

membro de um grupo social, definindo a sua situação e posição nesse grupo, 

portador e defensor de interesses específicos de seu grupo ou de sua 

categoria, relacionando-se com a esfera pública do poder e das leis. Como a 

consciência ética, a consciência política se forma pelas relações entre a 

vivência do sujeito e os valores e as instituições de sua sociedade ou de sua 

cultura. 

De ponto de vista religioso (teológico) , a consciência é o ser cristão, o 

seguimento de Jesus. Pode-se dizer, nos rastros de Jon Sobrinho,que a 

identidade cristã consiste em crer no Deus-Pai de Jesus; mas essa verdade 

estará sempre ameaçada de domesticação ou outra forma de desvio se não se 

realiza dentro do seguimento de Jesus. Isso acontece apenas com humildade e 

a convicção da fé, no viver com espírito, na consciência de se conhecer 

pecador e necessitado da graça de Deus, na responsabilidade para o mundo 

como tal e na solidariedade fraterna inter-humana. A identidade cristã, 

expressa no plano teológico, é crer no Deus-Pai de Jesus, mas é crer nesse 

Deus como Jesus cria. E é como leva ao que é o seguimento de Jesus. 

Em breve. Embora distintas, vistas em si mesmas, as identidades devem 

remeter ao fundamento de sua realidade antropológica e ao sentido religioso 

que as congrega. Todo ser humano se realiza pela auto-possessão, 

interioridade de se experimentar como diferente (consciência de sua 

alteridade) e pela relação, exterioridade de ser chamado a viver na 

comunhão92. Alteridade quer indicar aquilo que nos identifica como seres 

diferentes um dos outros, portanto "companheiros", que não reproduz uma das 

partes, mas oferece o alternativo. No entanto, a alteridade não é suficiente 

                                                           

 

92 A vida humana é essencialmente con-vivência, v iver-com os out ros . Cf . ALFARO, Juan. 
Dal problema del l uomo al problema di Dio , p . 221.  
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para a história da salvação; é preciso a relação de comunhão (com a natureza, 

com os semelhantes e com Deus). Enquanto a alteridade distingue, a 

comunhão une. O ser humano tem dois aspectos: a afirmação da própria 

identidade pela alteridade e a afirmação da unidade em comunhão. 

No âmbito da convivência intercutural, a identidade está num processo 

contínuo, onde se constrói, se enriquece e se transforma. Superando os 

conflitos, ela se desenvolve rumo à sua realização, ápice da identidade 

antropológica realizada. Tal processo não parece ditar um ritmo uniforme 

para todos. Segundo as circunstâncias, ele pode ser caracterizado pela simples 

continuidade ou pela continuidade na descontinuidade.   

1. 5 Discernimento  

Como todo ser humano, o negro-africano comboniano se pergunta sobre 

o sentido da vida, partindo das experiências cristalizadas no seio daquelas 

diversas tradições que foram mais ou menos assimiladas por ele. Esse diálogo 

interior é necessário para superar o risco de estacionamento cultural. Sem 

crescimento não há vida, mas o crescimento surge do interior, embora se nutra 

do exterior. Trata-se de construir uma casa pessoal, aberta à comunicação 

com a realidade. O verdadeiro encontro entre culturas é em si mesmo cultural. 

Realiza-se no coração da pessoa que busca a sua própria identidade. 

Nessa perspectiva, se a identidade ou a pessoa cobre uma dupla 

dimensão (identificação e relação com o outro), o caminho comboniano do 

diálogo deve implicar a afirmação da africanidade. A africanidade ou  

negritude será uma condição sine qua non para a inteligibilidade e o 

desenvolvimento da identidade do negro comboniano e, portanto, imperativo 

para o diálogo intercultural comboniano.Trata-se, então, da negritude como 

tomada de consciência da própria especificidade negra (intimidade, do ser 

negro). Verdade é que o negro deve aprender muito cedo o que significa ser 

diferente . No mundo, ele é uma etnia particular e deve tirar uma lição de 

sua situação atual e comunicar as suas conclusões aos outros. 
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Na revista Présence Africaine , A. N Daw tem razão em afirmar que a 

negritude é uma tomada de consciência, um verdadeiro cogito negro93. A 

negritude é ao mesmo tempo, segundo Leopauld Sedar Senghor, uma 

reivindicação: é mais especialmente a afirmação de uma negação. É o 

momento necessário de um movimento histórico: a recusa de se assimilar, de 

se perder no outro, é afirmação de si por meio do conjunto de valores da 

cultura do mundo negro94.   

Todo progresso deve passar, a principio, por uma ruptura. Esta lei 
tem até mesmo uma dimensão religiosa. Todo adulto consciente, que 
vai ao batismo, é colocado, antes de tudo, frente a uma questão 
fundamental: Renuncias a Satanás? Ao afirmar a vontade de ruptura 
começa , assim, por uma recusa. A conversão é, antes de tudo, a recusa 
de uma maneira de viver e de estar no mundo. Nenhuma pessoa que, em 
sua vida interior e em suas relações, não tenha enfrentado essa opção, 
que implica uma recusa, poderá falar de independência ou de 
solidariedade contratual. 95  

A negritude é preciosa como vontade do negro de se libertar, de se recriar 

para sobreviver; vontade de dialogar e trazer uma mensagem à humanidade; 

vontade de enriquecer a missão entre culturas. 

Existe, para cada negro comboniano, um patrimônio herdado, um 

complexo de valores que aparece nas atitudes concretas na vida e também em 

sua respectiva instituição tradicional. Se analisarmos as representações de 

base de um negro, de seu povo, isto é, as suas imagens, os seus símbolos por 

meio dos quais ele expressa a sua relação ao mundo, a si mesmo, aos outros e 

a Deus, pode-se colocar em evidência o fundo cultural desse negro ou desse 

povo, descobrir aí um conjunto coerente, uma verdade da representação 

cultural constituída.96  

                                                           

 

93 Peut-on par ler d une pensée af ricaine? Présence Africaine . Paris , no 58 , 32-46, 1966. 
Aqui p . 41 . 
94 Problematique de la négri tude . Présence Africaine . Par is , n o 78 , 3-26, 1971. Aqui p .6 . 
Negri tude é entendida, em geral , como Movimento elaborado nos ambientes intelectuais 
negros de Paris ent re os anos 1933 a 1935 face às negações colonial is tas e que se difundiu 
a té nossos dias como protesto contra o imperial ismo cul tura l ocidental .  
95 TÉVOÉDJRÈ, Albert . O rosto africano da esperança. Desenvolvimento , pobreza e 
míst ica l ibertadora .  São Paulo: Cidade Nova, 1986, p . 21 . 
96 Cf . N Daw, A. Les societés af ricaines veulent exercer leur droi t à la cul ture . France 
eurafr ique . Par is: p . 7 , 1968. 
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Mas os acontecimentos da modernidade ou do intercultural exigem que 

o negro-africano comboniano se interrogue profundamente sobre ele mesmo. 

O negro-africano comboniano não pode se contentar de um fideísmo irracional 

e defender o seu credo na simples fé de tradições sem passar pelo fogo da 

crítica racional e sistematizada. Assim, o pensamento negro-africano poderá 

abrir uma era reflexiva e dialogal no Instituto comboniano. Se isso não 

acontecer, será melhor abrir as portas ao neocolonialismo e ao neo-alienação. 

No passado, dizia-se entre os combonianos 

 

e hoje ainda 

 

que o 

negro-africano tem de se definir ele mesmo, por ele mesmo, e não em função 

do ocidental e sem a pressão desse. O plano para regeneração do negro de 

Daniel Comboni concentra-se neste ponto: Salvar o negro com o próprio 

negro 97. Daí, esse requerimento de autenticidade, altamente proclamado 

porque o negro-africano deve livrar-se do peso. Daí, a necessidade dos 

diálogos com os ocidentais para denunciar a crise cultural que rasga o 

combonianismo moderno e a pretensão do Ocidente de dar sempre lição aos 

outros. Essa tomada de consciência procede de uma decepção: a pobreza 

religiosa recebida do combonianismo ocidental 

 

como todo o cristianismo 

 

deixa os negro-africanos com fome ; a sua alma não é tocada profundamente. 

São necessários uma alma e um rosto negro-africano do carisma comboniano, 

o que implica diálogo com as crenças e práticas religiosas tradicionais 

 

as 

que parecem apresentar interesse para elaboração de uma alma negra do 

carisma comboniano.  

Nesse horizonte, o projeto comboniano do diálogo intercultural deve 

supor e estimular que cada negro-africano comboniano seja portador de uma 

profunda experiência do diálogo intra-cultural . Ele não faz muito barulho. 

Instala-se no íntimo da pessoa. É um diálogo aberto e profundo consigo 

mesmo, que não se fecha na clausura do egoísmo. É um diálogo aberto à 

cultura dos outros; abre-se à verdadeira comunhão humana. É profundo 

porque dialoga consigo mesmo enquanto assimilou, à sua maneira, uma 

concepção da realidade que bebeu em diversas fontes 

 

na própria tradição e 

nas dos outros. 

                                                           

 

97 COMBONI, Escri tos , no 2741-2791, p . 891-903. Aqui n o2753, p . 894.  
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Porém, quando se fala, quando se reivindica a própria autenticidade ou 

cidadania, é face a outro que se faz. O Ocidente está sempre aí, parceiro 

querido ou indesejável, parceiro inevitável. Face ao negro-africano que quer 

falar, há o Ocidente que continua a ter a sua imagem do negro-africano. Será 

que quando o negro-africano falar o Ocidente vai escutar? Esta pergunta 

permite se referir ao encontro entre a negritude e o Ocidente através da 

experiência do sudanês Daniel Sorur Pharim Deng, negro-africano, sacerdote 

missionário comboniano.  

1. 6 A prática comboniana de diálogo entre culturas  

Assessorado por peritos renomados do ambiente romano, teoricamente, 

o Instituto comboniano utiliza abundantemente a expressão diálogo entre 

culturas ou interculturalidade e sobre ela elaborou o documento 

L interculturalità nella comunità comboniano 

 

já citado em diferentes 

momentos no presente trabalho; mas isso ocorre com a consciência de que 

deve realizar uma mudança radical? O intercultural é mais do que um 

documento. Ele é um espírito, uma mentalidade, um novo símbolo de vida. O 

intercultural cria um imaginário eclesial, fraterno, de respeito, de testemunho 

de comunhão, que adquire força própria e autonomia; um imaginário que 

seleciona e configura uma representação de relação de diálogo entre as 

culturas.  

Na prática, o que está acontecendo? Nos anos de liberdade e de 

iniciativas inovadoras (depois do Concílio Vaticano II, nos 80) que deixaram 

marcas positivas em muitos espaços eclesiais com celebrações litúrgicas 

vivas, participativas, belas e criativas, o Instituto comboniano viu surgir nos 

jovens grande desejo de se tornarem missionários combonianos. A formação 

missionária da nova geração ocorreu num momento próspero: as comunidades 

internacionais, os cursos de filosofia e teologia (para o clero) e outros cursos 

(para os Irmãos) inserem-se em universidades, possibilitando aos jovens 

missionários um contato com a diversidade cultural e humana. A tendência é 

de inserir cada vez mais essa formação no ambiente sociocultural da prática 

missionária. No que se refere à dimensão da vida consagrada, a transformação 

parece aberta; os combonianos despojaram-se de sua veste monacal e 
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assumiram características secularizadas, encontrando expressões de inserção 

mais ou menos populares tanto na África como na América Latina. Na 

verdade, articulou-se a novidade de forma externa e institucional, mas os 

traços tradicionais na pedagogia e na disciplina religiosa permaneceram. Em 

termos altamente positivos, o Concílio Vaticano II permitiu que os 

combonianos 

 

como muitas outras congregações 

 

redescobrissem o carisma 

fundador no meio de uma indeterminação religiosa criada pelos cânones 

eclesiásticos.  

Hoje, muitos combonianos ocidentais procuram mudar o estilo de suas 

relações e o modo de agir no exercício da sua autoridade e do trabalho. 

Ultimamente, pode-se constatar que há mais cortesia e menos solenidade no 

relacionamento dos ocidentais com os extra-ocidentais. No entanto, o diálogo 

não vai além da cortesia. Quando se trata de eleição para o exercício do poder 

(Governo), de responsabilidade sobre as pessoas dos outros ou de assunto 

relacionado à economia (dinheiro) e administração dos bens, ou ainda de 

adaptação do sistema burocrático às situações locais, não há praticamente 

diálogo; e a arquitetura eurocêntrica 

 

planejada pelo código regulador 

 

mantém a sua intransigência.  

No caminho comboniano eurocêntrico, os europeus têm mostrado muita 

eficiência  por se darem bem , serem melhores, terem qualidades de bons 

formadores, bons superiores, bons párocos, bons ecônomos, enfim, bons 

missionários. A impressão é de que, quem estiver bem mergulhado no 

eurocentrismo comboniano, tem mais chance de dar certo . O negro-africano 

daria certo por meio de alienação: as estruturas e práticas de preceitos do 

Instituto comboniano são assimilados sem o menor discernimento e a menor 

crítica, seja por medo de conflito, seja por defesa da própria promoção no 

poder. Isso em todos os setores: no governo geral, provincial e local, na 

formação, na evangelização, na economia e nos seus respectivos secretariados 

gerais, são a expressão máxima do euro-combonianismo, sobretudo, por serem 

centralizados na cidade eterna. 

No entanto, há um fato curioso e isolado, um acaso: pela primeira vez 

na história de mais de um século da instituição comboniana viu-se 

 

não sem 

receio 

 

a eleição, no Conselho Geral, de um negro-africano (da Eritréia). As 

províncias combonianas da África nunca conheceram um provincial negro-
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africano desde que a instituição pisou o continente negro. Como explicar 

isso? Apenas os eleitos de Deus sabem explicar. Se o caminho comboniano 

fosse negro-afrocêntrico, com muita probabilidade os negro-africanos teriam 

muita chance de darem certo , de serem os melhores, de se destacarem como 

bons formadores, bons provinciais, bons ecônomos, bons missionários, porque 

os critérios, estilos e visões desses ofícios estariam em seu favor. Porém, com 

o advento do intercultural, a chance de dar certo", de ter boas qualidades 

será oferecida a todos os combonianos, sem favoritismo cultural ou étnico, 

como também a possibilidade de derrota não será de uma etnia determinada. 

Assim, o sucesso como a derrota será experimentada como sucesso e derrota 

da instituição e não de uma categoria cultural ou outra. 

Ultimamente, a tímida representação do negro-africano no Capítulo 

geral e os raros casos num conselho provincial ou outro, ou ainda em alguma 

comissão, parecem simular uma participação de caráter intercultural, mas as 

estruturas matérias, códigos reguladores e mentalidade permanecem com uma 

tendência eurocêntrica. Parece que estamos perante um pseudo-intercultural. 

Em última análise, como pano de fundo, existem ainda os resíduos (e 

saudades) da idéia e das práticas de cristandade (idéia de missão civilizatória : 

civilizar e salvar as almas, de conversão com práticas de sacramentalização)98.  

Talvez, uma palavra a mais mereça ser dita em relação à dimensão 

econômica da convivência comboniana, já que este ponto (uso do dinheiro) 

que às vezes é ironicamente considerado como delicado , muitas vezes é 

motivo de ressentimentos e conflitos entre diferentes grupos culturais.99     A 

economia comboniana esconde a sua face de paternalismo e de ironia do 

capitalismo individualista e hegemônico. Mostra apenas o lado sorridente da 

solidariedade, de fundo comum , de direito de todos e de pobreza 100. Em 

                                                           

 

98 Antes do Concíl io Vaticano II , com as idéias de Trento , o Inst i tuto missionário 
comboniano parecia ter c lareza que permit ia maior consciência e ni t idez de sua ident idade 
missionária . Assim ele se criou um imaginário eclesial e missionário que o al imentou 
durante quase um século . Com idéia de Vaticano II , o Inst i tuto se vê entrar (se sente 
obrigado) no processo de dissolução desse imaginário . Entre consciência de ceder e 
real idade de ceder , surge um sofrimento . 
99 Questo punto (uso del denaro) che a vol te i ronicamente viene dichiarato come 
del icato , spesso è occasione di r i sent imenti e mal intesi t ra i divers i gruppi cul tural i . 

( . . . ) . MISSIONÁRIOS COMBONIANOS. L intercul tural i tà nel la comunità comboniana . 
n o 77 , p . 20 . 
100 Cf . MISSIONÁRIOS COMBONIANOS. L intercul tural i tà nel la comunità comboniana . 
n o 78-81 , p . 21-22.  
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geral 

 
quase na totalidade , não há recursos financeiros nas comunidades 

combonianas que não cheguem do Norte . Confia-se na providência de Deus 

que chega do Norte . Assim, durante a sua formação, o jovem negro-africano 

não aprende nenhuma profissão, ele deverá viver subdesenvolvido, segundo a 

exigência de uma economia hetero-centrada (Jean-Marc Ela). Em tudo se deve 

esperar os milagres dos benfeitores italianos, espanhóis, alemães, norte-

americanos; deve-se esperar a generosidade dos cristãos da Europa, como a 

Nação Eritréia deve esperar as doações que devem chegar do Canadá ou da 

Itália. A situação do negro-africano no Instituto comboniano não é outra coisa 

a não ser a imagem da representação do Continente negro na Comunidade 

Internacional. Assim como há a necessidade de uma nova evangelização da 

Comunidade Internacional, há também a necessidade de uma nova 

evangelização no Instituto comboniano para uma boa cultura do diálogo. O 

intercultural é uma opção ética e visa à dignidade humana de cada alteridade.  

Os documentos combonianos aludem à necessidade de adaptação do 

carisma comboniano à diversidade dos combonianos, às diferenças culturais 

(R.V. no 57; 69; 101.2). Na prática, pouco se faz, a não ser acomodar-se na 

velha mentalidade. Há medo! É preciso estar atento para não perder a 

tradição comboniana ou É preciso estar atento para não perder a identidade 

comboniana . Eis a expressão reiterada cada vez que se pensa em uma 

alternativa. Como se a tradição ou identidade fosse uma realidade a-

histórica que não se deve interpretar diante dos sinais do tempo. Há medo das 

exigências da história, das culturas diferentes. Há medo de errar diante das 

culturas africanas, de perder a hegemonia no oceano das culturas. A política é 

a de restringir os espaços de liberdade e participação do negro-africano nos 

bens comuns do grupo. Em todo caso, trata-se de entender e acompanhar a 

profunda mudança cultural em curso no grupo comboniano, a qual não se rege 

por modelo do passado, mas por algo novo que está nascendo de modo lento, 

gradual e progressivo e que se deve acolher sem medo. 

Diante do eurocentrismo, experimentam-se duas tendências entre os 

negros combonianos. Os silenciosos: os que adquiriam uma autonomia interior 

diante das normas e dos preceitos combonianos; os que beiram o cismo 

branco , um silêncio de indiferença, sem proposta, mas também sem 

cumprimento das normas, transgredindo-as com consciência até um ponto que 
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a instituição considera grave. Há crescente e tranqüila liberdade de 

consciência de que a autoridade institucional não tem acesso. Uma segunda 

tendência, a mais barulhenta, apoiada pela ala negro-africanista (constituída 

pela nova geração de ocidentais), reage fortemente contra o eurocentrismo. 

Nesse grupo, cresce a necessidade de buscar o caminho de diálogo como 

caminho adequado para a vida do Instituto. Esse grupo é uma pequena minoria 

pouco significativa.  

1. 7 O diálogo como exigência da convivência  

A perspectiva correta não parece ser a lógica dos vincitori nem do 

silêncio pro bono pacis dos vencidos que geram um surdo clima de tensão e 

de recíproca desconfiança. O caminho parece ser o do diálogo aberto e 

generoso no qual cada um se esforça, sobretudo para quem experimenta o pólo 

do poder ir ao encontro dos sonhos dos machucados .  

O diálogo não é sujeição, nivelamento, pacto ou compromisso com o 

cultural negro-africano. Nada de acomodação do combonianismo ao cultural 

italiano ou negro-africano, nem de absorção do cultural negro-africano pela 

instituição 

 

uma espécie de combonianização do cultural, uma nova 

cristandade. O cultural em si não pode ser o nosso esquema. 

Trata-se de considerar a maneira de pensar do negro-africano hoje, a sua 

linguagem, o seu modo de ser para apresentar o Evangelho no seu modo 

inédito como recado capaz de definir a nossa missão. O diálogo expressa, 

assim, o aspecto da encarnação do mistério do Instituto comboniano, a sua 

historicidade, acentuando a necessidade de atenção aos sinais dos tempos.  

Trata-se de uma abertura cujo critério é o projeto comum: O Evangelho de 

vida e sua mediação, a missão. Assim, nas práticas de vivência comboniana, o 

processo de interculturação tem de articular participação e representação (co-

responsabilidade), solidariedade e partilha, opção evangélica pelo outro 

pobre. 

O diálogo entre culturas é uma exigência da convivência e 

sobrevivência dos projetos de vida do Instituto comboniano e de cada 

comboniano como pessoa individual; projetos codificados nas respectivas 

lógicas culturais e no carisma comboniano. O diálogo é também uma 
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necessidade no interior do grupo comboniano, onde emergem conflitos entre 

tradição e inovação. O diálogo em torno da missão e da continuidade do 

projeto comboniano abrange questões de igualdade e liberdade, de identidade 

e alteridade, de unidade e pluralismo. O interesse que guia essa reflexão é a 

vida dos pobres e dos Outros, e as possibilidades de um diálogo intercultural, 

na contramão do projeto hegemônico. 

A assunção da pluriculturalidade exige mudanças profundas nas atitudes 

e práticas combonianas. A questão do pluralismo cultural tem uma dimensão 

ad extra , na relação com o mundo, e uma dimensão que transforma as relações 

internas e a vida da própria instituição. A pluriculturalidade intracomboniana, 

que descarta qualquer hegemonia normativa de uma cultura sobre a outra, é 

considerada por determinados setores uma ameaça à unidade e identidade 

institucional.   

1. 8 Perspectivas   

As comunidades combonianas são, geralmente, comunidades 

pragmáticas que pisam firme no chão concreto de seus contextos . Fazem 

muitas coisas num dia só, mas, às vezes, falta-lhes a articulação com a razão 

de sua presença intercultural e ação missionária, com as atitudes 

fundamentais que configuram seu horizonte.  

Elas interpretam a sua identidade na identidade de Jesus Cristo, que se 

apresenta como pão, luz, ressurreição, bom pastor, porta, videira e caminho. 

Ao identificar-se com pão , visão e ressurreição , Jesus caracteriza a sua 

missão e, por conseguinte, a missão da comunidade missionária como 

intervenção nas grandes questões do mundo que são a partilha do pão, a cura 

da cegueira, o questionamento das ideologias e o combate à morte com todas 

as suas ramificações. Dessa identidade da comunidade missionária, emergem 

os compromissos de sempre ver novamente a realidade, de afirmar a 

presença de Deus no mundo desde a sua criação e de apostar nas 

transformações de um mundo das elites num mundo para todos, pelo 

protagonismo dos pobres e dos outros. 
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A relevância da missão exige da comunidade comboniana cada dia a 

coragem de ver novamente (Mc 10,51), como o cego à saída de Jericó. A 

análise teórica do intercultural, isto é, a realidade de convivência entre 

culturas e a inculturação prática faz ver e compreender as pessoas, as 

culturas, as relações e o mundo à luz da fé. Ver , compreender , 

reconhecer e consertar (dialogar) são desdobramentos do amor e do 

seguimento de Jesus que se revelou como luz do mundo e que deixou aos 

seus seguidores como último e significativo sinal de sua boa nova a cura do 

cego . Só aquele que recupera a vista é capaz de seguir Jesus no caminho para 

Jerusalém.  

Ver novamente permite opor-se às ideologias e aos 

fundamentalismos, etnocentrismos, paternalismos. Ver novamente abre os 

olhos para os sinais de Deus no tempo para muito além daquilo que é senso 

comum , que é esperado ou conveniente. Ver longe e ver fundo produz 

esperança, para além dos conflitos da convivência pluricultural. O 

paternalismo, com seus eixos do poder, conservadorismo e concorrência, pode 

fazer compreender as novas dimensões da relevância missionária:  

1. Articular a relação do diálogo a partir dos princípios de comunhão, 

participação, co-responsabilidade, partilha, solidariedade, inserção, 

respeito, serviço, opção pelos pobre, promoção humana, justiça e 

gratuidade; perguntar-se acerca do carisma e da instituição na qual 

vivemos hoje.  

2. Dar ao outro o testemunho de uma convicção íntima que se tem, 

oferecendo-lhe, ao mesmo tempo, a oportunidade de, por sua vez , dar o 

testemunho de sua convicção íntima. E, em concreto, sentar juntos e 

dizer como se sentem. 

3. Reconhecer os outros e totalmente outro na existência pessoal envolto em 

clima de gratuidade e agradecimento. Os outros me foram dados para me 

chamarem pelo meu nome, para que eu seja. É o outro que me dignifica. O 

reconhecimento adquire o sentido de movimento naquilo que a pessoa 

reconhece ser chamada. Reconhecer o outro é reconhecer a sua dignidade 

de pessoa fim em si mesma. 

4. Entender que o diálogo é também um convite à conversão e à consciência 

de pertencer a uma comunidade, a uma instituição, a um estado coletivo 
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especial; convite à consciência de interesse comum; dar testemunho da 

missão de Deus na história. 

5. Tais princípios deverão perpassar todas as estruturas combonianas, não 

isoladas, mas integradas: vida consagrada, vida comunitária, vida da 

oração, governo, pluralidade de serviços missionários de evangelização, de 

animação missionária, de formação de  administração dos bens (cf. R.V).  

Diálogo: como processo, a interculturalidade não é isenta de conflitos 

como integração indivíduo-coletividade; um processo caracterizado pela 

peregrinação, pela tensão temporal cuja realização plena invoca a 

dimensão, utópica, escatológica 

 

o já-e-ainda-não. 

6  Não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco 

do diálogo (GS 1.40). 

7 O diálogo contrapõe-se ao apego dos poderes terrestres, dos privilégios, 

das superioridades; Diálogo exige ati tude de peregrino e de 

disponibilidade.  

Para a comunidade comboniana, o princípio-convivência e o princípio-

esperança são inseparáveis. O essencial da palavra de fé é a capacidade de 

pintar imagens de esperança e o essencial da convivência para a missão é a 

capacidade, a partir da justiça, de produzir sinais de justiça . A comunidade 

missionária não foge de Jerusalém. De Emaús, da mesa de onde o 

Ressuscitado repartiu o pão, ela volta para Jerusalém. Agora vê mais longe 

para caminhar mundo a fora. Cheia de alegria e esperança, testemunha a 

justiça da ressurreição. Ao anunciar o Senhor, nossa justiça (Jr 23,6), 

assume a dimensão profética do seguimento.  

1. 8. 1 O v iver intercultural a partir da realidade             

do  outro pobre   

A opção eclesial pelos pobres não haveria de ser cada vez mais uma 

opção com os pobres? A questão dos sujeitos no Instituto comboniano e dos 

protagonistas de sua missão passa pela questão do projeto que produz sentido 

e norteia o caminhar.  

De que outro pobre esta-se falando? Trata-se dos povos cujas culturas 

carregam o maior grau do saldo (herança ) negativo provindo de séculos de 
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uma história marcada pela conquista, escravidão, colonização, exploração 

imperialista e neocolonialista ocidental, hoje, com a juventude desenraizada 

por redução ocidental da globalização; povos pobres do assim chamado 

terceiro mundo , vítimas de preconceito e discriminação racial; povos 

marcados pela sensação de fracasso e fragilidade, pelo trauma e pelo 

complexo de inferioridade perante o branco ocidental, rico, civilizado ; 

povos que, hoje, de uma certa maneira, carregam uma consciência e 

compreensão do estado das coisas e uma força de resistência para defender a 

vida e a sua dignidade (irrupção do terceiro mundo); concentram-se 

sobretudo na criação de espaços de reconhecimento e têm certa desconfiança 

no discurso e na lógica construída pelos brancos

 

Como poderia haver diálogo intercultural e religioso sem admitir trocas 

recíprocas na percepção do mundo? A evangelização, a rigor, é sempre a 

cobrança da coerência do projeto de vida dos outros, sobre tudo os pobres, 

projeto este que, nas condições históricas onde se realiza, é sempre ameaçado 

por estruturas de morte. 

A relevância do carisma comboniano está prioritariamente no mundo 

dos outros pobres , excluídos: os negros. Nesse sentido, a interculturadade 

reclama, além do aperfeiçoamento de cada cultura específica, códigos de 

compreensão e ação em comum para combater a exclusão e estratificação. 

Nenhuma cultura particular vai poder fornecer códigos gerais que sirvam para 

unir a totalidade dos missionários combonianos. A solidariedade fraterna será 

o resultado de uma articulação das partes. 

A solidariedade nos convida a fazer a leitura da realidade sociocultural 

e histórica dos outros pobres a partir da nossa fé e do projeto de Jesus 

Cristo que é o Reino de Deus. Esse projeto não é paralelo aos projetos 

histórico de pobres, outros e excluídos. O projeto do Reino está no coração 

de seus projetos. 

A identidade da comunidade missionária é, permanentemente, 

transformada pela intervenção dos outros e dos pobres. Os pobres e as pobres 

intervêm na gerência da propriedade dos cristãos. Os sofredores e as 

sofredoras apelam para a sua sensibilidade. O encontro que transforma a 

identidade, propriedade e sensibilidade dos cristãos, os faz entrar numa nova 

órbita que se pode chamar a órbita ou a lógica do Reino. Em seu conjunto, os 
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pobres, os outros e os sofredores desafiam a formalidade da fé cristã e 

forjam a passagem do livro (Bíblia) e das fórmulas para a vida, da vida 

para a solidariedade militante, da luta para a contemplação.   

A comunidade missionária agradece ao povo de Israel uma longa 

tradição profética que preconizou as rupturas sistêmicas necessárias para que 

a missão possa ser universal. Universal é a missão cristã não por causa de 

uma suposta prepotência, mas por causa das vítimas. Essas cobram das 

comunidades missionárias as promessas do evangelho e de tantas reuniões e 

conferências. Que tal , dizem essas vítimas, retomar as afirmações da 

Igreja de Medellín que procurou a transformação da América Latina à luz do 

Concílio e definiu a sua identidade como uma Igreja pobre, missionária e 

pascal, desligada de todo o poder temporal e corajosamente comprometida na 

libertação do homem todo e de todos os homens ? (MEDELLÍN, Juventude 

15).   

1. 8. 2 Intercultural como articulação: papel da instituição   

A instituição comboniana, que considera seu Carisma essencialmente 

missionário e, portanto, universalmente relevante, tem de existir 

concretamente nas múltiplas realizações culturais de seus membros. O 

Instituto tem de ser o conjunto articulado de identidades culturais. Com a 

articulação entre a vida de um comboniano determinado que é cultural, e o 

imperativo missionário que visa superar quaisquer fronteiras 

 

fronteiras 

geográficas, sociais, étnicas 

 

surge a questão da interculturalidade estrutural 

da missão comboniana. Essa interculturalidade é uma questão de articulação 

entre diacronia e sincronia, entre a tradição do Instituto comboniano e a 

vida contemporânea da diversidade de seus membros. O carisma inculturado 

há de mostrar, portanto, que está em sintonia com a tradição da instituição, e 

que, por outro lado, protege a tradição cultural e histórica de seus membros.  

Como mostrar que a única ruptura que o Carisma missionário propõe é a 

ruptura com a infidelidade de seu próprio projeto de vida? Isso vale também 

no interior do Instituto comboniano. O paradigma da inculturação do carisma 

missionário e a sua proposta de formar os jovens a partir de suas culturas e de 

sua história representa a passagem do eclesiocentrismo (eurocentrismo) ao 
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alterocentrimo . Como mostrar que essa ruptura não significa uma ruptura 

com a tradição do Instituto comboniano, mas com os desvios coloniais? 

A identidade comboniana não deve ser uma identidade das origens 

(arché), nem uma identidade no interior de uma continuidade genealógica, 

étnica e mimética. Se for assim, morre por congelamento histórico. A 

identidade comboniano está na continuidade dos combonianos que fazem a 

experiência de Deus e de Jesus ressuscitado na prática do Reino, no caminho 

missionário e no serviço junto aos mais necessitados, a exemplo de Daniel 

Comboni. O paradigma da inculturação propõe a releitura heurística do 

Carisma comboniano nas culturas como projetos de vida de diferentes 

membros do Instituto comboniano. 

Assim, o Instituto comboniano é chamado a cuidar da preparação 

missiológica adequada 

 

sempre atualizada, -que orienta o evangelizador 

comboniano em sua atividade de maneira consciente. Uma preparação: - 

baseada sobre o diálogo como epicentro das relações entre as culturas (missão 

e educação à interculturalidade); - que supera a tentações de reproduzir os 

modelos da pastoral geral conhecidos ou herdados dos velhos ocidentais 

que antecederam, com métodos tradicionais alienadores, dominadores, 

escravizadores, assistencialistas; - tentação de produzir relações servo-patrão 

ou operário-patrão; [Obs:a considerar que o grupo italiano , durante muito 

tempo, tem controlado lugares importantes do exercício missionário: o 

governo (os conselhos), a formação, as revistas, etc., ou seja, as instituições 

materiais mediante as quais a missão acontece]; - tentação de mimetismo: 

imitar modelos de pastorais de outros territórios (no caso dos sulistas); - 

tentações de improvisações e de ingenuidade missionárias.   

Todo missionário é condicionado por sua experiência eclesial 
original; é uma conseqüência de sua condição humana e social. É 
mais honesto admitir esse fato e manter uma consciência reflexiva e 
crítica a respeito deste condicionamento. Assim o missionário pode 
saber o que tem a oferecer ao diálogo intereclesial, saber por que ele 
pode oferecer alguma coisa e saber em que sua contribuição original 
ajuda 101  

                                                           

 

101 GORSKI, Juan. Interpelações e nova missiologia na América Lat ina. In: PAPE G., 
COMBLIN J . e t a l . A missão a part ir da América Latina . São Paulo: Paulina , 1983, p .106-
107. 
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na convivência intercultural.   

A superação das tentações acima listadas dá possibilidade de que 

o missionário:  

1. 

 
integre, na teoria e na prática da convivência comunitária, a dimensão 

histórica: riqueza das intuições, das vivências e valores culturais do povo 

negro nos seus contextos particulares, o que não supõe uma imposição, 

mas uma contribuição responsável para a vitalidade da convivência; a 

contribuição dos pobres; pobre como sujeito; (comprometimento e 

solidariedade com o negro) 

2. 

 

atente, portanto, ao processo da inculturação com maior preocupação de 

reforçar as identidades particulares (fidelidade à tradição, autenticidade, 

auto-estima 

 

criatividade frente do Evangelho) para, assim, criar uma 

resposta missionária especifica; 

3 

 

olhe para um profetismo que discerne os mecanismos da cegueira 

coletiva 

  

que dissimula as idolatrias do poder, do ter (dinheiro), das leis, 

do saber e do prazer (responsáveis pelas relações assimétricas)

 

da mística 

e utopia das bem-aventuranças (profundo desejo e práticas de relações 

simétricas, isto é, relações fraternas, baseadas na solidariedade e na 

gratuidade evangélica); 

5 - eduque para consciência crítica e para prática de resistência (não-

violenta) contra todas as formas de mecanismos produtores de relações 

assimétricas, de denúncia das injustiças e de anúncio do Evangelho de 

igualdade nas diferenças. 

6 - priorize a estruturação da economia a partir do necessitado, do 

sofrimento (cf. Dussel, 1995: 127).  

Deve-se entender que Salvar o negro com negro não deve mais ser 

mantida como única referência para inteligência e desenvolvimento integral 

da identidade do negro no contexto comboniano pluricultural. Esse princípio 

deve ser completado pelo princípio de interculturação . 

A interculturalidade remete a um discurso ético em relação à dignidade 

do outro como pessoa humana, a sua cidadania, a seus direitos e deveres. Para 

entender a sua riqueza, necessitamos perceber a oposição ao etnocentrismo e a 
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tomada de posição em relação às diferentes culturas, às tradições religiosas 

dos povos não europeus e ao projeto comum (de vida mediante a missão). 

O diálogo, portanto, não pode vestir-se da inocência nem da 

tolerância européia. Tem de tomar um caráter crítico e l ibertador .A 

interpretação libertadora da interculturalidade é uma condição sine qua non 

para o desenvolvimento das identidades culturais e da sobrevivência do 

próprio Instituto comboniano. Tanto mais difícil será a convivência quanto 

mais forte for o embate com o poder opressivo hegemônico. Assim como 

aconteceu com a Teologia na América Latina face às forças de poderes 

opressores, com a dominação, com a túnica católica.102 

Com a interculturação, o Instituto comboniano conhece uma nova fase 

de sua história. Trata-se de um processo do qual depende o crescimento de 

cada comboniano. 

O diálogo significa uma mudança global de atitude, regime e estruturas 

eurocêntricos em todos os setores da vida da instituição comboniana. A 

educação ao diálogo: segundo José Comblin o diálogo é uma arte que deve 

ser cultivada e treinada nos Seminários. O diálogo deve substituir as relações 

de dominação e de superioridade 

 

que eram constantes na cristandade. Deve 

ser expressão de caridade, por levar em conta as pessoas dos outros que são 

diferentes, e não julgá-las com base em princípios abstratos supostamente 

universais .103 

O caminho comboniano da interculturalidade, além de fazer a opção 

eclesial pelo outro pobre, deve traduzir também a opção pela justiça na 

comunidade. Porque :   

Neste mundo ferido somos chamados a buscar respostas concretas e a 
atingir todos os homens e mulheres sem distinação , esforçando-nos de 
construir com eles uma civilização de amor, fundada sobre os valores 
universais da paz, justiça, solidariedade, liberdade e integridade da 
criação. Queremos aprofundar a nossa conscientização sobre as causas 
e conseqüências dos problemas atuais e prever entre nós um novo modo 
de pensar e de atuar. Para chegar a este objetivo necessitamos de 

                                                           

 

102 Cf . LIBANIO, J .B. , Concíl io Vaticano II : os anos que se seguiram . In: Vida 
Pastoral , XLVI, n o 243, 23-28, Jul -Ago 2005. (aqui p . 27) . 
103 As sete palavras-chave do Concí lo Vaticano II . In : Vida Pastoral , XLVI, n o 243, 17-
22, Jul -Ago 2005. (aqui p . 20) 
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nutrir-nos da Palavra de Deus e de estar motivados pelo carisma de 
Comboni.104  

A opção pelo outro pobre não deve ser traduzida em condescendência e 

pena para com o pobrezinho negro ou indígena, já que a maioria de negros 

combonianos foi formada na tradição caritativa do cristianismo 

(combonianismo) paternalista. Essa tradição que subsiste ainda sob forma 

mascarada deve ser superada.  

O intercultural  

exige uma nova disposição do espírito, sobretudo da parte dos 
missionários ocidentais 

 

e talvez na medida crescente, também da 
parte dos missionários que do Sul partem para Ocidente 

 

os quais 
devem repensar a necessidade e a graça de receber, de ser 
corretamente educados em relação ao assunto . 105  

A interculturalidade faz do missionário um sinal vivo da universalidade 

da Igreja, testemunho da solidariedade e da colaboração recíproca. Ela 

presume, ainda, que as encarnações locais da fé não devem ser apenas locais 

por risco de um relativismo fundamentalista que poderia fechar-se à 

comunicação com os outros. O Instituto comboniano tem de ser um lugar onde 

cada comboniano se sente em casa; mas se somente um grupo se sentir em 

casa, no Instituto, nas suas províncias, em sua particularidade, os outros serão 

vistos como estrangeiros, excluídos ou acolhidos superficialmente por 

tolerância . Trata-se de agir localmente, mas pensando globalmente, 

conjugando assim a microperspectiva com a macroperspectiva, particularidade 

eclesial com a sua catolicidade (cf. LG 13); aliás a universalidade do Instituto 

comboniano existe nas particularidades. Assim, particularidade não significa 

isolamento 

 

cada teologia é um discurso sobre uma mensagem universal (G. 

Gutiérrez) 

No contexto da interculturalidade comboniana, a vida religiosa se 

define, se renova, se reestrutura, se reinterpreta à luz de seguimento de Jesus 

Cristo. O Carisma comboniano é entendido como uma óptica própria que faz a 

interpretação do Seguimento de Jesus na sua missão 

 

que é a missão de Deus. 

                                                           

 

104 MISSIONÁRIOS COMBONIANOS et al . Just iça como relação que gera vida. Roma, 1 
de Janeiro 2000. no 16 , p . 11 . 
105 Cf . BOSCH, David J . La trasformazione del la missione: mutament i d i paradigma in 
miss iologia . . .p . 631. 
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É a prática de Jesus em contextos; é recriar a prática de Jesus em novos 

contextos. Ou seja, o Seguimento de Jesus é captado, valorizado e repensado 

a partir do contexto intercultural de relações assimétricas, de desigualdade, 

de mudanças rápidas e profundas na totalidade da realidade do Instituto 

comboniano.  

1. 8.3 O horizonte místico do diálogo   

O diálogo cultural pode ser situado entre duas negações: entre 

interesses que buscam a hegemonia cultural e entre a indiferença pós-

moderna,  que abdica da solidariedade e deixa indivíduos e povos à mercê de 

si mesmos, do mais forte ou da natureza. Onde dominam interesses e 

indiferença não há diálogo. Mas, quem diria que tampouco o diálogo com seus 

deuses, demônios e desejos é um diálogo cultural? 

O diálogo cultural é um foro de paz para todos os níveis da realidade. 

Nesse foro, procura-se desconstruir e reconstruir; desconstruir a 

dissolidarização social e reconstruir a memória histórica; desconstruir a 

irracionalidade das armas e reconstruir a racionalidade das palavras 

partilhadas; desconstruir a autorelevância narcisística e reconstruir a voz 

atenta ao Outro. Entre interesses, indiferença e ilusão, o diálogo é a voz da 

responsabilidade, memória e realidade. No diálogo, o mais fraco, o terceiro 

excluído, o Outro e o terror do ausente são lembrados, reconhecidos, 

esclarecidos e assumidos. 

O diálogo, enquanto prática de comunicação responsável, procura 

superar as relações assimétricas e questionar os discursos hegemônicos que 

impedem a comunicação. Discursos hegemônicos e ideológicos, quando 

habitam o subconsciente, os sonhos e os desejos das pessoas, muitas vezes, 

podem ser detectados pelas suas manifestações às avessas ou pela diferença 

entre a letra e o espírito . Assim, o Instituto dos missionários 

combonianos, fundado para a redenção dos escravos e evangelização dos 

negro-africanos na África, permaneceu sempre eurocêntrico, não faltando com 

a letra de suas Constituições, mas com o espírito de seu fundador. A 

negociação entre a letra e o espírito , entre signo sonhado e significado 

interpretado, é o diálogo com o princípio da realidade . Esse diálogo 
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representa a dimensão do esclarecimento que vai além da mera informação; é 

ao mesmo tempo desconstrução da ideologia, historização do mito e da utopia, 

e decodificação de sonhos, símbolos e signos. 

O diálogo, que expressa uma racionalidade construída e compartilhada, 

não só questiona a lei natural do mais forte, a fatalidade do destino e a 

normatividade daquilo que, numa determinada época, é cultural e 

politicamente correto, mas contesta também uma racionalidade a-histórica e 

descontextualizada. O diálogo, como conquista humana que interfere na 

naturalidade, linearidade e fatalidade dos acontecimentos e das estruturas 

sociais, é um dado cultural, como também a própria racionalidade o é. A 

suspeita de que atrás do correto de cada época há grupos sociais 

privilegiados, que impõem sofrimentos e privações a outros grupos, não é 

contra o clima do diálogo. O diálogo é necessariamente crítico para poder 

contextualizar os conflitos através de discursos que permitem a participação 

de todos em condições de igualdade. 

O diálogo com sua racionalidade construída e compartilhada abandona o 

conceito da verdade como correspondência à realidade como essência das 

coisas. A idéia de tornar o pensamento uma descrição da realidade idêntica ao 

objeto do conhecimento exprime o desejo de dominar o objeto. No diálogo 

entre as culturas, há um debate sobre diferentes descrições de diferentes 

projetos de vida. Não existem descrições nem projetos privilegiados. As 

descrições 

 

os diálogos 

 

articulam a relevância de diferentes projetos e 

reequilibram a relação custo-benefício da convivência humana. 

O diálogo é uma exigência da segunda instância da cultura, da 

inovação individual , sempre numa certa tensão com a primeira instância , 

a tradição coletiva . No momento em que a inovação individual torna-se 

culturalmente aceitável, a própria cultura precisa desenvolver uma capacidade 

de tolerar o dissenso e criar mecanismos de diálogo que substituam a 

eliminação física do Outro, a exclusão e o tabu por novas leis gramaticais da 

cultura. A modernidade, que ampliou a l iberdade individual, necessariamente 

ampliou os foros de diálogo. 

No horizonte do diálogo cultural está a paz universal, que visa à 

construção de uma humanidade composta por uma imensidão de culturas. Os 

sujeitos de cada uma dessas culturas conseguem ver partes do seu sonho e 
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projeto presentes nos sonhos e nos projetos dos outros. Metodologicamente, 

essa paz não pode ser construída através da violência embutida na dialética 

purista e condicionada pelo terceiro excluído , nem através do funcionalismo 

que, no fundo, sempre apresenta uma conta de custo-benefício . A paz não 

pode ser construída a partir de dialéticas eliminatórias ou 

complementaridades funcionalistas e integracionistas.  

O paradigma da concomitância diferenciada e articulada carrega a 

memória de toda a história e guarda na parcialidade de cada cultura os anseios 

de todos. É o horizonte utópico da coincidência de opostos, segundo o sonho 

de Nicolau de Cusa (1401-1464), seguidor de Raimundo Lúlio e Mestre 

Eckhart. A concomitância diferenciada e articulada supera a violência da 

universalidade que, de fato, se compreende como totalidade hegemônica. Ela 

lança uma ponte sobre o fosso pós-moderno que isola os contextos pela 

indiferença e auto-suficiência, e rejeita o fundo lucrativo que caracteriza a 

acomodação complementar e funcional de projetos diferentes.  

O significado da concomitância diferenciada e articulada pode-se 

mostrar  

- no campo do verdadeiro, que é o campo da teoria (ciência),  

- no campo do justo, que é o campo da prática (moral, direito) e 

- no campo do belo, que é o campo do gosto e das opções ideológicas (arte, 

religião). 

O campo do justo é a esfera cultural mais conflitiva frente à 

universalidade. Ao mesmo tempo que se afirma o direito no interior de uma 

cultura particular, precisa-se mostrar, que essa particularidade é expressão de 

um direito que as demais culturas igualmente podem invocar. A 

normatividade transcultural da lei, do direito e da moral não é evidente. Ela é 

resultado de negociações difíceis ( diálogos ), porém necessárias, para que os 

pobres e excluídos tenham um instância 

 

Constituições e cortes 

internacionais, por exemplo 

 

para cobrar seus direitos humanos . 

No campo das opções ideológicas, os diálogos (ecumênicos, inter-

religiosos, filosóficos) limitam-se a uma certa concordância formal dos meios 

(exclusão de violência, igualdade dos interlocutores) que permite, a partir de 

uma diferença material de propostas, que faz parte da identidade de cada 

crença, contribuir para a realização de fins comuns (mundo justo, paz).  
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No campo da arte e da música, novamente é mais fácil mostrar o 

significado da concomitância diferenciada e articulada . Músicos 

contemporâneos e composições clássicas de tempos passados, com seus estilos 

culturais e tempos muito distantes, conseguem internacionalmente ser 

compreendidos e construir um clima de confraternização. Pode-se imaginar 

que, no mesmo dia, se realizam concertos de Beethoven em Bogotá e de 

Mozart em São Paulo, shows de John Lennon em Tóquio e de Caetano Veloso 

em Londres, de Kitaro em La Paz e de Pablo Milanés em Roma. Todos 

compreendidos, aplaudidos, confraternizados com multidões em alegre 

comunicação. 

O diálogo como concomitância diferenciada e articulada , que se 

experimenta na música, mas também na ciência e na moral, faz compreender 

que a dimensão universal não impõe necessariamente uma uniformização de 

melodias ou conteúdos. Mas, ela opera uma sensibilização dos ouvidos e dos 

sentidos em geral, permitindo uma percepção misteriosa e participação 

universalmente contextualizada de todos.  

No campo da ciência, sobretudo naquilo que se refere ao campo restrito 

da tecnologia, é mais fácil concordar com uma certa universalidade normativa 

e relevância contextualizada. Aviões, computadores e internet funcionam 

mundialmente iguais. Mas, a ciência fora do campo da mera tecnologia 

também é cultural e historicamente situada. Portanto, também é impulsionada 

por visões do mundo, crenças e hipóteses contextualizadas. 

Na contextualização universal , amplia-se o conceito chave da física 

clássica: a causalidade local de um encadeamento contínuo de causas e 

efeitos. A física quântica introduziu, a partir de experiências empíricas, um 

novo conceito de causalidade: o conceito da não-separabilidade, isto é, o 

conceito da causalidade universal.106 Para a interação de pessoas, objetos e 

idéias não é necessário que esses estejam física ou oticamente ligados entre 

si. Entidades quânticas interagem a qualquer distância. Isso confirma antigas 

práticas espirituais de oração, intuição e projeção através do imaginário. Tudo 

no universo, literalmente, todo o mundo está concomitantemente diferenciado 

e articulado. A causalidade local é, ao mesmo tempo, um causalidade 

                                                           

 

106 Cf . NICOLESCU, O manifesto , loc . Ci t . , p .21.  
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universal. Em seu paradigma de indeterminação , Heisenberg mostrou que é 

impossível localizar um quantum num determinado ponto do espaço e tempo. 

A física quântica mostrou a coexistência entre pares de contraditórios 

mutuamente exclusivos 107: entre o mundo quântico e o mundo macrofísico, 

entre onda e corpúsculo, entre continuidade e descontinuidade, entre 

reversibilidade ou invariância do tempo no nível microfísico e 

irreversibilidade da flecha do tempo no nível macrofísico.  

1.9 Discernimento   

No diálogo configurado pelo paradigma da concomitância diferenciada 

e articulada, que inclui o silêncio entre as palavras nas palavras e o mistério 

da alteridade no mundo desencantado, está a afirmação da identidade, a 

possibilidade da não-violência e da paz. Esse diálogo articula vibrações 

polares e experiências opostas na atenção qualificada do coração e da razão. É 

a mística da gratuidade ainda e sempre em busca de sua linguagem. Mas, esse 

novo diálogo entre culturas e indivíduos não suscita expectativas falsas. Não 

promete a superação da ambivalência da condição humana e da alienação 

social, nem alimenta a visão de uma epistemologia total e de uma 

hermenêutica sem mistério. Abre, porém, caminhos de comunicação e 

horizontes de aproximação sob as condições: 

- que nenhuma cultura se arrogue ter a última palavra,  

- que a comunicação faça parte de uma responsabilidade ampla e 

- que todas as culturas respeitem reciprocamente seus silêncios e mistérios. 

O diálogo do terceiro incluído deixou de ser uma disputa 

concorrencial e tornou-se um vai-e-vem de palavras verdadeiras que 

iluminam perguntas abertas de diferentes ângulos. As perguntas postas sob 

uma nova luz permitem transformar antagonismos irreconciliáveis em 

polaridades constitutivas de uma unidade construída, não através da 

eliminação dialética, nem pela integração via complementaridade funcional, 

mas na concomitância diferenciada e articulada. Essa carrega no kairós 

histórico a memória de toda a história, guarda na parcialidade de cada cultura 
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os anseios de todos e na participação e cooperação entre iguais a 

possibilidade de uma nova práxis.                                                       
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CAP. II  O diálogo entre a identidade cultural negro-africana e a 

fé cristã.   

2. 1 Além da inculturação   

Por que a identidade cultural do negro-africano comboniano é colocada 

como um problema a ser discutido? A questão, a situação e o lugar do negro 

no Instituto missionário comboniano 

 

ou na Igreja de modo geral 

 

precisam 

de esclarecimentos, para uma melhor compreensão da particularidade negro-

africana como necessidade histórica. Isso permite identificar desafios e 

delinear perspectivas para o futuro; sabendo que, em última análise, esse 

futuro carrega um horizonte utópico. 

O diálogo entre a fé cristã e as culturas é chamado inculturação108. 

Continua a ser concebido como processo que concerne às jovens Igrejas, 

quando deveria interessar de mais e não de menos as antigas cristiandades. E 

este capítulo visa à idéia de que precisa proceder além da inculturação 

(cristianização de cultura). Esta remete ao modelo teológico da Encarnação do 

Verbo de Deus. Considera-se, ora,  um modelo de inculturação no qual o 

encontro entre a fé cristã e a cultura negro-africana alude  não tanto ao 

modelo de mistério cristão de encarnação, mas apenas  à transformação dessa 

cultura. No entanto, acontece que não se pode transformar autenticamente o 

que não está presente. Disso segue uma interrogação se a encarnação tem que 

ser único modelo a seguir ou simplesmente uma das possibilidades em 

situação de pluralismo cultural; não é único modelo a se relacionar com a 

cultura.Um negro-africano que acolhe a fé cristã ou uma das suas formas 

peculiares, como carisma comboniano, por exemplo, o faz com base na cultura 

que marca a sua vida. Mas, ao mesmo tempo, se está em diálogo com outras 

culturas que o circundam, não reduz a fé cristã à sua expressão limitada, mas 

a faz profeticamente presente também em outras culturas pelo diálogo. Num 

contexto caracterizado pelo pluralismo cultural 

 

portanto pelo pluralismo 

religioso 

 

temos de operar baseados na idéia de que a fé cristã leva cada 

                                                           

 

108 Cf . AMALADOSS, Michael . Oltre l incul turazione: uni tà e plural i tà del le chiese .Trad. 
Romeo Fabbri . Bolonha-I tal ia: EMI, 2000. 
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cultura à mudança. Mesmo numa Igreja local, a relação entre a fé cristã e as 

culturas negro-africana pode ser apenas uma relação progressiva e dialógica, 

porque as comunidades locais têm tendência a ser sempre mais pluriculturais; 

também porque hoje as culturas são envolvidas num processo de rápida 

interação e de mudança, para não falar de crescente diferenciação entre 

culturas e religiões nas sociedades modernas.  

Entendemos que o processo do encontro entre a fé cristã e a cultura 

negro-africana não é só um processo de encarnação, mas de diálogo. O 

pluralismo das culturas e das religiões inscreve-se profundamente no processo 

de diálogo. Na prática, esperam-se muitas tensões. Por isso, é preciso discutir 

as pretensões de uma ou de outra expressão cultural da fé cristã de ser ideal 

ou privilegiada ou em qualquer modo normativa, embora se aceite a 

normatividade da fé cristã enquanto tal. A comunhão implica o diálogo, não o 

domínio.  

A discussão sobre a inculturação evidencia a necessidade de que cada 

negro-africano que se fez comboniano o seja autenticamente, na condição de 

responder livremente à fé cristã 

 

ao carisma comboniano, no caso 

 

de modo 

criativo e pertinente, sem importar de fora as estruturas simbólicas que, além 

de não serem necessárias, aliená-lo-iam da sua cultura e do seu contexto.   

2. 2 Inculturação ou in-religionação?   

A questão de fundo em relação à inculturação é o modo de compreendê-

la. Embora mais próximo e semelhante ao termo antropológico 

enculturação109, o termo inculturação é especificamente teológico, baseado no 

modelo de encarnação, como o Verbo de Deus tornou-se humano em Jesus, 

assumindo a condição humana, assim a fé cristã encarna-se em várias 

culturas110. Ou seja, fala-se habitualmente de inculturação a propósito da 

                                                           

 

109 Nascido no interior do âmbito propriamente cultural , o termo enculturação é 
equivalente antropológico do que a psicologia social chama de social ização . É o 
processo pelo qual uma pessoa é int roduzida à sua própria cul tura, processo este que não 
se rest r inge apenas às crianças , mas at inge os adultos , sempre ass imilando característ icas 
fundamentais de sua ident idade cul tural . Podemos assim dizer que Jesus se enculturou na 
cul tura humana de Israel . 
110 ROEST CROLLIUS, Ari j . , Incul turat ionand Incarnat ion. On Speaking of the 
Christ ianFai th and the Cultures of Humani ty . In: Bullet in Secret . Pro non chris t ianis 13 
(1978) 134-140.  
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liturgia, da catequese, da pastoral. Em relação à inculturação dos enunciados 

da fé, como lembra o historiador das religiões e teólogo congolês, Léonard 

Santedi Kinkupu, os fundamentos teológicos são os três mistérios da 

Encarnação, da Ressurreição e de Pentecostes. O Evangelho que deve 

encarnar-se em todas as culturas purifica-as e, pela força do Espírito Santo, 

elas dão origem a fisionomias diferentes e inéditas do cristianismo. De modo 

que universalidade da Igreja se exprime mais em termos de comunhão das 

Igrejas [. . .] e não tanto em termos de uniformidade e de conformidade a um 

modelo único . A inculturação doutrinal é assim uma recepção criativa dos 

enunciados de fé, uma operação hermenêutica preocupada em preservar o 

sentido do ministério e em encontrar novas maneiras de exprimi-lo em função 

dos contextos culturais. Mas é importante não separar essa tarefa 

hermenêutica da dimensão ética do Evangelho e da inculturação. 111  

Da mesma forma, Mário de França Miranda intui   

três momentos do processo de inculturação: primeiramente a presença 
e o encontro com outra cultura, que exige nova linguagem, gestos e 
símbolos para ser significativa; em seguida vem a difícil fase do 
diálogo, na qual se examina que elementos culturais podem ou não ser 
assumidos e valorizados pela fé cristã; finalmente chega-se a uma 
síntese cultural, que não só enriquece a cultural local e a Igreja local, 
mas contribui para a catolicidade da Igreja.112   

Isso no plano teórico.   

Mas, no modo de compreender da pesquisa, o que acontece na prática é 

o encontro entre uma comunidade, com a sua visão inculturada da fé cristã, e 

uma outra comunidade, com sua cultura sustentada pela sua religião. O que 

segue é, portanto, um diálogo inter-cultural e inter-religioso, e é dele que 

deveria surgir algo novo. Daí o contínuo recurso à autocompreensão cristã 

como enraizamento hermenêutico do encontro buscado. A própria palavra 

diálogo 

 

de fato, esta-se usando preferentemente encontro 

 

pode ter 

uma conotação de verdade que já tem e que se vai negociar como o outro, 

                                                           

 

111 KINKUPU, Léonard Santedi . Para uma incul turação doutrinal no cris t ianismo 
africano . Trad. Genti l Avelino Ti t ton,In: Concil ium , Crist ianismos af ricanos. 
Pept rópolis: Vozes , n o 317, 4 /2006, p . 53-64. 
112 MIRANDA, Mario de França. Incul turação da fé: uma abordagem teológica . São 
Paulo: Loyola , 2001, p . 38 . 
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que também tem a sua. O encontro sugere mais o sair de si, a busca do que 

está diante de todos. 

No capítulo sobre o intercultural, falou-se da relação estrutural 

existente entre os elementos culturais e os religiosos. Dizia-se que toda 

cultura é fundamentalmente religiosa, senão as categorias culturais se 

tornariam ininteligíveis. Aqui nos perguntamos se é fácil separar os elementos 

culturais dos religiosos de modo a poder integrar os primeiros mantendo a 

devida distância do segundo? Era essa a pretensão de Roberto Nobili (1577-

1656), na Índia113, e era também o argumento base do qual são introduzidos 

elementos culturais zairenses (congoleses) na liturgia. Considerando o nexo 

estrito existente entre cultura e religião, são possíveis as ambigüidades.A 

negro-africanização da fé cristã pode trazer confusão com a Religião 

Tradicional Africana. Mas não acreditamos que isso tenha acontecido até 

agora em poucos esforços feitos na África.  

Ainda nos perguntamos se se reconhece o valor das outras culturas, por 

que não reconhecer também o valor das religiões tradicionais negro-africanas; 

sobretudo se as interpretarmos teologicamente, reconhecendo a presença do 

Espírito de Deus em obra em outras religião (RM: 28)? O que tem de errado 

em integrar também os elementos religiosos negro-africanos na fé cristã, na 

medida em que não são superstições e ajudam a expressar mais 

adequadamente os mistérios da vida que se celebra? Assim, uma in-

religionação a partir da tradição negro-africana é até normal e desejável.   

Alguns teólogos, como Andres Torres Queiruga, julgam que a 

inculturação deve ser completada pela expressão in-religionação . Aqui parece 

que a inculturação da fé cristã e o diálogo inter-religioso estão intimamente 

conexos. Escreve Queiruga:   

Ultimamente, a categoria de in-culturação fez sentir seu peso 
tanto na teologia como no diálogo das religiões. Pois bem, ela oferece 
uma analogia que não convém ignorar. Toda religião 

 

também a cristã 

 

é sempre intrinsecamente uma experiência interpretada e, portanto, 

                                                           

 

113 Depois de longos es tudos do sânscr i to e das escri turas re l igiosas do hinduísmo, adotou 
o modo de vida de um Rajah Sannyasi (nobre homem santo) , procurando se aproximar da 
casta mais al ta dos brâmanes . Para is to aprovou prát icas cul turais e anunciou a fé cr is tã a 
part i r da f i losofia e t radições rel igiosas do hinduísmo, que ele bem conhecia.Cf . 
MIRANDA, Mario de França. Incul turação da fé: uma abordagem teológica . São Paulo: 
Loyola, 2001, p . 23 . 
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inculturada: a experiência original teve de encarnar-se nos elementos 
culturais das pessoas e comunidades que a vivem. Algo que se vê bem 
claro quando, como é o caso das religiões universais, estendem-se para 
fora da cultura em que nasceram. Por que não ocorrerá o mesmo com 
elementos religiosos? Então, ao lado de in-culturação se deveria 
falar de in-religionação . Talvez somente o hábito é que pode à 
primeira vista fazer disto estranho. Na realidade, já num primeiro nível 
é muito difícil , se não impossível, distinguir muitas vezes entre o 
cultural e o religioso num mesmo fenômeno; muito mais, em tempos ou 
culturas não secularizadas.114   

Mas infelizmente o discurso cristão sobre a inculturação evoca a 

imagem da fé cristã que parte à conquistadas culturas, expressa-se nelas, 

integra-as e, assim, as enriquece. Parece ser uma imagem de dominação e de 

conquista. Em termos orgânicos, poder-se-ia pensarem um organismo cósmico 

gigante que continua crescendo, nutrindo-se com os elementos das diferentes 

culturas que encontra. Não se escuta nunca afirmar que a fé cristã, com as 

suas expressões culturais limitadas, deve apreender algo, enquanto vai 

enriquecendo as culturas. Infelizmente, esse tipo de fé cristã não existe em 

lugar nenhum. Só o Verbo de Deus pode pretender um tal domínio. Todavia, o 

Verbo tem assumido uma forma kenótica, tornando-se humano. O que se tem 

são, portanto, comunidades que não podem ter alguma pretensão de possuir 

exclusividade da Palavra; comunidades que estão no caminho, com sua 

experiência e percepção limitadas, histórica e culturalmente condicionadas; 

comunidades que encontram outras comunidades nas quais o Verbo está 

também presente e em obra, de modo desconhecido por elas. Os cristãos são 

chamados a testemunhar Jesus, mas não sabem as vias misteriosas para as 

quais o Ressuscitado e o Espírito guiam o mundo para sua plena realização. 

Nessa situação, a única opção possível não é a Encarnação, mas o diálogo que 

prepara o cristão tanto para dar como para receber. Isso significa que a 

Encarnação não é o único modelo para buscar a compreensão do processo do 

encontro entre a fé cristã e a cultura negro-africana.  

Da mesma forma, as discussões sobre o encontro entre o carisma 

comboniano e a cultura negro-africana são muitas vezes unilaterais e 

abstratas. De fato, quando se considera esse encontro como inculturação , 

                                                           

 

114 QUEIRUGA, Andrés Torres . O diálogo das rel igiões . Trad. Paulo Bazaglia . São Paulo: 
Paulus , 1997, p . 71 .  
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pense-se, em geral, só no que o carisma comboniano deve fazer na cultura 

negro-africana. Parte-se do carisma comboniano, colocando-o como dado 

imutável. Não se pergunta sobre o que a cultura negro-africana pode fazer no 

Carisma comboniano. A inculturação é vista como um processo de sentido 

único. Mas o carisma comboniano e a cultura negro-africana não existem por 

si mesmo. São abstrações operadas a partir de uma situação existencial. 

Considerando-as em abstrato, corre-se o risco de não se perceberem os vários 

problemas e as dificuldades do processo. É bom considerar a situação 

existencial concreta. Lá não é o carisma comboniano que encontra a cultura 

negro-africana, mas é o Trascendente (Deus, o Sagrado) que encontra a pessoa 

humana 

 

em comunidade, na pessoa de negro-africano. A palavra de Deus 

pode atingiras pessoas através mediações cósmicas ou humanas. E as pessoas 

inseridas numa comunidade respondem a Deus na sua vida, não apenas por 

meio da sua cultura e suas relações, mas também por meio das suas estruturas 

econômicas e sóciopolíticas.  

Quando a revelação do amor de Deus encontra uma resposta adequada 

na acolhida confiante da parte do negro-africano, começa um grandioso 

movimento de libertação pessoal e coletiva que se estende na história humana. 

O movimento leva à liberdade, pois liberta cada indivíduo das inadequações e 

obsessões que o mantêm prisioneiro. Promove a comunhão, pois concede aos 

indivíduos livres a força de cuidarem-se uns dos outros numa verdadeira 

comunidade .Liberdade, comunhão e justiça são os parâmetros de estímulo, 

oferecido pelo espírito, para a libertação total do ser humano.         

2. 3 Transformar a identidade ou reificar a cultura         
negro-africana?   

É de notar que a discussão sobre a inculturação iniciou-se nos âmbitos 

missionários cuja f inalidade era a difusão da mensagem cristã e implantação 

da Igreja entre os povos e culturas. Trata-se, sem dúvida, de um avanço em 

relação às práticas tradicionais que visavam impor (por exemplo, quando a 

liturgia era em latim), traduzir (por exemplo,quando o texto latino foi 

traduzido na língua local) e adaptar ( por exemplo, através o uso de motivos 

africanos para decorar os paramentos litúrgicos ou introdução de gestos, 
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reverências no lugar de geniflexão) a mensagem cristã. Assim, podemos ler nos 

escri tos do Prof.John Baur:   

Tal vez el error más funesto de los misioneros fue la adopción del 
principio de tabula rasa. Los europeos pensaron que los africanos no 
tenían religión propria, que sus corazones eran páginas en blanco.(. . .) 
Este concepto de la tabula rasa, junto con la fuerte convicción de la 
única verdad de su religión, indujo a los misioneros a adoptar el 
método de la asimilación, es decir, la implantación de la fé en la forma 
en la que ellos la conocían y la vivían, sin ninguna adaptación a las 
nociones religiosas preexistentes del pueblo que iba a ser 
evangelizado. El cristianismo no fue integrado en la vida y cultura 
africanas. 115   

O caso metódico comboniano salvar o negro com o negro , embora 

elegante e profético, em relação a seu contexto histórico, não deixa de 

carregar um caráter ambivalente. Enquanto esse postulado expressa a idéia de 

um processo no qual uma maior parte de responsabilidade de transformação 

de negros caberia aos próprios negros, ao mesmo tempo, ele constitui também 

um fio de extensão para a civilização ocidental na África ou a 

cristianização (no sentido de ocidentalização e até a conquista da África).116 

Mas a inculturação provoca ainda uma série de interrogações. Alguns 

missionários consideram a cultura um simples meio para a proclamação do 

Evangelho.Aqui a inculturação é entendida como método eficaz para o 

anúncio do Evangelho, sobretudo quando se toma a Encarnação do Verbo 

como paradigma teológico de fundo. Mesmo não falando abertamente,os 

missionários estrangeiros não deveriam ficar surpresos diante dos protestos 

das pessoas de uma cultura e de um tradição religiosa particulares, que os 

acusam de usar a sua cultura para subverter as suas estruturas sociais e 

religiosas. Não esquecemos que vivemos na época pós-colonial. O 

colonialismo polít ico parece desaparecido 

 

se não totalmente, ao menos de 

modo significativo 

 

mas, continua o econômico. Os pais colonizadores são 

                                                           

 

115 2.000 años de Crist ianismo en Afr ica . Trad. Gobino Otero . Madrid: Mundo negro, 1996, 
p . 103. 
116Este contexo se jus t i f ica também todo o movimento europeu ant iescravagista . Este 
movimento foi iniciado e promovido por um grupo de cris tãos evangél icos em Inglaterra , 
chamado a Seta de Clapham, chefiado por Wil l iam Wilberforce .A lu ta contra o comércio 
árabe de escravos na África , empenhou principalmente o Cardeal Chales Laviger ie .Cf . 
BAUR, John. 2.000 años de Crist ianismo en Africa . Trad. Gobino Otero . Madrid: Mundo 
negro, 1996, p . 117.  
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considerados cristãos e modernizados (civilizados). Diante disso, não se 

deveria estranhar se todo projeto de inculturação promovido de fora

 
seja visto 

com suspeito. Pode-se se queixar da própria boa intenção, mas os povos 

colonizados não podem esquecer tão logo a sua história. Hoje,o colonialismo 

econômico vem acompanhado de uma rápida difusão da ciência e da 

tecnologia moderna. Confundem-se fácil e continuamente modernização e 

ocidentalização ou europeização, pelo fato de que a modernidade 

contemporânea vem do Ocidente. Muitos negro-africanos têm uma relação de 

amor-ódio com a modernidade: por um lado, a modernização é considerada o 

único caminho para o desenvolvimento e o bem-estar; por outro, por si mesma 

ou acompanhada pela ocidentalização, é vista como uma força destruidora dos 

valores culturais e religiosas tradicionais. 

Mesmo se as sociedades negro-africanas não são secularizadas 

 

no 

sentido europeu do termo 

 

as pessoas são voltadas a viver vidas distintas em 

dois mundos diferentes:mesmo sendo fiéis a seus valores negro-africanos em 

nível mental, transcendental, criam espaço para a modernidade em nível 

prático, instrumental. Poderiam usar, por exemplo, os meios de comunicação 

rápida e de massa para difundir e reforçar as concepções e as ideologias 

tradicionais. Consideram e utilizam as instituições cristãs engajadas no setor 

da educação e do desenvolvimento, por exemplo,como fornecedoras de 

valores instrumentais da modernidade. Numa situação como essa, cada 

tentativa da inculturação é considerada como uma estratégia para subverter os 

valores culturais e religiosos tradicionais, mesmo em nível mental e 

transcendental.     

2. 4 O lugar do negro-africano no Instituto comboniano   

O lugar do negro no Instituto comboniano tem nome. À pergunta de 

saber se existem pobres entre os missionários combonianos, a resposta é sim, 

existem. Quem são? A minoria provinda do Sul do mundo, entre os pobres, os 

negros são os mais pobres. Por isso, o ponto de partida desta reflexão é uma 

presença concreta, em ou dentro das comunidades combonianas 

interculturais, que convive na relação cara-a-cara imediata; é o negro com 
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cultura e etnia não-hegemônica;  pobre que chega da periferia do capitalismo; 

é o negro em uma situação que busca a libertação (E.Dussel, 1995: 126), 

que sonha com a igualdade e justiça.  

Desde sua chegada ao Instituto comboniano, partindo da experiência de 

Daniel Sorur, o negro tem sempre tido uma presença apagada, sem expressão 

nem visibilidade significativa, sempre se identificou com a pedra 

escondida . Que será do seu futuro? A esta pergunta, negros otimistas e 

negros pessimistas continuam trazendo repostas largamente opostas 

 

de 

modo esporádico nas discussões de corredores: para uns, os negros são 

despregados, considerados no segundo plano e continuarão sendo assim 

porque eles são complexados. Para outros, os negro-africanos têm muitas 

capacidades, a situação vai mudar, é questão do tempo. 

Esta pesquisa pensa diferente; articula-se em torno de duas idéias, a 

saber: 

a) o futuro se prepara, se planeja dialogando com a alteridade comboniana 

 

em reação ao credo euro-comboniano de tudo está indo bem, o resto são 

problemas pessoais ;  

b) o futuro do negro-africano dependerá do que os negro-africanos farão hoje 

ou não. Nada está escrito em antecipação; o futuro é, ao contrário, largamente 

indeterminado. 

Essa visão em favor do que chamamos de negro-responsabilidade, 

deverá, espera-se, servir de inspiração para negro-africanos que querem ter 

espaço no Instituto comboniano. Essa tarefa não é fácil, sabemo-lo, mas é 

nosso dever e direito fazê-la. 

Contudo, para que o renascimento do negro-africano ou regeneração 

negro-africana117 tenha chance de se tornar realidade, três condições têm de 

ser cumpridas. Antes de tudo, que a visão do mundo que a inspira (missão), e 

o cenário onde ela participa 

 

contexto comboniano pluricultural em diálogo 

 

sejam coerentes e se inscrevam no campo de possíveis. Mas qual é esse campo 

                                                           

 

117 o renascimento do negro comboniano ou sua regeneração se inscreve no emergir de 
imenso movimento planetário da consciência af ricana: o panafr icanismo, a Unidade 
africana e o Renascimento af ricano que es tão mais que nunca na pauta das at ividades 
c ient íf icas , pol í t icas e cul turais dos af ricanos no continente e na Diáspora . KALAMBA 
NSAPO, Sylvain . Tendências atuais da teologia af ricana. In: GIBELLINI, Rosino (ed .) , 
op . ci t . , p . 102-132, aqui p . 132.   
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de possíveis? É preciso que o diálogo intercultural seja levado a todos os 

atores combonianos, em todos os setores possíveis. O imaginário coletivo tem 

de ser produto que transformará as identidades ligadas pelas vicissitudes da 

história e ao ambiente solidário para a construção de um futuro que será 

colocado sob tríplice sinal:  da liberdade, da vontade e da ação. É na cabeça 

do negro-africano que precisa formar-se uma outra idéia do lugar do negro no 

Instituto comboniano, por meio da formação de consciência crít ica118; no 

desenvolvimento na base da consciência histórica, do futuro cultural e 

político africano. O africano digno desse nome sabe que a restauração da 

consciência histórica e cultural depende dos fundamentos do renascimento 

africano e não é uma simples caiação. 119 Os negro-africanos devem se 

convencer de que a regeneração do negro depende deles na medida em que 

assumem a responsabilidade de saber dialogar no Instituto comboniano. 

Apesar das dificuldades reais em que vive, o negro tem condições de 

conseguir essa meta. Precisa, enfim, criar as condições de uma verdadeira 

«parceria», já que o negro decidiu privilegiar essa modalidade de cooperação 

no diálogo intercultural. 

Com desejo semelhante, na mesma condição, em outro contexto, 

A. Aparecido da Silva proclamava:    

Depois de suportar por longo tempo situações de inferiorização 
notoriamente reconhecidas, a comunidade negra reage assumindo sua 
identidade própria e a sua história. Surgiu assim a negritude , 
enquanto expressão dos anseios e aglutinações dos ideais da 
população negra. Expressão forte de toda forma de colonização e suas 
seqüelas, a negritude é a um só tempo movimento histórico, 
emancipativo, social, artístico, cultural e religioso.O seu grande 
intento é a recuperação da identidade negra. O negro se dá conta de 
que a sua salvação não está na busca da assimilação do branco, mas 
sim na retomada de si, isto é, na sua afirmação cultural, moral, física, 
e intelectual, na crença de que ele é sujeito de uma história e de uma 
civilização que lhe foram subtraídas e que precisa recuperar. 
Trabalhando a metodologia da auto-estima, o movimento da negritude 
forjou a consciência negra no sentido de que ser negro não é uma 

                                                           

 

118 Cf . LIBÂNIO, J .B. Formação da consciência cr í t ica . Subsídios f i losóf ico-cul turais . 
Pet rópolis: Vozes , 1978.  
119KALAMBA NSAPO, Sylvain , Tendências atuais da teologia af ricana. In: GIBELLINI, 
Rosino (ed .) , op . ci t . ,p . 102-132, aqui p . 116. 
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questão de pigmentação, mas o reflexo de uma atitude mental e 
prática.120  

O projeto de reafirmação e construção da identidade do negro exige 

uma reflexão mais aprofundada.   

2. 5 A reabilitação da identidade negro-africana   

Os estudos de antropologia cultural e social durante o último século 

deram ao mundo um conhecimento mais aprimorado da diversidade das etnias 

e de seus pressupostos históricos e culturais. A nova compreensão da relação 

evangelizador-evangelizando dá um novo enfoque antropológico de 

revalorização das identidades culturais. Por isso, em vez de considerar a 

tarefa da inculturação antes de tudo a partir dos missionários 

 

que vêm de 

fora 

 

muitos teólogos africanos prefeririam compreendê-la como tarefa de 

uma comunidade local, dos cristãos que vivem nessa comunidade. São eles 

que procuram viver, expressar e celebrar a própria identidade por meio dos 

símbolos da própria cultura. Além disso, a viabilização da relação 

intercultural que unifica ou aproxima o mundo, por um lado, revela, por 

outro, a irredutível diversidade cultural das populações desse mesmo 

mundo.Um outro fator: na África, o movimento de desocidentalização é 

marcado por uma retomada cultural. A paciente preservação de uma rica 

tradição oral vem contribuindo para a revalorização do patrimônio e da 

identidade culturais. 

Para as comunidades combonianas pluriculturais, a cultura guia ou de 

referência , se é que existe, é e deve ser sempre a cultura local do povo. Por 

isso, a necessidade de valorizar as identidades culturais e as igrejas locais121, 

onde as comunidades combonianas pluriculturais estão inseridas. Esse povo 

das comunidades locais é a razão dessas comunidades combonianas. E essas 

                                                           

 

120 APARECIDO DA SILVA. A. Evangel ização e incul turação a part i r da real idade af ro-
brasi lei ra . In: M. FABRI DOS ANJOS, Marcio (org .) . Incul turação, desaf ios de hoje . 
Pet rópolis: Vozes , 1994.p .112 et seq . 
121 Cf . AZEVEDO, Marcel lo de Carvalho. Viver a fé cristã nas di ferentes cul turas . São 
Paulo: Lyola , 2001, p . 45 . 
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culturas locais são sempre misturadas. Uma comunidade local do povo 

poderia dar testemunho profético mais eficaz e autentico no seu contexto.  

Consideremos o caso negro-africano na comunidade comboniana 

pluricultural. Acreditamos que, no plano sociológico, não há solução séria 

que não se baseie no reconhecimento das minorias vindas do Sul do mundo 

por parte da maioria ocidental. É necessário ainda o reconhecimento dessa 

maioria por parte das minorias vindas do Sul. Mas, não nos parece difícil 

perceber que as minorias vindas do Sul (África, Ásia, América Latina) dão-se 

conta que chegam numa instituição que tem uma história, que tem uma 

tradição religiosa dominante. Parece-nos difícil aceitar que um jovem negro-

africano que ingressou numa comunidade comboniana não saiba nada da 

cultura comboniana ou da cultura cristã, uma vez que todos os textos, todas as 

formas culturais elaboradas e apreendidas no período da formação estão 

cheias de referências. Da mesma maneira, não é aceitável que as comunidades 

combonianas que acolham os jovens negro-africanos não saibam nada das 

tradições culturais e religiosas negro-africanas. Sendo prudentes, dir ía-se que 

seria uma conclusão suficiente dizer que cada um dos combonianos, cada um 

dos grupos estaria muito bem se reconhecesse seus deveres e seus direitos.    

Em geral, surgindo recentemente, há pouco tempo e no contexto pós-

colonial, os cristãos negro-africanos têm de não apenas afirmar a sua 

identidade cultural, mas sobretudo descobri-la e recuperá-la. Mas hoje os 

cristão negro-africanos são livres para fazer isso? Parece que são impedidos 

pela Direção Central da Igreja, em nome da preservação da autenticidade da 

fé cristã e da defesa da unidade da Igreja . Por sua vez, os combonianos 

diriam em nome da internacionalidade do Instituto , herança recebida do 

Fundador. Nesse sentido, como observa o religioso dominicano africano de 

Burkina Faso, Sidbe Semporé, a vida religiosa missionária se torna um 

enigma, se não uma aberração para muitos, embora a África tenha sido 

evangelizada sobretudo por missionários religiosos. O peso das tradições, o 

contexto econômico e social desencaminham a prática dos votos de pobreza, 

de castidade e de obediência. A vida religiosa para os negro-africanos 

permanece economicamente dependente do exterior, como também é marcada 

por uma história e por tradições estranhas à África. Terão os religiosos e as 

religiosas negro-africanos/as a coragem de reapropriar-se do sal e do 
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fermento do carisma fundante do Espírito para redefinir e reconfigurar a 

vida religiosa [ . . .] ? Terão eles a coragem de arriscar-se mais em seu 

engajamento ao lado dos desfavorecido, para ajudá-los e animá-los a tomar 

nas mãos seu destino e trabalhar para nascimento de uma nova sociedade 

africana mais justa e mais responsável ? Isso supõe que os institutos voltem 

as costas ao espírito de capelinha e à tribalização, para fazer acordos e 

elaborar projetos comuns.122   

Os bispos e os teólogos africanos estão convencidos de que a 

africanização do cristianismo deve passar pela africanização das estruturas da 

Igreja. A canonista italiana e africanista Silvia Recchi mostra que a 

eclesiologia do Vaticano II aviou um espaço importante para criação de um 

direito particular, e se pergunta se os bispos diocesanos e as conferências 

episcopais tomaram consciência disso. Evidentemente, a relação entre o 

particular e o universal na Igreja situa-se além da oposição 

centralização/descentralização, e o pluralismo será sempre limitado pela 

exigência de comunhão. Mas o peso da legislação universal ainda é 

considerável e o problema da inculturação é um desafio para o direito 

eclesial.123  

Portanto, a inculturação não acontece a partir de uma cultura normativa. 

É, sem dúvida, que a fé cristã não é pureza, mas já inculturada nas tradições 

hebraicas, greco-latina e em seguida européia.  Isso faz com que o encontro 

entre a fé cristã e uma nova cultura 

 

no caso a negro-africana 

 

seja de fato 

um processo inter-cultural. Qual é exatamente o papel das culturas nas quais a 

fé cristã tem sido expressa originalmente? Dever-se-ia tornar um pouco 

semita, um pouco grego, plenamente romano e autenticamente africano para 

ser cristão na África, como tem afirmado um cardeal romano, em ocasião do 

Sínodo para a África? A cultura originária transmite somente uma tradição, 

que deve ser interpretada e consentida em expressão nova e criativa em outra 

cultura, ou é um modo narrativo por todas as culturas sucessivas? Pode-se 

                                                           

 

122SIDBE SEMPORÉ, A vida rel igiosa na África , pert inência e desaf ios . Trad. Orlando 
dos Reis ,In: Conci l ium , Crist ianismos africanos. Peptrópolis : Vozes , n o 317, 4/2006, p . 
71-82. 
123 RECCHI, Si lvia . Igreja da África e est ruturas eclesiais adaptadas Trad. Genti l 
Avelino Tit ton. In : Conci l ium , Crist ianismos af ricanos . Peptrópolis: Vozes , no 317, 
4/2006, p . 83-94. 
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entender a inculturação como uma simples tradução de valores eternos em 

culturas diferentes?   

2. 6 Esclarecimentos  sobre a identidade do negro  

A seguir, traça-se um quadro de diversos aspectos que permitem 

entender melhor a problemática da identidade cultural do negro na sua 

complexidade para não cair na armadilha de um discurso encantatório da 

identidade cultural do negro-africano que se nutre da ideologia de 

autenticidade como o salvar o negro com opróprio negro . 

Partindo da experiência do negro-africano, Daniel Sorur Pharim Deng 

pergunta-se se pode falar de identidade ameaçada, perda de identidade, 

identidade crispada, identidade alienada? Em que consiste finalmente a 

identidade cultural de Daniel Sorur? Ela se constrói dos elementos estruturais 

que a fazem ser ela mesma? Se for isso mesmo, a definição é abstrata. Cabe 

ao negro-africano comboniano perguntar-se pelos elementos com os quais ele 

é ele mesmo, negro, e sem os quais deixa de ser ele mesmo. Tratar-se-ia de 

buscar os componentes que lhe dariam a permanência, a continuidade, a 

natureza invariante de ser culturalmente negro. Na linguagem escolástica, 

falava-se de essência .  

Apesar da facilidade do uso, o termo essência não parece dar resposta 

à atualidade das mudanças da convivência 

 

no caso particular da instituição 

comboniana internacional e pluricultural. Essa facilidade reflete uma leitura 

estática, fixadora da realidade comboniana, portanto, da identidade 

comboniana, enquanto que, no contexto comboniano, está-se situado numa 

perspectiva histórica, dinâmica, evolutiva, processual. O negro-africano 

comboniano está em contínuo movimento de transformação, sem com isso 

necessariamente perder a sua identidade cultural de origem. Por isso é melhor 

falar em relações determinantes de diálogo que a definem. 

A identidade cultural do negro no Instituto comboniano multicultural 

não deve ser apontada como se fosse uma realidade definitiva. Está sempre 

em construção, em devir. Isso acontece nas interações, em relação às 

diferentes realidades culturais que convivem na comunidade comboniana. O 
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contrário do processo da construção e do devir da identidade cultural do 

negro seria a sua estabilidade, imobilidade, a mesmice, o fechamento, e 

levaria a seu isolamento, desaparecimento. Pensa-se que se mantém assim a 

identidade. Ela se perde, porque torna-se ininteligível, sem expressão 

comunitária. A identidade cultural do negro obtém maior clareza de si, não se 

voltando sobre si mesma, mas confrontando-se com outras identidades 

diferentes de si. O negro, ao defrontar-se com a situação do Instituto 

comboniano internacional e pluricultural, é questionado a encontrar os seus 

componentes fundamentais numa dupla dimensão de recurso à história, ao 

passado, à família, às fontes de origens e de interpretação deles para o 

momento atual marcado pelas exigências do intercultural.  

De agora em diante, pode-se falar de identidade cultural do negro, 

apenas em permanente interpretação. Tanto mais radical se fará a 

reinterpretação quanto maior for o corte cultural a que as interpretações 

anteriores forem submetidas. No momento em que o carisma comboniano 

entrar realmente na intimidade do negro não se terá realmente idéia da 

transformação que sua identidade sofrerá, se se quiser respeitar a 

inculturação. Se tal não aconteceu no passado e no presente, não foi e não é 

por causa das distâncias culturais, mas por causa da pretensão hegemônica da 

cultura ocidental de impor-se sobre as outras culturas e religiões até destruí-

las.  

Voltando o olhar ao que pode ser o processo psicológico, constata-se 

que há diferentes maneiras de reagir do negro diante dos fatores e culturas 

 

sobretudo a ocidental 

 

com repercussão sobre a consciência e compreensão 

da identidade. No seu tempo, consciente, Sorur se perguntava: Qual é il mio 

paese nativo? ; Che cosa sono i negri? ; referia-se a le pene dei negri in 

Africa . Todas as vezes que o negro se acomoda a uma situação, sem 

perguntar-se a custo de quê, corre o risco de perder a identidade. Acomodação 

é uma solução fácil. E as soluções fáceis e simplistas conduzem 

freqüentemente a equívocos. Faltou o esforço da mente interpretativa. 

Careceu ir fundo na compreensão da própria identidade para retomá-la em 

nova figura. Simplesmente ela é ajustada a uma nova situação. Isso tem 

acontecido e continua acontecendo repetidamente. A posição contrária 

também não leva a nenhuma parte. O negro fecha-se na identidade fixada, 
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crispada, rígida e rejeita e revolta-se contra o europeu de modo particular. 

Isso pode ser justificado por medo da decisão e da liberdade responsável (E 

Lévinas). O eurocentrismo comboniano é, sem dúvida, gerador de medo de 

decisão e de liberdade responsável. 

Em O medo à liberdade , Erich Fromm esclarece a atitude de medo que 

impede o desenvolvimento da identidade pessoal. Ele chama atenção para a 

dupla conseqüência oposta do medo e da insegurança, mas de raiz comum: a 

submissão e o autoritarismo. Os dois são produtos da insegurança e do medo 

do diferente. Os dois impedem que a identidade se reestruture diante dos 

diferentes.124 Ela torna-se uma ferramenta de museu arqueológico. Não 

cumpre a missão de ser testemunha no mundo atual. A reestruturação da 

identidade é processual, histórica.  

A falta de consciência histórica, ao representar-se para si a realidade do 

Instituto comboniano ou mesma da Igreja como essência imutável e eterna, 

impede qualquer reinterpretação da identidade. Nem se quer pensar em 

processo de inculturação. Tal representação tornou-se muito comum no mundo 

religioso por influência do pensamento neo-escolástico e da visão de 

resistência aos outros pensamentos religiosos e da modernidade (pós-

modernidade) abertos ao lado subjetivo e evolutivo da realidade. Breve, por 

medo de perder a identidade comboniana .  

Todavia, há um paradoxo: de um lado, a instituição comboniana 

 

como 

toda a Igreja 

 

quer interpretar o seu carisma para viver na atualidade 

(criatividade, diálogo), mas, com medo de perder a sua identidade, mantém 

as mesmas estruturas piramidais de dependência e eurocêntricas, através de 

aspecto canônico universal e homogeneizadora por meios das experiências 

jurídicas (CIC, Regra de Vida), do governo centralizado (em Roma), da 

formação telecomandada (funciona apenas o que é aprovado por Roma), da 

economia com fontes no Ocidente.  

Nesse sentido, ao tratar da teologia da inculturação, Luiz Carlos Susin 

desenvolve, com particular atenção, a pergunta sobre os sujeitos do processo 

da inculturação. E entre as questões da inculturação da teologia, destaca-se a 

interrogação sobre o compromisso da formulação teológica com o logos grego 

(que perpassa o próprio saber moderno) associado ao direito romano. O que 
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sobra de espaço, então, para as outras culturas que não carregam essas 

mesmas regras?125  

Não há novidade em trazer o elenco das coisas conhecidas por todos ou 

ignoradas por muitos. De qualquer maneira, enquanto permanecer o 

eurocentrismo, o Instituto comboniano (a Igreja) será sempre o lugar de 

alienação cotidiana do negro-africano126.  

Outro fator nivelador de toda identidade é a chamada cultura globalizada 

de massa que tem desfigurado as identidades e culturas originais. Como ela 

penetra também no campo religioso, produz fenômenos semelhantes no mundo 

religioso. A cultura virtual faz parte do pot-pourri cultural presente127. 

Permite que, em nível pessoal, se criem várias identidades simultâneas. Em 

termos sociais, a indústria do marketing tem propiciado que se fabriquem 

identidades variadas, plurais para diversos gostos e interesses. O negro-

africano parece padecer de tais imagens virtuais. Em parte, o problema 

vocacional padece de esquizofrenias imagéticas. Os religiosos se fazem uma 

imagem, mas passam outra para fora de si. A sua bela auto-imagem não 

corresponde à sua irradiação. A geração jovem não consegue identificar-se 

com ela. Daí não se sentir atraída. A tentação é criar uma identidade de 

propaganda, para fora, feita de imagens virtuais, produzidas artificialmente. 

Não tendo consistência na vida e obra do Instituto, mais cedo mais tarde rui.  

No sentido mais sutil , emergem problemas ligados às relações indivíduo-

instituições ou indivíduo-sociedade, também as relações entre 

desenvolvimento tecnológico e as exigências axiológicas ou entre 

consumismo e valores. Afinal, esses problemas de crise e de refundação de 

identidade são de todas as sociedades em nível mundial, enquanto todas são 

expostas, em formas diferentes, aos desequilíbrios e às contradições inerentes 

aos mesmos processos de desenvolvimento e mudanças produzidos pela 

cultura hegemônica (modernidade). Assim, para a juventude que constitui a 

                                                                                                                                                                                         

 

124 Cf . FROMM, Erich .O medo à l iberdade . Rio de Janeiro: Zahar , 1983. 
125 Cf . SUSIN, Luiz Carlos . Incul turação: impl icações teológicas . In: FABRI DOS ANJOS, 
Marcio (org.) . Teologia da incul turação e inculturação da teologia . Petrópol is: 
Vozes/SOTER, 1995, p . 29-55.  
126 Cf . ELA, Le cri de l homme afr icain . . . , p . 12 . 
127 Cf . LIBÂNIO, João Batista . Ident idade da Vida Consagrada e contexto atual , 
Conferência di r igida aos rel igiosos e re l ig iosas do Estado de São Paulo /Brasi l (CRB 

 

SP), em Agosto de 2003.  
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maioria dos combonianos negros, a identidade resulta uma relação complexa 

quer referente às tradições africanas quer referente ao modernismo ocidental, 

que acredita na tese de uma metiçagem cultural de modo especial nas cidades. 

A evolução das culturas urbanas em plena ebulição constitui uma incerteza 

maior para o futuro. A erosão das culturas originárias até o seu 

desaparecimento é uma evolução possível; essa evolução ocorreria na lógica 

de uma globalização que, por meio das mídias, impõe o modelo ocidental. 

A mediocridade intelectual e humana impede a reinterpretação. Não se 

tem o alcance das transformações que estão acontecendo e permanece-se 

instalado onde se estava. A rigidez da identidade revela a incapacidade de ver 

além do curto horizonte da mente.  

No plano teológico, tradicionalmente, ensinava-se acentuando a 

concepção objetivista, dogmatista da verdade. Ou seja, a verdade é aquilo que 

se ensina sempre, em todas as partes e por todos. Tal definição perpassa a 

visão de Daniel Sorur ao dar o sentido do Cristianismo128. Nesse sentido, 

Sorur via nos apóstolos a totalidade imutável de todas as verdades. Hoje, esse 

modo de pensar soa bizarro, tal é a compreensão histórica, pluralista, 

dinâmica, processual de verdade que se tem. 

A concepção antiga da Tradição insiste na repetição literal, que parece 

fidelíssima, mas acaba sendo infiel por causa da mudança do horizonte de 

compreensão. Por exemplo: qualquer católico médio entende que aplicar para 

atual veneração das imagens a proibição de construir e cultuar imagens do 

Antigo Testamento é um anacronismo sem sentido.  

Indo mais fundo, o ato criativo de Deus revela-nos o jogo da identidade 

e diferença como reflexo da vida intratrinitária. Em Deus, existe a realização 

mais perfeita da unidade na diferença e da diferença na unidade. As três 

pessoas, que se constituem pela relação entre elas, unem-se na mais profunda 

relação por um único Amor. E, ao criar, a Trindade impregna todas as 

criaturas desse duplo movimento. Cada coisa é uma singularidade única, 

insubstituível, mas todas tecem a mais maravilhosa comunhão e harmonia com 

a criatura. Teilhard de Chardin chamou de harmonização esse processo de 

união, de comunhão desde as partículas menores até a humanidade. Olhando 

                                                           

 

128 Conferi r o tercei ro capí tulo da primeira parte deste t rabalho.  
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ao nosso redor, percebemos que, ao mesmo tempo, atravessa essa fascinante 

pluralidade um espírito de comunhão, de interligação, de interconexão. Tudo 

se liga a tudo. A identidade de uma realidade se constrói pelas relações que 

estabelece com as outras partes e com o todo maior. A identidade de cada 

coisa (cultura) é um dom criado. A criação não é uma realidade feita num 

dado momento e entregue a ela mesma, como pensa um deísmo filosófico. É 

um ato permanente de Deus. É a criação continuada. E as coisas e os seres 

humanos constituem, a cada instante, a própria unidade num processo 

contínuo. E o fazem relacionando-se com os outros,com os diferentes. A 

relação da criatura com a Transcendência é a mais íntima e mais distante e 

diferente. 

 

A Transcendência existe diante de cada criatura a uma distância 

infinita, numa inconfundível distinção. No entanto, nada lhe é tão imanente 

quanto a Transcendência. Faz o ser existir . Aí está um modelo ideal da 

compreensão da identidade que se relaciona intimamente com a diferença. 

Na vida pública, Jesus oferece-nos exemplos em que o diferente, o 

outro revelou ora o rosto de Deus, ora o do demônio. Quando se 

completaram os dias de sua assunção, Jesus tomou resolutamente o caminho 

de Jerusalém (. . .) (Lc 9,51). Lá deveria arrastar as forças inimigas com o 

risco de vida. O que, de fato, aconteceu. Nesse momento, interfere Pedro, com 

um outro, um diferente. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, 

dizendo: Deus não permita, Senhor! Isso jamais te acontecerá! Ele, porém, 

voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás! Tu me serves de 

pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens! 

(Mt 16, 22-23).O outro é Satanás. Na parábola do bom samaritano, é o 

contrário. O outro, a vítima está aí. O sacerdote e o levita desviam dele e 

passam adiante. O samaritano socorre a vítima. E Jesus pergunta, então, ao 

doutor da Lei: Na tua opinião, quem destes três se tornou o próximo daquele 

que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que teve pena 

dele . Então, Jesus lhe disse: Vai e faz tu o mesmo! (Lc 10,36s). Em vários 

outros momentos, Jesus reconhece no diferente, no outro a interpelação de 

Deus Pai. A mulher pagã de origem siro-fenícia (Mc 7, 24-30), diferente de 

religião e etnia, muda o plano de Jesus de só atender os judeus. Acolhe-lhe o 

pedido e faz o milagre. A adúltera, de diferente comportamento, recebe a 

misericórdia de Jesus (Jo 8,3). 
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O problema central na relação entre identidade e diferença é o 

discernimento. Só por meio dele, a partir dos critérios da prática de Jesus, 

saberemos perceber que o outro, que o diferente deve ser rejeitado como 

tentação do Maligno e que o diferente é a interpelação de Deus para que 

reinterpretamos mais uma vez a identidade missionária na convivência.  

Nessa exigência de discernimento, é interessante ter presente a 

observação em relação à cultura ocidental de Mário de França Miranda :   

Contudo, a cultura ocidental, enquanto profundamente plasmada pela 
fé cristã, gestou constantes culturais como o valor da liberdade, a 
igualdade de todos, a noção de pessoa, os direitos humanos, a utopia 
do Reino de Deus, a consciência histórica, para só citar alguns 
exemplos. Essas características, na medida em que são assumidas por 
outras culturas, demonstram o caráter sui generis da cultura ocidental-
cristã, mesmo reconhecendo suas ambigüidades e deformações129.   

Portanto, além de suas ambigüidades e distorções, como o eurocentrismo e 

outros, certos traços da cultura ocidental não poderão a priori ser rejeitados 

em nome de um respeito a outras culturas; sobretudo se esses traços refletem 

valores do Evangelho. 

Partindo da visão teológica precedente, entendemos que a identidade 

comboniana na qual se contextualiza a identidade do negro é identidade 

missionária, portanto, identidade do caminho, do seguimento de Jesus 

missionário. Peregrinamos no mundo sem ser do mundo. A peregrinação nos 

faz irmãos, como acontece entre os migrantes, os sem-teto e sem-terra. 

Abrimos caminhos, não casas. Somos esperança de água no tempo de seca, 

esperança de pão no tempo de fome, esperança de sentido, num mundo 

absurdo. Somos esperança pela nossa presença, pelo testemunho, pelo serviço 

e pelo anúncio do Reino. Somos cidadãos do Reino, não funcionários de 

instituição ou sistema. O caminhar na utopia do Reino constitui a forma mais 

radical da partilha.     

                                                           

 

129 MIRANDA, Incul turação da fé uma, uma abordagem teológica . . . , p . 103. 
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2. 7  Desafios da construção da identidade cultura do negro  

A formação da identidade do negro só é bem sucedida se for capaz de 

deixar a reclusão e sair ao mundo. Isso exige romper com a regressão infantil , 

muitas vezes enfeitada como fidelidade à tradição ou obediência, romper com 

o medo da liberdade e da alteridade, romper com a tentação do 

fundamentalismo, romper com o desejo mimético de correr atrás de 

eurocentrismo. A identidade missionária precisa integrar toda a tradição da 

Igreja, porém sem obsessão de imitá-la. Precisa, sobretudo, resgatar a 

tradição profética e ter a coragem de ver hoje mais longe que ontem. 

A definição da identidade cultural do negro na convivência comboniana 

intercultural não se restringe ao campo especulativo da ruptura com o 

eurocentrismo pelo respeito ao protagonismo histórico negro-africano, mas 

vai ao campo das providências que se devem tomar para a concretização da 

mudança das práticas formativas e de vivência comunitária comboniana. 

Nessa perspectiva, fica claro que há necessidade de se resgatarem as heranças 

culturais africanas e discutir o seu lugar na comunidade comboniana e a sua 

relevância para a missão. Tal empreendimento requer a organização de um 

pequeno grupo de pesquisa 

 

para se dizer 

 

em torno do assunto, revendo os 

critérios de interação com o carisma comboniano (inculturação) e de 

intercâmbio com o mundo cultural ocidental (aculturação). 

Mas os exercícios práticos que estão indicados nesse parecer 

 

sobretudo no que se refere à dinâmica de aculturação 

 

podem trazer à tona 

outros desafios, emergentes da maioria negro-africana. As representações da 

história são campos ideológicos. Nessa perspectiva, pelo menos três desafios 

se conflitam. O predominante está na reforma do eurocentrismo ético. Nesse 

caso, coloca-se em pauta o projeto científico de produzir os encaixes do novo 

sema contestação do eurocentrismo e reconhecendo-o como apropriado desde 

que ele seja ético, de acordo com os direitos humanos universalistas . São os 

riscos dos estudos culturais e do multiculturalismo. As representações da 

cultura africana são feitas sobre a base do conhecimento grego-romano, 

judeu-cristão e suas variantes. Vejamos que a visão de mundo eurocêntrica 

continua predominante. Nela, nossas heranças culturais africanas ainda são 

reduzidas aos parâmetros de avaliação do conhecimento europeu.  
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Um segundo risco pode ser o da visão afrocêntrica. Ou seja, trabalhar 

com uma perspectiva da produção de uma representação afrocêntrica e oposta 

ao modelo eurocêntrico, a cópia invertida. Esse tipo de pensamento sofre dos 

mesmos problemas que condenamos no eurocentrismo. A idéia cêntrica que 

reduz tudo à sua submissão: o pensamento, a racionalidade, a civilização, 

tudo passa a existir a partir dela. 

O terceiro desafio é o de base africana, visa conversar continuamente 

com as outras dinâmicas culturais. Nessa última categoria, a da base africana, 

é que se instala a nossa perceptiva de heranças culturais africanas. Parte-se da 

teorização em torno da existência de grupos étnicos diversos, dentre os quais 

os diversos grupos étnicos negro-africanos. 

Em meio a esses desafios e ebulição de visões, a formação de uma 

identidade cultural negro-africana choca-se friamente com a visão européia. 

Em torno das heranças negro-africanas, vão acomodando-se as visões que têm 

mais intimidade com a religiosidade africana, com as comunidades 

tradicionais, com a história africana das sociedades tradicionais, com as 

culturas negras e com os problemas sócioeconômicos estruturais das 

populações negro-africanas. No campo da raça social, ficam mais evidentes a 

visão em torno do combate ao racismo como prática psicossocial, a visão que 

prioriza a igualdade entre as etnias, e os grupos que trabalham com o binômio 

classe e raça, numa perspectiva de encaminhamento de revisão do marxismo, 

que se assenta no eurocentrismo ético.  

Além das opções conceituais, o importante é que se trata de um 

momento de inflexão histórica na formação comboniana. Várias conversas 

 

embora sem articulação sistemática e científica 

 

estão em construção. A 

reflexão sobre a posição e o destino o dos negros no Instituto comboniano, 

apresentaria um grande dinamismo. Faz parte desse quadro a discussão das 

políticas afirmativas para os negro-africanos e a participação no Capítulo 

Geral. Com essa discussão se desnuda a existência de um grupo que produz o 

apagamento dos negro-africanos da história e da cultura comboniana. 

Apagamento que sempre foi realizado em nome da construção da comunhão da 

instituição. Um Instituto comboniano sob a ideologia de 

internacionalização , mais ocidentalizada, e, necessariamente paternalista. A 

própria internacionalização, na forma que é pensada, não como fato, mas 
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como ideologia, é um mecanismo para eliminação das heranças negro-

africanas.  

A verdade é que as heranças culturais negro-africanas, 

independentemente de seu volume, de sua riqueza e de sua diversidade, 

carecem de visibilidade e nem são conhecidas, nem reconhecidas no Instituto 

comboniano, salvo em alguns casos. A verdade é que hoje os laços entre 

alguns combonianos negro-africanos e os decisores políticos combonianos são 

então feitos (paternalismo); no entanto, não se entende como poderiam surgir 

novos paradigmas desejados por todos, sem que uma aliança sólida seja 

forjada entre as duas categorias de atores. Há urgência de se encontrarem 

meios para liberar a expressão da herança cultural negro-africana, sob todas 

suas formas, uma expressão hoje sufocada, marginalizada na sua própria terra 

e fora no mercado das idéias combonianas onde o afro-pessimismo faz receita, 

onde as únicas idéias aceitas são as do grupo dominante.  

Entendemos que a filosofia comboniana da inculturação, salvar o 

negro com o negro , foi uma excelente inspiração, mas um empreendimento 

de uma eli te que a enfrentou do alto, de modo abstrato. Preocupando-se , por 

exemplo, de difundir o cristianismo ou levar a civilização ocidental entre os 

negro-africanos, não consultaram os f iéis e não estudaram as suas culturas e 

religiões, que são modelos espontâneos de inculturação. Consultaram, ao 

contrário, as fontes literárias de frustrações dos exploradores e outros 

missionários ocidentais; fontes cheias de preconceitos e parciais. A 

experiência tem esclarecido toda uma série de questões. A primeira e a mais 

importante é, ao nosso ponto de vista, que a cultura negro-africana não se 

encontra nos livros, e sim no modo como o povo vive aqui e agora do negro-

africano. Se olharmos o modo de viver do povo negro-africano, é evidente que 

não existe uma cultura negro-africana. A cultura negro-africana é, na verdade, 

um mosaico de culturas. A segunda: há, em algum lugar,grupos negro-

africanos, como certas tribos como os Batshua (pigmeus da Rep. Dem. do 

Congo), os Masaia (Kenia) que não apenas não se identificam com a cultura 

majoritária, mas a consideram até opressiva à sua identidade e 

tradição.Considerando uma determinada cultura, os antropólogos falam de 

grandes e pequenas tradições.Mesmo procurando integrar certos elementos 

das pequenas tradições, a grande tradição os anula ou oprime,enquanto que o 
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pequeno grupo considera essencial esses elementos para a própria 

identidade.Assim acontece também no grupo comboniano. Essa supressão 

pode levar à conseqüência quer de um processo natural de integração cultural, 

quer de um processo político de dominação ou submissão. Certos grupos, 

como os tribais, podem encontrar-se completamente fora das estruturas 

culturais da maioria e defender e preservar a sua cultura como a raiz da sua 

identidade. Numa situação dessa, uma aproximação superficial à cultura 

negro-africana quer apenas identificá-la com a tendência majoritária e ignorar 

completamente o que é considerado subalterno, marginal, tribal, inferior.  

É bom observar que, na África negra, a fé cristã tem sido pregada aos 

pobres (escravos) e são esses, em grande parte,que a acolheram. Por 

conseqüência, todo projeto de inculturação que parte do alto será 

necessariamente irrelevante para a maioria dos cristãos. 

Considerando tudo o que é observado até aqui, o projeto comboniano de 

inculturação, no que se refere à identidade cultural do negro, não deve ignorar 

a presença cultural do Ocidente hegemônica e majoritária.Essa presença 

cultural possui, sem dúvida, elementos específicos positivos e caracteriza o 

conjunto da vida do grupo. Não se trata de escolher entre diferentes 

culturas.Hoje, a realidade da Igreja é pluricultural e procura-se respeitar a 

diversidade e as identidades culturais.130 

O desafio é, portanto, promover o encontro entre a fé cristã (Evangelho)e a 

cultura numa situação pluricultural. É fácil e simples falar da fé cristã e 

cultura em abstrato. Somente no plano prático é possível perceber a 

complexidade da situação.  

2. 8 Perspectivas de transformação  

Há urgência de fazer com que as heranças culturais negro-africanas se 

tornem uma verdadeira referência de luta para a transformação e a libertação, 

contra a ditadura, as urgências e as lógicas do ajustamento não assimilado. 

Diante dessas interpelações, as heranças culturais negro-africanas 

precisam 

 

para o seu desenvolvimento 

 

de um olhar próprio. Para isso, é 

                                                           

 

130 Cf . AMY, Gutmann (di r . ) . Mult icul tural ismo. Pr inceton: Press Univers i ty , 1994. 
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imperativo que os negro-africanos tenham ousadia de pensar, de falar e se 

fazerem ouvir. Chegar a dizer: o Evangelho nos pertence 131 também ou 

gritar o carisma comboniano nos pertence também.  

O caminho comboniano do intercultural tem de dar também ao negro-

africano a oportunidade de agir, de participar com o poder de suas idéias da 

formulação/conceitualização de um projeto que deveria ser também 

apaixonante como foi o da descolonização. O projeto é o de desenvolvimento 

de sua identidade cultural na comunidade comboniana, de modo que se torne 

capaz para a missão evangelizadora de qualidade. Trata-se de regeneração do 

negro no Instituto comboniano. Essa noção, colocada no centro de nossa 

preocupação, não é nova. A regeneração do negro, foi questão já no século 

XIX, nos lábios de Daniel Comboni. Ao falar da regeneração do negro-

africano, o XVI Capítulo Geral dos missionários combonianos comenta:   

Comboni, com o seu lema regenerar a África com a África, está 
convencido de que a libertação e o renascimento da África estão 
profundamente ligados à pessoa de Jesus e ao seu Evangelho, e aos 
próprios africanos protagonistas da sua própria história. As 
realidades humanas de pobreza e abandono, regeneradas pelo 
encontro com Cristo, tornam-se por sua vez agente da regeneração de 
outras situações .132  

No Instituto comboniano intercultural, nunca se fala de integridade dos 

negros nem de sua articulação. As destinações anárquicas parecem ser 

mecanismo que formula o princípio dividir para dominar . Somos 

atomizados e perdidos no oceano dos europeus sem possibilidade de nos 

encontrarmos, de nos falarmos, sem possibilidade de saborearmos a negritude 

e africanidade combonianas. Enquanto isso, assistimos aos encontros dei 

bresciani,tretini,veneti , etc. 

Com conotação nova, sonhamos com o renascimento negro-africano 

que hoje não é apenas questão cultural, como se tem sempre acreditado em 

relação talvez ao Renascimento do século XIV/XV europeu, acontecido depois 

                                                           

 

131 SALVOLDI, Valent ino; KIZITO SESANA, Renato . África, o evangelho nos pertence . 
São Paulo: Loyola, 1989.   
132 MCCJ, Documentos Capi tulares 2003: a missão dos combonianos no início do tercei ro 
milênio . Roma, 1 de Outubro de 2003 (Uso privado Reservado aos membros do Inst i tuto) , 
n o39, p . 22 . 
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do período obscuro da Idade Média; ele é também político, econômico e 

social.  

As questões de integridade e de renascimento, como tantas outras, 

precisam de uma articulação e de uma expressão. Toda atitude de 

relaxamento, ou que aparentasse uma demissão dos negro-africanos, seria 

paradoxal, pois existe hoje um grupo africano globalizado de quem se deve 

esperar uma contribuição mais importante para pensar um projeto de 

mudança. Ainda paradoxal, uma demissão dos negro-africanos constituiria 

uma ameaça séria para o futuro, pois o crescimento endógeno das Províncias 

combonianas da África que se tenta promover seria hipotecado, se os negro-

africanos falhassem na sua missão histórica que consiste, entre outras, em 

destacar e valorizar a herança cultural do continente negro.  

Que se entenda bem, pensar a integridade e o renascimento do negro no 

Instituto comboniano não visa a uma nova tendência do negrocentrismo, nem 

um apartheid étnico, nem um pan-africanismo individualista, mas contribuir 

com a herança negro-africana, já que esta nunca teve visibilidade no Instituto 

comboniano que quer ser chamado de comunidade internacional ou/e 

intercultural. Talvez, sim, os negro-africanos deveriam existir como uma 

força política para se libertarem do peso colonial euro-comboniano; os negro 

africanos deveriam, sobretudo, reencontrar ou construir uma identidade 

cultural de base cristã e comboniana e assumi-la plenamente: eis aqui a 

dimensão essencial da problemática da personalidade negro-africana e 

comboniana. Nas províncias africanas, tem-se de promover as línguas 

africanas, a história a redescobrir, o ambiente a proteger, a imagem da África 

e do negro no Instituto comboniano a cuidar e a restaurar. 

Propomos ainda: 

- Dar possibilidade para o estudo da experiência do pluralismo religioso, a 

inspiração das outras religiões e a possibilidade de partilhar o culto com os 

seguidores das Religiões Tradicionais Africanas.A partir daí, explorar 

também uma reflexão teológica das religiões e do diálogo interreligioso e uma 

articulação cuidadosa entre a proclamação e o diálogo, entre a Igreja e o 

mundo negro-africano.  

- Suscitar interesse para reflexão sobre a libertação, enraizada nos contexto 

das relações assimétricas. Deve-se, no caso, aprofundar o estudo da libertação 
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como projeto inter-cultural/interreligioso, como necessidade de uma mudança 

cultural.    

2. 9 Discernimento   

Existe algo mais complicado do que identidade em transformação ? 

Identidade como referencial estruturador do ser estável e transformação 

como eixo do vir a ser ? Qual é a possibilidade de convivência entre 

identidade e transformação e qual é a finalidade dessas transformações e 

conversões permanentes? Guiados pela estrela de Belém que leva ao contexto 

da encarnação (inculturação) e pelo Espírito Santo que permite pensar a 

diversidade dos povos na universalidade do mundo e na unidade de um 

projeto, a transformação última permitirá ver Deus face-a-face (cf. Mt 2,2; Ap 

22,4). O último objetivo do caminho é o reencontro de cada um e de toda a 

humanidade com Deus, seu Criador. É a utopia da bem-aventurança definitiva 

que promete aos puros de coração, aos que venceram suas ambições e 

ambivalência, ver Deus (Mt 5,8). Aos que se tornaram luz, diz o salmista, 

será possível ver a luz: Com tua luz nós vemos a luz (Sl 36,10).  

Concluindo. Aprendizagem, assimilação e originalidade: A identidade cultural 

do negro-africano-cristão deve ser compreendida em suas relações 

interculturais. Ela é uma dinâmica caracterizada por momentos de conversão 

ao cristianismo (o limite é inerente a toda realidade humana, pessoal ou 

cultural), de conformismo (deve ser substituído pelo discernimento crítico: 

identificação das tradições de origens/ identificação antropológica do negro-

africano e abertura ao novo que edifica e humaniza/ a novidade em relação à 

cultura/ negro-africano como sujeito do ideal comboniano) aos valores 

ocidentais, de resistência e de conflito (substituído pelo processo do diálogo). 

A sua construção harmoniosa necessita de um processo de diálogo entre 

culturas em vista da vivência da fé e da missão de evangelizar.        
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Resumo  

O diálogo é uma voz plural, porque os aspectos de libertação que o 

postulam são múltiplos. Podemos articulá-lo segundo as formas que 

respondem a esses aspectos. 

Há assimetria cultural de dominadores e dominados: é preciso um 

diálogo da libertação cultural. Como a identidade profunda do negro-africano 

foi negada por muitos séculos, podemos falar de "pobreza antropológica", "da 

negação cultural"; por isso que o cristianismo negro-africano busca hoje a 

inculturação da fé nas culturas negro-africanas. Aqui o diálogo visa ao 

reconhecimento, à compreensão, ao respeito da alteridade do outro: opção 

pelo outro . 

Há assimetria sócio-econômica: há ricos, privilegiados e pobres, um 

Norte e um Sul, e mesmo um Sul no seio do Norte ; é necessário um diálogo 

de libertação sócioeconômica, pois a pobreza é fruto do egoísmo econômico. 

E o critério mais preciso da autenticidade evangélica é o diálogo de partilha, 

solidariedade, justiça (método). A opção pelo pobre torna-se prioritária no 

diálogo; nele se é obrigado olhar o presente a partir dos mais necessitados, 

dos pobres. E isso muda muita cosa. Trata-se de construir uma convivência 

onde as necessidades dos pobres precedem os poderes dos privilegiados. É 

necessário libertar o negro-africano de modo que ele se torne plenamente 

responsável por seu destino.   

Há uma questão de dependência em nível antropológico. As mudanças 

das estruturas, diz G. Gutierrez, não suscitam automaticamente uma nova 

convivência, da mesma forma que as mudanças interiores pessoais não 

garantem as mudanças sociais. Precisa-se também de uma luta em nível 

religioso 

 

no sentido teológico. É mister um diálogo da libertação do pecado 

que o Cristo oferece. Essa libertação capacita as pessoas a viverem entre si e 

com Deus. Esse é o nível mais importante. É o nível onde se estabelece a 

unidade profunda dos três níveis. Como diz o apóstolo Paulo aos Galates (Gal 

5, 1): "Cristo nos libertou do pecado para sermos livres" . O pecado é a 

recusa do outro, a recusa de amar a Deus e aos irmãos. A liberdade é a 

vontade de comunhão com Deus e com os irmãos. A pessoa livre vive como 

filho de Deus e irmão dos outros. E ser f ilho obriga a ser irmão. Esse nível 
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teologal implica dois outros níveis: não há relação filial com Deus, se falta 

interesse para libertação econômica e humana. Portanto, o diálogo diz 

respeito às mudanças das estruturas (sócio-político-econômicas), à mudança 

interior pessoal; à correção dos erros humanos, superação das limitações; é 

um diálogo libertador. 

Há discriminação racial e étnica, a dos brancos sobre os negros; 

convém, portanto, um diálogo da libertação racial. O cristianismo é acusado 

de ter sido, durante a história, um cristianismo "branco e ocidental". Logo, é 

urgente falar de um cristo negro. Não se pode esquecer que o problema do 

racismo existe em muitas sociedades. Aqui, o diálogo visa também ao 

reconhecimento, ao respeito e à acolhida do diferente. 

Há discriminação religiosa: as religiões de salvação e de pretenção 

universalista negaram as religiões tradicionais negro-africanas. A religião ,

 

é 

um fator de libertação ou um fator de alienação? O cristianismo tem de se 

fazer essa pergunta. Não basta invocar Deus para dar testemunho de 

fraternidade e de justiça num mundo marcado por pluralismo religioso. O 

diálogo tem por finalidade o reconhecimento, a compreensão, o respeito pelo 

diferente, a escuta, a acolhida: a opção pelo diferente . 

Desse modo, cinco aspectos de opressão marcam a exploração dos 

povos, a estrutura de pecado, a alienação das culturas, a exclusão das etnias, a 

extirpação das religiões .Qual diálogo sugerem esses diferentes aspectos da 

libertação? A noção de "diálogo" cobre uma realidade complexa que não 

devemos considerar numa aproximação restrita. Com efeito, o cerne do debate 

está lá : não podemos ter uma concepção restrita desse diálogo, mas perceber 

e sublinhar a sua importância enquanto evidencia a interação entre a religião 

e as demais dimensões culturais da vida social.  

O diálogo carrega um duplo aspecto: um método e um conteúdo. No 

plano do método , o diálogo sublinha mais o compromisso de compreender e de 

respeitar, de escutar e de acolher;a responsabilidade, a solidariedade, a 

partilha, a participação, a prática de justiça, a comunicação; em uma palavra, 

a libertação. Se o método é importante para levar a sério o real, o conteúdo 

não é inferior e é a"opção pelo outro", pelo diferente, e a opção prioritária 

pelo mais outro 

 

usando a expressão de E. Lévinas 

 

quer dizer, o pobre. 

No diálogo com o articulação exige, portanto, prioridades.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A importância científica desta pesquisa está em abordar uma realidade 

incitante para o pesquisador das Ciências da Religião. A identidade 

conquistou perspectiva de pesquisa interdisciplinar, na interseção entre 

antropologia (psicologia social) e Religião (teologia) face a convivência 

fecunda, mas tensa entre distintas  culturas. De modo mais concreto, inserida 

na questão a respeito do que é pessoa humana, e projetando-se pelas 

interrogações sobre o conhecimento (o que posso saber?), a ética (o que devo 

fazer?) e inclusive, num sentido mais distante e inexplorado, a esperança (o 

que posso esperar) (Kant), a interrogação pela relação ou pelo entre 

intersubjetivo/interpessoal oferece ao tema básico da Antropologia (e para as 

Ciências da Religião) uma dimensão de profundidade cuja ignorância deixaria 

sem resolução o drama da identidade da pessoa. 

O estudo,  com o enfoque  intercultural traz para o interior da reflexão 

das Ciências da Religião a espinhosa questão de identidade cultural na 

convivência  de culturas, provocada pelo fenômeno religioso missionário. A 

discussão da dissertação gira em torno dos desafios da identidade cultural do 

negro na comunidade comboniana pluricultural. Capta-se um certo mal-estar, 

expressão da sensação de desconforto pelo descompasso entre os processos de 

aculturação eurocêntrica e de inculturação; pela difícil tarefa do 

reconhecimento do protagonismo histórico da subjetividade do negro-

africano. Portanto, no horizonte da pesquisa encontram-se as questões de 

diálogo, inculturação e libertação, com enfoque étnico-cultural. 

No cerne do estudo, a pesquisa mostrou que a identidade cultural se dá 

e se constrói na experiência de vida.  Assim, a experiência do negro-africano, 

sudanês Daniel Sorur Pharim Deng, se apresenta como ilustração prototípica 

da identidade cultural do negro em um contexto católico pluricultural ainda 

eminentemente marcada marcada pela supremacia europeia. A análise desse 

caso mostra o  quanto a identidade negro-africana teima em renascer. A 

africanidade (identidade etno-cultural negro-africana)  grita mais alto no 

coração de quem é digno dessa identidade, sobretudo diante à alteridade 
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ocidental. A africanidade, elemento original de identificação do negro-

africano, se apresenta como um princípio inegociável 

 
nem todas as coisas 

são trocáveis (M. Mauss).   

Depois de séculos de contato e convivência  epidérmicos e de 

superioridade do europeu sobre o negro-africano e seus descendentes dentro 

do continente negro e nas terras de diáspora 

 

o negro-africano se reconhece 

negro e reclama reconhecimento como outro, diferente, perguntando pela 

coerência de relações sociais (entre culturas e etnias) e pelo  seu lugar na 

comunidade internacional. A identidade cultural do negro teima em renascer 

com muito vigor, já não tanto sob forma institucional, mas na consciência de 

uma unidade e identidade a ser construída na pluralidade étnica e cultural. 

Esta política de identidade deu lugar a uma  identidade política chamada de 

Negritude (africana personalista ou africanidade), no inicio do século XX. E, 

depois do Concílio Vaticano II, o ambiente teológico reclamou e continua 

reclamando afirmação dessa identidade etno-cultural, reafirmando a negritude 

enquanto identidade etno-cultural 

 

e política.           

A pesquisa mostrou a postura de  protagonista do negro-africano Daniel 

Sorur, no combate ao etnocentrismo e na luta pela promoção da igualdade e 

afirmação da diferença. É na dinâmica das relações estabelecidas entre eles e 

os ocidentais que o negro-africano disputa pela sua identidade cultural, 

confronta sua realidade vivida com o projeto proposto pelo Evangelho e 

briga contra o projeto sociocultural do eurocentrismo que desestrutura as 

culturas extra-ocidentais. Mas, essa irrupção da negritude é ainda periférica 

devido à homogeneidade simbólica mais forte, não alcançando a significação 

necessária para estabelecer um intercâmbio recíproco enriquecedor. Entre o 

distanciamento do negro-africano das comunidade e cultura de origem e a 

resistência face ao cristianismo ocidental é preciso uma negociação. Impõe-

se, portanto, um novo processo: o de buscar a Identidade em diálogo .  

Nessa perspectiva o paradigma de interculturação se apresenta como 

condição de possibilidade e de inteligibilidade das relações entre as culturas 

em si (aculturação) e entre as distintas identidades culturais e o Evangelho 

(inculturação). Do diálogo dependem a construção e o desenvolvimento da 

identidade cultural do negro. Do diálogo depende a passagem do Instituto 

comboniano de multicultural a intercultural. Em um horizonte mais amplo, do 
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diálogo depende a sobrevivência e o potenciamento de uma Igreja católica 

pluricultural, cuja unidade se estabelece desde uma comunhão na fé. 

O diálogo de culturas abre nossos horizontes ao novo, predispõe-nos a 

escutar os outros, e modificando nosso ponto de vista. Constitui uma condição 

imprescindível para uma convivência fecunda, interativa e pacífica. A função 

desse diálogo é a de estabelecer a comunicação e articulação (política que 

favorece a participação e a equidade entre todos os membros do grupo), 

centrados todos em  um projeto de vida e um projeto de missão . Esses 

projetos, por sua vez, supõem uma opção eclesial pelos pobres e pelos outros, 

ou seja, se fazem desde uma opção pela proximidade em relação ao outro. A 

partir da sua origem , o negro-africano poderá, assim, criar projeto utópico 

alternativo dele próprio, desde seu horizonte regulador. Tal horizonte permite 

ao negro-africano sonhar mais além da normalidade comboniana cotidiana 

que de fato pode estar  lhe negando espaço para realização de um projeto 

realmente seu .  

Esse diálogo postula alguns imperativos nos planos epistemológico, 

lingüisticos,  psicológico, sócio-histórico, para estar livre do domínio do 

sistema 

 

pensée unique (pensamento único) que, com suas posturas 

centralizadoras e uniformizadoras, parece pressionar e anular as diferenças. 

Precisa de tolerância e consciência de responsabilidade e participação de 

todos os membros do grupo  no projeto comum de missão.  

A pesquisa constata o fato de que a maioria dos estudos combonianos 

sobre as relações em comunidades internacionais   tem minimizado ou tem 

omitido a preciosa contribuição de Daniel Sorur . Que se saiba, não existe 

nenhum escrito sério, entre os combonianos, que se debruce sobre a natureza 

das relações entre brancos e negros,  o que prevalece, talvez, 

inconscientemente são desigualdades motivadas por preconceitos raciais e 

culturais das respectivas sociedades de origem, hoje modernizadas . Numa 

instituição ideológica e politicamente dominada pelo etnocentrismo ocidental, 

as grandes vítimas dessas relações tendem a  ser os negro-africanos.Daniel 

Sorur e sua obra foram submetidos ao ostracismo, quando poderiam provocar 

uma reflexão séria sobre a natureza das relações intercultural, em geral e, em 

particular, na convivência comunitária entre os combonianos. Poderia ajudar a 

imaginar e projetar um tipo de vida e ação comunitária e missionária onde as 
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diferenças viveriam  em harmonia, como na comunidade utópica descrito nos 

Atos dos Apóstolos (At 4,32-37). Por serem comunidades religiosas, acredita-

se ingenuamente que sejam fraternidades quando na realidade nelas subjazem 

preconceitos e se escondem  as superficialidades. 

Como se pode perceber, a pesquisa trata um assunto que mexe com o 

campo emocional. Seu intento, porém, excede esse campo e tem uma 

pretensão científico-analítica. Buscou algo a mais do que a simples emoção. 

O seu objetivo é dar uma explicação compreensível (interpretada) das 

relações de vivência a partir dos fatos reais e da filosofia comboniana de 

missão, só considerando esse chão se pode pensar  na formação de uma 

identidade cultural integral do negro comboniano. Nem de longe se quer 

ignorar os imensos esforços dos missionários combonianos na  história 

recente do Cristianismo, de modo especial, na África. Apesar dos muitos 

entraves histórico-culturais existentes, os missionários combonianos deram 

uma contribuição audaciosa e generosa às interpelações da situação de 

multidões de escravos (pobres, doentes, analfabetos, órfãos, famintos) e da 

voz silenciosa da multidão de um continente até então desconhecido.  

A pesquisa reconhece seus os limites no estudo da identidade cultural 

do negro-africano Daniel Sorur Pharim Deng. Em relação às fontes a pesquisa 

se refere basicamente só à obra de Daniel Sorur e à literatura comboniana 

correlativa. Poderia Ter se estendido à bibliografia sobre as tradições Dinka 

do Sudão, para compreender melhor a cultura de origem de Daniel Sorur. Isso 

exigiria a busca de outras fontes primárias, provavelmente no Sudão ou na sua 

antiga metrópole (Inglaterra), onde possivelmente se encontram. Isso não foi 

possível. Dados esses limites, a solução melhor foi ir ao Arquivo 

Comboniano, para aí colher o testemunho do próprio filho da terra . Uma 

segunda dificuldade: devido ao tipo de formação do seu tempo, Sorur não 

expressa abertamente os problemas específicos e internos da comunidade 

comboniana em que viveu, no referente às relações interétnicas e culturais. 

Mas esses estão subjacentes em seus escritos, quando ele fala das relações 

entre os missionários europeus e os negro-africanos. Um esforço de 

interpretação se torna necessário para a compreender a mentalidade e o 

comportamento das comunidades missionárias situadas no contexto histórico, 

em que Daniel Sorur viveu. 
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A pesquisa se julga ter sido uma ocasião  para ouvir a voz da 

alteridade. As questões aqui postas  e discutidas têm grande relevância para a 

Igreja católica, pois tocam uma série de preocupações de decisiva importância 

para o seu futuro  ao longo do século XXI, quando se observa uma crescente 

chegada ao catolicismo europeu, de pessoas que pertencem a tradições 

culturais e religiosas de outros continentes, particularmente  da África negra.  

Ao que tudo indica é nessa direção que caminha também o Instituto 

comboniano. 

A atual forma histórica do Cristianismo católico na Igreja e  no 

Instituto dos missionários combonianos até hoje existentes estão em jogo. Em 

sua metodologia missionária, a Igreja Católica mergulhou numa ambigüidade. 

Prega o amor para o próximo, faz uma opção evangélica pelo mais 

necessitado codificado, no caso de Comboni,  no  slogan ou África ou 

morte ,  esforça-se pela  promoção da ação do negro-africano  ao dizer 

salvar África com África , e opta, dessa forma  pela inculturação 

libertadora no seio da África. Mas consciente ou inconscientemente,  por 

meios de estruturas consolidadas, códigos regulativos, hábitos  e outros  

mecanismos conservadores, a Igreja católica mantém de pé o 

monoculturalismo eurocêntrico 

 

na linha do pensée unique  (pensamento 

único) que nega o pluralismo cultural. 

Assim, o eurocentrismo cristão anunciou o apagamento da herança 

cultural negro-africana, mas esta teima em brotar como rebento robusto cheio 

de vida e interrogações. Em última análise, vibra uma grande questão sobre a 

identidade: o que é ser negro-africano numa sociedade ou numa instituição 

pluricultural como o Instituto missionário comboniano?  

Assim, as velhas certezas da tradição, os confortos são postos em 

questão. A diferencia, a alteridade, a diversidade desafiam a hegemonia 

eclesial ocidental. Deslocam-se os lugares de onde a Igreja católica está 

habituada a falar. Diversificam-se os sujeitos que falam. A pluralidade 

desafia sua identidade. Sua forma de compreender os dados da Revelação é 

interrogada pelos avanços tecnológicos e transformações culturais. E sua 

própria coerência é questionada pelas dores e desesperanças do mundo que 

requerem força política de transformação.  
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Essas realidades apelam por novas configuração e reestruturação do 

cristianismo. Exigem que a identidade da Igreja seja discutida. Sem isso seu 

futuro resta sempre  duvidoso e obscuro.  Assim, discutiu-se a tese de que o 

caminho do diálogo entre culturas constituí uma necessidade urgente onde se 

defrontam tradição e inovação e traz a possibilidade de uma convivência 

intercultural na contramão do projeto monocultural e hegemônico latente e 

intermitente.  

É preciso reconhecer que as orientações elaboradas pelo Concílio 

Vaticano II  sobre o diálogo trazem uma resposta positiva às preocupações 

maiores da convivência em comunidades eclesiais pluriculturais. Até então, 

um pouco de mudanças  aconteceu na vida concreta de muitas comunidades, 

as promessas geraram  esperança com uma obsessão: a justiça, o equilíbrio.  

Mas, de modo geral, na prática, volta-se às maneiras de pensar e às opções 

missionárias pre-conciliares; a missão-civilizatória está ainda viva, maquiada 

com as atitudes de tolerância 

 

como virtude passiva, que se l imita a 

reconhecer e aceitar as pessoas ou fatos diferenciais de maneira ascética ou 

neutro, mantendo sempre posições eurocêntricas de superioridade e de 

afirmação da própria verdade acima das demais. Pelo contrário, a tolerância 

deveria ser articulada enquanto ferramenta para a convivência, à medida que 

provoca abertura aos  demais, a partir de suas referências e possibilidades 

singulares de realização humana. Assim a tolerância deveria buscar caminhos 

para que o negro-africano possa encontrar espaços de presença e diálogo com 

os combonianos  dominantes. A tolerância não é situação  de falso equilíbrio, 

imposta aqueles  que não têm capacidade para tornar visíveis suas formas de 

vida e de pensamento, por parte daqueles que têm poder suficiente para fazer 

valer as suas próprias formas de vida.  É preciso renunciar ao poder como 

meio para implantar o modelo de convivência que melhor represente as 

mentalidades e os interesses normalizados, e buscar método para transformar 

o pluralismo cultural num projeto intercultural que conduz a uma série de 

transformações profundas em todos os missionários combonianos, atores 

implicados. A convivência  comboniana para missão pode inspirar dias e 

resultados agradáveis.     
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ANEXO   

 

Padre Comboni com Daniel Sorur Den Pharim , ex escravo resgatado no Sudã, tornou-se sacerdote depois ter 
freqüentado os estudos junto ao Colégio de Propaganda Fide em Roma.  




