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Sacrifício animal em

rituais religiosos
liberdade de culto versus

direito animal (parte 1)*

Σαµυελ Σαντανα ςιδα1

Βοµ δια α τοδοσ ε τοδασ. Θυερο σαυδαρ α µεσα, χυµπριµεντανδο
σευσ ιντεγραντεσ, εσπεχιαλµεντε ο γρανδε ρεσπονσ〈ϖελ πελα ατιϖιδαδε,
προφεσσορ Ηερον Σαντανα. Ο προφεσσορ Ηερον σε δεδιχου α εστα ατιϖιδαδε,
ε ϖεµ χογιτανδο ινιχιατιϖασ σιµιλαρεσ η〈 αλγυµ τεµπο, ε α αρθυιτετου,
σενδο ο πρινχιπαλ ρεσπονσ〈ϖελ πελο συχεσσο, εµ τερµοσ δε χοµπαρεχιµεντο,
µοτιϖαο, δε ενϖολϖιµεντο. Ευ διρια ατ θυε ελε αβυσου δε υµα εστρατγια
δε µαρκετινγ, προδυζινδο υµ χαρταζ θυε συγερια υµα εσπχιε δε λυτα
λιϖρε, ε αυλου βασταντε α χυριοσιδαδε ε α εξπεχτατιϖα δασ πεσσοασ, θυε µε
παραϖαµ εµ τοδοσ οσ λυγαρεσ πρα διζερ: �µασ θυεµ  εσσε χαρα θυε ϖειο δε
Ηαρϖαρδ πρα δισχυτιρ χοµ ϖοχ?� Ποισ , α εστρατγια δε υµ δυελο. Μασ νο

∗
 Παλεστρα ιντεγραντε δο �Σεµιν〈ριο Σαχριφχιο Ανιµαλ εµ Ριτυαισ Ρελιγιοσοσ: Λιβερδαδε

δε Χυλτο ϖερσυσ ∆ιρειτο Ανιµαλ�, οχορριδο νο δια 6 δε ϕυνηο δε 2007, νο Αυδιτ⌠ριο
Ραυλ Χηαϖεσ, να Φαχυλδαδε δε ∆ιρειτο δα Υνιϖερσιδαδε Φεδεραλ δα Βαηια, Σαλϖαδορ−
ΒΑ, ε οργανιζαδο πελο ΝΙΠΕ∆Α � Νχλεο Ιντερδισχιπλιναρ εµ ∆ιρειτο Αµβιενταλ ε
Ανιµαλ δα ΥΦΒΑ.
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 υµ δυελο,  υµ δι〈λογο, υµα δισχυσσο θυε τεµ γρανδε ιµπορτνχια,
µασ νο  υµ χονφλιτο εµ θυε υµα δασ παρτεσ δεϖε σερ ελιµιναδα, ου
συβαλτερνιζαδα. Εντο, ο προφεσσορ Ηερον εστ〈 δε παραβνσ. Η〈 µυιτο τεµπο
νο ϖεϕο εστε αυδιτ⌠ριο το λοταδο, το ανιµαδο, ε µαισ, νο απενασ χοµ
εστυδαντεσ δε διρειτο δα ΥΦΒΑ. ςαλε ρεγιστραρ θυε αθυι  ϖισϖελ α πρεσενα
δε εστυδαντεσ δε διρειτο δε ουτρασ ινστιτυι⌡εσ, ασσιµ χοµο α πρεσενα δε
ατιϖιστασ δο µοϖιµεντο νεγρο ε δε λιδερανασ ρελιγιοσασ. Ο θυε φαζ χοµ θυε
α Υνιϖερσιδαδε γανηε, χυµπρινδο δεσσα µανειρα, ο σευ παπελ σοχιαλ, α συα
φυνο σοχιαλ να πλενιτυδε, θυε  δε νο σερ υµα τορρε δε µαρφιµ, ισολαδα
δο µυνδο, ε δισχυτινδο νο µοναστριο δοσ σ〈βιοσ, α σολυο παρα α
ηυµανιδαδε, µασ υµ χορπο ϖιϖο θυε ιντεραγε χοµ α σοχιεδαδε, πορταντο
θυε χολοχα−σε ατεντο αο θυε α σοχιεδαδε πενσα, χογιτα, πρατιχα, εµ τορνο
δασ θυεστ⌡εσ θυε αθυι  δισχυτιµοσ.

Θυερο διζερ α ϖοχσ θυε µινηα φαλα παρτε δε υµ ποντο δε ρεφερνχια,
θυε νεγα α αχαδεµια χοµο δοταδα δε υµα αυτονοµια αβσολυτα, ε δε
υµα εσπεχιφιχιδαδε δε τραταµεντο δασ θυεστ⌡εσ. Παρα µιµ α αχαδεµια σ⌠
χυµπρε ο σευ παπελ θυανδο δειξα δε σερ α αχαδεµια δε Πλατο, πρα σερ
υµ εσπαο αβερτο, ιντερατιϖο χοµ α χοµυνιδαδε, χοµ α σοχιεδαδε, χοµ
ασ δεµανδασ θυε εστο ποστασ. Πορταντο, α αβορδαγεµ θυε φαο σοβρε εστε
τεµα νο σε λιµιτα α υµα ρεφλεξο τε⌠ριχα, αβστρατα, ραχιοναλιζαδα νο
πλανο ϕυρδιχο, µασ α υµ δι〈λογο χοµ ο θυε α σοχιεδαδε χονχρετα ϖιϖενχια
εµ νοσσο πασ. Πορ ισσο, χηαµο α ατενο, πρελιµιναρµεντε, παρα ο φατο
δε θυε δισχυτιρ σαχριφχιο δε ανιµαισ εµ ριτυαισ ρελιγιοσοσ, νο χοντεξτο δο
Βρασιλ, τεµ, δο ποντο δε ϖιστα σοχιαλ, υµ διρεχιοναµεντο εξχλυσιϖο.
Σιγνιφιχα φοχαλιζαρ α πρ〈τιχα ρελιγιοσα δε µατριζ αφριχανα, ε, αο φοχαλιζ〈−
λα, σο αϖοχαδοσ ινµεροσ πρεχονχειτοσ, µιτοσ, υµα προφυνδα ιγνορνχια,
ε υµα µανιφεστα ποσσιβιλιδαδε δε δισχριµιναο. Νο ρεπυτο α φαλα δο
προφεσσορ ∆ανιελ Βραγα χοµο χονταµιναδα πορ εστα περσπεχτιϖα, ε α συα
δεµαρχαο, σοβρετυδο φιναλ, εµ τορνο δο διρειτο α ϖιδα δοσ ανιµαισ,
εϖιδενχια εσσα νο φοχαλιζαο. Μασ,  οβϖιο θυε ο προφεσσορ ∆ανιελ Βραγα
νο φαλα παρα σι απενασ,  ⌠βϖιο θυε α Υνιϖερσιδαδε, ο ϑυδιχι〈ριο ε ασ
Ινστιτυι⌡εσ ταµβµ νο δεχιδεµ ασ θυεστ⌡εσ οριενταδοσ πορ θυαλθυερ
λ⌠γιχα �α−ηιστ⌠ριχα�, �τρανσ−ηιστ⌠ριχα�, φυνδαδα νυµα ραχιοναλιδαδε
αβστρατα. Η〈 σεµπρε υµα χοντινγνχια νυµ χοντεξτο σ⌠χιο−πρ〈τιχο δε
ρελα⌡εσ, ιντερεσσεσ,  σιµβολογιασ, ϖαλορεσ, χοµβινα⌡εσ ετχ., Εστε  ο µευ
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ποντο δε παρτιδα παρα ενφρενταρ ο δεβατε. Ν⌠σ τεµοσ νο Βρασιλ υµα
τραδιο δισχριµινατ⌠ρια χοντρα ασ ρελιγι⌡εσ δε µατριζεσ αφριχανασ θυε 
φυνδαντε δα πρ⌠πρια σοχιεδαδε βρασιλειρα. Σε ϖοχ βυσχαρ οσ πριµειροσ
ρεγιστροσ, θυανδο δα τραζιδα δε αφριχανοσ εσχραϖιζαδοσ παρα ο Βρασιλ, νο
θυε χονχερνε α ρεγυλαµενταρ α συα χονδυτα, ϖαι ενχοντραρ δε ιµεδιατο
ιντερδι⌡εσ ρελατιϖασ α πρ〈τιχασ ρελιγιοσασ, θυε σοβρεπ⌡εµ−σε ε αντεχιπαµ
ατ ουτρασ πρεοχυπα⌡εσ. ∆εσδε ο πριµειρο µοµεντο αδοτου−σε α
ιντερδιο δοσ βατυθυεσ, α ιντερδιο δασ πρ〈τιχα λιτργιχασ, α
�δεµονιζαο� σιστεµ〈τιχα δαθυελασ µανιφεστα⌡εσ δε εσπιριτυαλιδαδε,
δαθυελασ µανιφεστα⌡εσ δε ϖιϖνχια χοµ ο τρανσχενδεντε, χοµ α διµενσο
διϖινα. Εστα τραδιο, πορταντο εστ〈 προφυνδαµεντε δισσεµιναδα νο
ιντεριορ δα σοχιεδαδε βρασιλειρα ε χονταµινα ινχλυσιϖε ασ ινστιτυι⌡εσ,
τοµανδο ο χονχειτο δε ινστιτυι⌡εσ να συα αβορδαγεµ λατο σενσυ, πορταντο,
ταντο ασ πβλιχασ χοµο ασ πριϖαδασ. Ν⌠σ ποδεµοσ ιδεντιφιχαρ αινδα οσ
ϖεστγιοσ λεγαισ δεστα δισποσιο δισχριµινατ⌠ρια ινστιτυχιοναλ, α εξεµπλο
δοσ τιποσ πεναισ δε χηαρλατανισµο ε χυρανδειρισµο, θυε, ηιστοριχαµεντε
φοραµ υτιλιζαδοσ παρα ρεπριµιρ λιδερανασ ρελιγιοσασ, παρα χριµιναλιζαρ ασ
συασ ατιϖιδαδεσ, παρα δεσαυτοριζαρ ασ συασ µανιφεστα⌡εσ, ινχλυσιϖε νο
δοµνιο µδιχο, ινχλυσιϖε νο µανεϕο δε υµα σαβεδορια µιλεναρ
χονχερνεντε αο χυιδαδο δα σαδε.

Νο τραταµεντο χονστιτυχιοναλ παρα α λιβερδαδε ρελιγιοσα αδοταδο
ατ 1988, πρεϖαλεχια υµα ρεχοµενδαο ρεστριτιϖα θυε χονδιχιοναϖα α
λιβερδαδε ρελιγιοσα αοσ βονσ χοστυµεσ, ◊ µανυτενο δα ορδεµ ε µοραλ
πβλιχασ, ε ⌠βϖιο θυε εστεσ χονχειτοσ τοδοσ σο τραδυζιδοσ χονχρεταµεντε
εµ υµα σοχιεδαδε δε δεσιγυαλδαδεσ, νυµα σοχιεδαδε δε προφυνδα
πρεδισποσιο δισχριµινατ⌠ρια, χοντρα τραδι⌡εσ νο ευροπιασ,
θυαλιφιχανδο−ασ χοµο ατεντατ⌠ριασ αοσ βονσ χοστυµεσ.

Η〈 υµ επισ⌠διο χυριοσο θυε ρεϖελα α διµενσο πρ〈τιχα δεστεσ
δισποσιτιϖοσ, εϖιδενχιαδο δυραντε α χονστιτυιντε δε 45, θυανδο βυσχου−
σε υµα εµενδα συπρεσσιϖα, ρεϖογανδο δο προϕετο οριγιναλ εστα ρεφερνχια
α βονσ χοστυµεσ, α ορδεµ, α µοραλ. Υµ δοσ δεφενσορεσ δε ταλ ινιχιατιϖα
φοι ο εξ−προφεσσορ δαθυι δα χασα ε δεπυταδο φεδεραλ Αλιοµαρ Βαλεειρο,
υµ δοσ πουχοσ ϕυριστασ θυε, να δισχυσσο τε⌠ριχα µαισ αβστρατα χονσεγυια
περχεβερ α νεχεσσιδαδε δε διαλογαρ χοµ α διϖερσιδαδε µυλτιχυλτυραλ. ⊃
υµ δοσ πουχοσ ϕυριστασ θυε συστενταϖα ϕ〈 η〈 δχαδασ, θυε α ιµυνιδαδε
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τριβυτ〈ρια, πορ εξεµπλο, δεϖε σερ ασσεγυραδα παρα τερρειροσ δε χανδοµβλ,
χοµο τεµπλοσ θυε σο. Αλγο θυε ατ ηοϕε νο  παχιφιχαδο ε ρεχονηεχιδο
πελο διρειτο ε πελασ ινστιτυι⌡εσ. Αθυι εµ Σαλϖαδορ ν⌠σ τεµοσ υµα λυτα
περµανεντε χοντρα α χοβρανα δε ΙΠΤΥ, ε εϖεντυαλµεντε χοντρα α
ινχιδνχια δε ουτροσ τριβυτοσ θυε σο διριγιδοσ αοσ τεµπλοσ δε µατριζεσ
αφριχανασ. Εντο, α περµαννχια δισχριµινατ⌠ρια να τραδιο
ινστιτυχιοναλ βρασιλειρα, ποδε σερ δετεχταδα φαχιλµεντε ε νο ποδε σερ
αφασταδα δο χοντεξτο δε ρεφλεξο σοβρε α µατρια, σοβ πενα δε αδµιτιρµοσ
α εξιστνχια δε υµ µυνδο παραλελο, �δεσχονταµιναδο� δα ϖιδα ρεαλ
χοµ ο θυαλ ν⌠σ λιδαραµοσ, ε οβϖιαµεντε θυε εστα νο ποδε σερ α νοσσα
εσχοληα, ου νο δεϖε σερ ετιχαµεντε α νοσσα εσχοληα πρα χονχεβερ ο
διρειτο, πρα χονχεβερ α προδυο δε χονηεχιµεντο τε⌠ριχο.

Ουτρο ασπεχτο θυε µαρχα εστα τραδιο δισχριµινατ⌠ρια, σοβρετυδο
νο µβιτο πριϖαδο, µασ αλγυµασ ϖεζεσ σε ινσινυα ταµβµ νο πβλιχο,
 α �δεµονιζαο� δασ εξπρεσσ⌡εσ ρελιγιοσασ δε µατριζεσ αφριχανασ. Η〈
υµα χρενα δισσεµιναδα να σοχιεδαδε δε θυε αθυελασ πρ〈τιχασ ρελιγιοσασ
εστο ασσοχιαδασ αο µανιθυεσµο χριστο δε ∆ευσ ε ο ∆ιαβο, ε σε δεστιναµ
αο χυλτο δοσ δεµνιοσ, ου δε θυαλθυερ ϖαριαο ασσεµεληαδα. Αθυι
νεστα Φαχυλδαδε, ρεχεντεµεντε, υµ αλυνο, νυµα αυλα δισσε, χοµ υµ
τοµ δε νατυραλιδαδε, θυε ασ µανιφεστα⌡εσ πρεχονχειτυοσασ γοζαµ νο
ιντεριορ δο σενσο χοµυµ: �τοδοσ σαβεµ θυε νο χανδοµβλ σε σαχριφιχαµ
χριανασ�, ε ισσο νο φοι χοντεσταδο. Ο µαισ γραϖε, α χονφιρµαρ α
περσιστνχια δεστα µενταλιδαδε,  θυε νο χαυσου νενηυµα χοµοο
ϕυντο αοσ δεµαισ ιντερλοχυτορεσ θυε ασσιστιαµ α αυλα, νεµ ο προφεσσορ,
νεµ οσ ασσιστεντεσ; ισσο φοι ρειτεραδο, πορταντο, χοµο αλγο αβσολυταµεντε
ρεαλ, α ποϖοαρ α ιµαγιναο δοεντια δα σοχιεδαδε. Νο  µυιτο διφερεντε
δα ιµαγιναο αχερχα δο ϖοδυ δο Ηαιτι. Υµα ιµαγιναο χριαδα
ηιστοριχαµεντε πελο χινεµα, πρεσεντε να χινεµατογραφια ηολλψωοοδιανα,
νυµ µοµεντο εµ θυε οσ Εσταδοσ Υνιδοσ βυσχαϖαµ οχυπαρ ο Ηαιτι, ε
ερα πρεχισο �δεµονιζαρ� αθυελα ποπυλαο, θυε δευ ο εξεµπλο µαισ
ηερ⌠ιχο ε µαισ βελο δε ρεσιστνχια αντιχολονιαλ, νο ινχιο δο σχυλο ΞΙΞ,
χονθυιστανδο αυτονοµια ε ινδεπενδνχια νυµα λυτα ενχαρνιαδα, νυµα
λυτα εξτρεµαµεντε βρυταλ χοντρα α µετρ⌠πολε φρανχεσα. Πορταντο, 
ρελεϖαντε χοντεξτυαλιζαρ εσσεσ ασπεχτοσ πορθυε σενο ν⌠σ φαζεµοσ υµ
δεβατε πυραµεντε αβστρατο, σεµ τανγενχιαρ οσ χοντορνοσ δα ϖιδα �χοµο
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ελα �, χοµο διρια Νελσον Ροδριγυεσ. Βοµ, δα ν⌠σ τεµοσ υµ σεγυνδο
ασπεχτο α σερ χονσιδεραδο: ο διρειτο πρεχισα γανηαρ χαδα ϖεζ µαισ υµα
διµενσο δε ραχιοναλιδαδε αβερτα, δε υµα ραχιοναλιδαδε θυε νο σε
φεχηα νυµα ραχιοναλιζαο, θυε νο συχυµβε ◊θυιλο θυε Τρχιο
Σαµπαιο, δε φορµα µυιτο λχιδα, δενοµινα δε �αστχια δα ραζο
δογµ〈τιχα�, ε θυε χονσιστε εµ δεσχονσιδεραρ α ριθυεζα δα ϖιδα σοχιαλ,
δεσχονσιδεραρ οσ χονφλιτοσ ε οσ ιντερεσσεσ θυε εφετιϖαµεντε δο χοντορνο
αοσ προβλεµασ, ε ελαβοραρ υµ ραχιοχνιο τοταλµεντε δεσχολαδο δε ταισ
διµενσ⌡εσ, λ⌠γιχο δο ποντο δε ϖιστα φορµαλ, αβσολυταµεντε περφειτο,
χονχατεναδο, αχπτιχο, µασ θυε ϖειχυλα νασ εντρελινηασ, δε ορδιν〈ριο,
α ποσιο δε θυεµ δετµ ασ χονδι⌡εσ δε χοµανδο, α ποσιο δε θυεµ
δετµ α ηεγεµονια νο ιντεριορ δα σοχιεδαδε.

Νυµα σοχιεδαδε χοµο α νοσσα, θυε  προφυνδαµεντε πρεχονχειτυοσα
ε δισχριµινατ⌠ρια, µασ χοντα χοµ διστιντοσ λεγαδοσ σ⌠χιο−χιϖιλιζατ⌠ριοσ,
χαραχτεριζανδο−α χοµο σοχιεδαδε µυλτιχυλτυραλ ε µυλτιραχιαλ, τοδο
ραχιοχνιο αβστρατο  πρελιµιναρµεντε περιγοσο ε ποτενχιαλµεντε
ρεδυχιονιστα ε δισχριµιναδορ.

Α πρετενσο ραχιοναλιστα, συποσταµεντε υνιϖερσαλιστα, µοστρα−σε
χονταµιναδα πελο ετνοχεντρισµο δε µατριζ ευροπια, ινσερινδο εσσεσ
ϖαλορεσ, αινδα θυε ινϖολυνταριαµεντε, χοµο ελεµεντοσ οριενταδορεσ δα
απρεενσο ε δο εξερχχιο πρ〈τιχο δεριϖαδο δεσσεσ ραχιοχνιοσ. Ν⌠σ τεµοσ
υµ µυνδο χονχρετο εµ νοσσο εντορνο. Εµβορα α φαχυλδαδε δε διρειτο,
πελα συα οπο αρθυιτετνιχα, ινσιστα εµ πρεσερϖαρ αλγυµα ιδια δε
Τορρε δε Μαρφιµ, δε διστανχιαµεντο δα σοχιεδαδε, ν⌠σ ϖιϖεµοσ νυµ
µυνδο χονχρετο θυε νοσ χιρχυνδα, ε θυε νο  δεϖιδαµεντε ρεφλετιδο
νασ νοσσασ χονσιδερα⌡εσ. Νεσσε µυνδο χονχρετο ν⌠σ τιϖεµοσ υµ
µοµεντο παραδοξαλ, σινγυλαρ, νιχο να ηιστ⌠ρια δο πασ, υµ µοµεντο
δε εµεργνχια, χοµ ϖισιβιλιδαδε, δε υµ σεγµεντο θυε ηιστοριχαµεντε
φοι δεπρεχιαδο, συβαλτερνιζαδο, βρυταλµεντε ρεπριµιδο εµ τοδα ηιστ⌠ρια
δε νοσσα φορµαο σοχιαλ.

Εσταµοσ ϖιϖενδο υµ µοµεντο εµ θυε σε δισχυτε δεσιγυαλδαδε
ραχιαλ; εσταµοσ ϖιϖενδο εµ υµ µοµεντο εµ θυε σε ρεχονηεχε α τραδιο
δε µατριζ αφριχανα χοµο ρελιγιο; εσταµοσ ϖιϖενδο νυµ µοµεντο εµ
θυε αλγυµασ χονθυιστασ, αινδα τµιδασ, σο εσβοαδασ: χοτασ να
Υνιϖερσιδαδε, ε ουτρασ α⌡εσ αφιρµατιϖασ; χριαο δε ινστιτυι⌡εσ πβλιχασ
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δεστιναδασ αο χοµβατε αο ραχισµο, χοµο α ΣΕΠΠΙΡ, χοµ εστατυτο ε
στατυσ δε Μινιστριο, α ΣΕΜΥΡ, α ΣΕΠΡΟΜΙ, νο µβιτο εσταδυαλ; ταισ
νοϖιδαδεσ νυµα σοχιεδαδε αχοστυµαδα χοµ α δοµιναο, γερα αϖερσ⌡εσ
σε δεσενϖολϖεµ, ρεταλια⌡εσ ε ενφρενταµεντοσ σε εσταβελεχεµ. Ευ διρια
θυε εσταµοσ ϖιϖενδο, ε ευ εστου φιναλιζανδο υµ αρτιγο σοβρε ο τεµα,
υµ µοµεντο δε αγλυτιναο δα ρεαο.

Νυµ πριµειρο µοµεντο πελα λεγιτιµιδαδε µοραλ, τιχα, πολτιχα,
χονθυισταδα πελο µοϖιµεντο νεγρο ε πελα χοµυνιδαδε νεγρα, ηουϖε
υµα χερτα ρεαο δεσορδεναδα α εστε εσταδο δε χοισασ, θυε νο χονσεγυιυ
βαρραρ οσ αϖανοσ. Εσταµοσ εντρανδο αγορα νυµα σεγυνδα εταπα ονδε
ασ ρεα⌡εσ χοµεαµ α σε ορδεναρ, α σε εστρυτυραρ σιστεµατιχαµεντε,
οπερανδο εµ τοδοσ οσ νϖεισ. ςοχσ δεϖεµ τερ ϖιστο α µανχηετε δα
ρεϖιστα ςεϕα δεστα σεµανα, πεγα−σε υµ χασο ισολαδο, δε υµ ερρο
µετοδολ⌠γιχο αο χλασσιφιχαρ αλγυµ ραχιαλµεντε αναλισανδο α φοτογραφια,
ε σε χολοχα, χοµο σε εµ δεβατε εστιϖεσσε α εξιστνχια ου νο δε ραα ε
ραχισµο νο Βρασιλ. Ραα νο  υµ δαδο βιολ⌠γιχο, ποισ  ⌠βϖιο θυε
νινγυµ εµ σ χονσχινχια συστεντα α µανυτενο δο χονχειτο δε ραα
χοµο υµ δαδο βιολ⌠γιχο. Ε αγορα ταµβµ νο ϖαλε αβσολυταµεντε ναδα
δο ποντο δε ϖιστα σ⌠χιο−πρ〈τιχο? Θυαλ α ιµπορτνχια δε αφιρµαρ θυε
ραα βιολογιχαµεντε ινεξιστε, θυανδο οσ χριτριοσ παρα α δισχριµιναο
νο σε δο πορ θυαλθυερ µεδιδα δε χοµποσιο γεντιχα. Νενηυµ
δισχριµιναδορ τε περγυντα θυαλ  α συα χοτα δε ασχενδνχια ευροπια,
ινδγενα ου αφριχανα. Ελε τε χαταλογα, τε δισχριµινα χοµ δαδοσ οβϕετιϖοσ
ε συβϕετιϖοσ θυε σε εξτερναλιζαµ εµ ασπεχτοσ φσιχοσ ε ασπεχτοσ χυλτυραισ.
Σε ευ, υµ ηοµεµ νεγρο, ανδο χοµ υµ τερνο βρανχο, µεσµο σενδο
αδϖογαδο, ε προφεσσορ δε διρειτο, νυµα σεξτα−φειρα, χοµο χονϖµ, πορ
υµα ρεφερνχια ρελιγιοσα, ευ εσταρει αβσολυταµεντε ϖινχυλαδο α δυασ
ηιπ⌠τεσεσ δε χονφυσο: α πριµειρα, δε σερ χηαµαδο δε �παι δε σαντο�,
αυτοµατιχαµεντε, νο νο τοµ δε θυεµ ρεχονηεχε ο ιντερλοχυτορ, µασ
νο τοµ δε θυεµ βυσχα ριδιχυλαριζαρ. Α σεγυνδα, σε ο αµβιεντε φορ
προπχιο, θυεµ σαβε, σερ χονφυνδιδο χοµ αλγυµ δα 〈ρεα δε σαδε.
Εξαταµεντε πορθυε εσσασ διµενσ⌡εσ σο ιναφαστ〈ϖεισ δα εξπερινχια
πρ〈τιχα. Νινγυµ ϖαι µε περγυνταρ: �θυαλ  α συα χοµποσιο τνιχα?�
Νινγυµ ϖαι µε περγυνταρ: �οληα, ϖοχ αχρεδιτα θυε εξιστε ραα?� Ραα
περσιστε χοµο υµ δαδο σ⌠χιο−πολτιχο. Ε αο περσιστιρ αυτοριζα θυε οσ θυε
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σο ϖιτιµαδοσ πορ εσσα µανυτενο α υτιλιζεµ ταµβµ εµ χαρ〈τερ
δεφενσιϖο, α υτιλιζεµ ταµβµ εµ χαρ〈τερ ρεατιϖο, νο παρα περπετυ〈−
λα, συστενταδο ποσι⌡εσ εσσενχιαλιστασ, ου δε φυνδο βιολ⌠γιχο, µασ παρα
δεσχονστρυ−λα. Ασσιµ χοµο γνερο  υµα χονστρυο αρτιφιχιαλ,
αβσολυταµεντε αρτιφιχιαλ, µασ  ⌠βϖιο θυε ο µοϖιµεντο δε µυληερεσ
τενδε α σε απροπριαρ δε δετερµιναδασ ρεφερνχιασ, θυε σο ηιστ⌠ριχασ,
θυε σο δετερµιναδασ χυλτυραλµεντε, παρα ρεαγιρ.

⊃ χαδα ϖεζ µαισ χοµυµ αφιρµαρ θυε ασ µυληερεσ θυανδο ινγρεσσαµ
να πολτιχα σε µασχυλινιζαµ. Ε νο φυνδο ν⌠σ εσταµοσ ρεπροδυζινδο υµ
χονχειτο δε θυε η〈 νο υµα ατιτυδε δο πολτιχο, µασ υµ τραο θυε 
ιντρινσεχαµεντε µασχυλινο, θυανδο ν⌠σ σαβεµοσ, να ϖερδαδε, θυε νο
 ταµβµ α εξπρεσσο ιντρνσεχα α φυνο σεξυαλ δε µαχηο δοσ ηοµενσ,
µασ υµα χονστρυο χυλτυραλ. Οσ ατριβυτοσ ινχλυσιϖε ϖιστοσ χοµο
ποσιτιϖοσ, θυε σο αγρεγαδοσ ◊ πολτιχα χοµο δετερµιναο, φιρµεζα,
χαπαχιδαδε δε µανδο νο σο ινερεντεσ 〈 χονδιο δε µαχηο. Σο
χονστρυδοσ χυλτυραλµεντε εµ τορνο δασ εξπερινχιασ χιϖιλιζαχιοναισ.
Νεµ πορ ιστο ασ µυληερεσ δειξαµ δε σε απροπριαρ δεσσασ ρεφερενχιασ
παρα εσταβελεχερ υµ δεβατε, ο χονφλιτο, α δισπυτα, πορταντο,  νεσσεσ
τερµοσ θυε σε χολοχα α θυεστο. Βοµ, µασ πορ θυε θυε ο διρειτο τεµ α
ϖερ χοµ εσσε χοντεξτο?

Η〈 υµα µοϖιµενταο διριγιδα α δεσλεγιτιµαρ ϕυρδιχα ε
πολιτιχαµεντε ασ µανιφεστα⌡εσ ε χονθυιστασ δα χοµυνιδαδε νεγρα νο
τερριτ⌠ριο δο δισχυρσο ϕυρδιχο. Ε εσσα µοϖιµενταο σε εξπρεσσα εµ
διµενσ⌡εσ τε⌠ριχασ. Απ⌠σ σερ πυβλιχαδο υµ λιϖρο χηαµαδο �∆ιϖισ⌡εσ
Περιγοσασ�, αρτιχυλαδο πορ προφεσσορεσ υνιϖερσιτ〈ριοσ δε τοδο ο πασ, εµ
θυε σε βυσχα, δε µανειρα σιστεµατιζαδα, δεσαυτοριζαρ ασ α⌡εσ αφιρµατιϖασ
ε ασ χοτασ σοβ ο αργυµεντο δε θυε ελασ π⌡εµ εµ ρισχο α υνιδαδε δο πασ,
α δεµοχραχια, ε ποδεµ εσταβελεχερ ο ραχισµο ε α σεγρεγαο ραχιαλ, α
αγλυτιναο δασ ινιχιατιϖασ ρεαχιον〈ριασ σε ιντενσιφιχου. Σο ϖ〈ριασ
ινιχιατιϖασ, α εξεµπλο δε προϕετο δε λει δο Ριο δε ϑανειρο, προπονδο υµ
πλεβισχιτο παρα δεφινιρ σε  µαντιδο ου νο νο σιστεµα πβλιχο δε
Υνιϖερσιδαδε Εσταδυαλ δο Ριο δε ϑανειρο, ο αχεσσο πορ χοτασ. Νο Ριο
Γρανδε δο Συλ, α Α∆ΙΝ, θυε ηοϕε ταµβµ  αναλισαδα πελο Συπρεµο
Τριβυναλ Φεδεραλ, τεϖε υµα δεχισο οβϕετο δε πολµιχα, νο υννιµε, δο
Τριβυναλ δε ϑυστια, αχερχα δο σαχριφχιο ριτυαλ δε ανιµαισ. ⊃ υµ ουτρο
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εξεµπλο θυε ποδε σερ δαδο. Πορταντο, νο γοσταρια δε δεσενϖολϖερ
νενηυµα αβορδαγεµ θυε δεσχονσιδερασσε εσσεσ ασπεχτοσ, ποισ χρειο θυε
εσταραµοσ εµποβρεχενδο α αν〈λισε ϕυρδιχα, ου σιτυανδο−α νο δοµνιο
δα αστχια δα ραζο δογµ〈τιχα,υ χαγµ ραζανδο−α νο δοµαχηο θυε
νορδαγεµ θυε δεσχονσιδερασσε  αφαστανδο α διµενσο σ⌠χιο−πρ〈τιχα,
ιµαγινανδο υµ µυνδο περφειτο δε χονχατενα⌡εσ λ⌠γιχασ. Βοµ, ν⌠σ τεµοσ
υµα σιτυαο θυε, δο ποντο δε ϖιστα ϕυρδιχο, ϖιϖενχια, αινδα, υµ νο
δεσαβροχηαρ πλενο δασ ποσσιβιλιδαδεσ χοντιδασ νο ρεχονηεχιµεντο δα
λιβερδαδε ρελιγιοσα. Α εξπρεσσο, ταλϖεζ µαισ αχαβαδα δισσο, σε δ νο πλανο
δουτριν〈ριο. Νο µεστραδο, δεσενϖολϖο υµα πεσθυισα σοβρε ο τεµα, ε α
µαιορ διφιχυλδαδε ενχοντραδα, ∆ανιελ δεϖε τερ σε ρεσσεντιδο δισσο θυανδο
εστυδου ο τεµα,  α φαλτα δε ρεφερενχιαλ τε⌠ριχο, πεσθυισα σοβρε α τεµ〈τιχα.

Θυασε τοδοσ οσ χονστιτυχιοναλιστασ βρασιλειροσ τραταµ α λιβερδαδε
ρελιγιοσα εµ τ⌠πιχοσ ιδντιχοσ, θυε σε ρεπετεµ σεµ θυαλθυερ χοτεϕο χοµ
α ρεαλιδαδε. Φαζεµ αλγυµασ διστιν⌡εσ χλασσιφιχατ⌠ριασ, ινδιχαµ αλγυνσ
ασπεχτοσ, µυιτασ ϖεζεσ ρειτεραδοσ δε τραδι⌡εσ εξ⌠γενασ, ε πουχο ου
ναδα σε δεσενϖολϖε εµ τερµο δε ρεφλεξο παρτινδο δα ρεαλιδαδε σοχιαλ
βρασιλειρα. Νο µβιτο δα πεσθυισα ϕυρδιχα σ⌠ χονηεο υµα τεσε δε
δουτοραµεντο θυε τρατα δο ασσυντο, δε φορµα µυιτο χονσερϖαδορα,
ινφελιζµεντε, θυε  α τεσε δο µευ αµιγο ε χοµπανηειρο Ηδιο Σιλϖα,
δουτορ εµ διρειτο πελα ΠΥΧ δε Σο Παυλο.

Εντο,  πρεχισο ρεσγαταρ ο δεβατε σοβρε λιβερδαδε ρελιγιοσα θυε τενηα
χοµο πανο δε φυνδο, θυε τενηα χοµο ρεφερνχια νο απενασ α διµενσο
ρετ⌠ριχο−φορµαλ δα τχνιχα ϕυρδιχα, µασ υµα αρτιχυλαο χοµ α τραδιο,
χονστιτυινδο−σε υµα πρ〈τιχα ϕυρδιχα ραχιοναλ αβερτα, ϖολτανδο αο θυε
ευ διζια αλγυνσ µινυτοσ ατρ〈σ, ρεφερενχιαδα νυµα λειτυρα οντολ⌠γιχο
χοµπρεενσιϖα, χοµπλεµενταδα πελα περσπεχτιϖα εξιστενχιαλιστα, ε α
Γαδαµερ, Ηειδεγγερ τµ µυιτο α νοσ οφερεχερ χοµο συπορτε τε⌠ριχο πρα
εσσε εξερχχιο. ⊃ θυε ο διρειτο νο σε χονφυνδε χοµ λει, ε ασ πρ〈τιχα ϕυρδιχασ
νο ποδεµ σερ αβστραδασ δο χοντεξτο ρεαλ εµ θυε οσ σιγνιφιχαδοσ νο
εστο α πριορι δετερµιναδοσ πορ οπ⌡εσ τιχασ, ου, πελο µενοσ,
πρεσυµιϖελµεντε τιχασ, πολτιχασ, ρεχονηεχενδο ο παπελ δα τραδιο,
ρεχονηεχενδο α νεχεσσιδαδε δε ιµαγιναο ϕυρδιχα, παρα θυε α νορµα
δειξε δε σερ ο ρεσυλταδο δε υµ σιλογισµο, παρα σερ υµα χονστρυο µεδιαδα
πορ τοδασ ασ ιντερ−φαχεσ θυε α ϖιδα σοχιαλ οφερεχε, οσ ϖαλορεσ, οσ φατοσ,
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χοµο διρια Μιγυελ Ρεαλε, ασ τενσ⌡εσ, οσ χονφλιτοσ, ασ δισπυτασ, θυε εστο
ποστασ νο ιντεριορ δα σοχιεδαδε.

Α ινεξιστνχια δε υµα τ〈βυλα ρεγυλαδορα δοσ ϖαλορεσ δετερµινα,
πορταντο, α εξιγνχια δα πονδεραο, δα µεδιαο δε ιντερεσσεσ, θυανδο
σε αναλισα ο χασο χονχρετο, νυµα περσπεχτιϖα π⌠σ−ποσιτιϖιστα δο διρειτο.
∆α  νεχεσσ〈ριο ρεχονηεχερ, θυε α λιβερδαδε ρελιγιοσα χοµπρεενδε α
διστινο εντρε λιβερδαδε δε χρενα ε λιβερδαδε δε χυλτο, µασ  ταµβµ
φυνδαµενταλ εϖιδενχιαρ θυε η〈 υµα χονεξο ινδισσοχι〈ϖελ εντρε εσσεσ
δοισ ελεµεντοσ. Αδµιτιρ υµα λιβερδαδε δε χρενα πυρα ε σιµπλεσµεντε
ρεδυζιδα αο πλανο πσιχολ⌠γιχο,  ινϖιαβιλιζ〈−λα δο ποντο δε ϖιστα πρ〈τιχο.
Νο η〈 ποσσιβιλιδαδε δε λιϖρε εξπρεσσο ρελιγιοσα, θυε νο ιµπλιθυε
υµα φορµα εξτερνα δε µανιφεσταο, σεϕα θυαλ φορ α εξπρεσσο ριτυαλ. Α
φορµα εξτερνα δε µανιφεσταο, δε µατεριαλιζαο, χονχρετιζα α
εφετιϖιδαδε δα λιβερδαδε ρελιγιοσα. Λογο, εστα σεπαραο η〈 θυε σερ
εσταβελεχιδα νο πλανο τε⌠ριχο, µασ η〈 ταµβµ θυε σε αδµιτιρ εστα
ϖινχυλαο, εστα χοντινυιδαδε, εστα ιντερδεπενδνχια, σοβ πενα δε σε
ιµαγιναρ υµα λιβερδαδε ρελιγιοσα αβσολυταµεντε ινφεχυνδα δο ποντο
δε ϖιστα πρ〈τιχο δα ρεαλιζαο δασ ασπιρα⌡εσ εσπιριτυαισ, δο εξερχχιο
δα αρτιχυλαο δοσ ιντερεσσεσ σιµβ⌠λιχοσ ε χυλτυραισ, ε δα ρελιγαο χοµ
α διµενσο τρανσχενδεντε.

Ατ µεσµο αλγυνσ ϕυριστασ µαισ χονσερϖαδορεσ, θυανδο σε δο αο
τραβαληο δε πενσαρ α τεµ〈τιχα δε µανειρα νο αβστρατα, ου
εσσενχιαλµεντε αβστρατα, ρεχονηεχεµ ιστο. Η〈 υµ τρεχηο δε Χελσο Βαστοσ,
νο νυµα δε συασ οβρασ πρινχιπαισ, µασ νυµ αρτιγο, πυβλιχαδο εµ χο−
αυτορια χοµ Σαµαντηα Πφλυγ εµ θυε τανγενχια εσσε ασπεχτο, εµβορα
νο απροφυνδε. Βοµ, εντο προπονηο θυε, ϖολτανδο ◊σ διµενσ⌡εσ δο
µυνδο χονχρετο, παρα ενφρενταρ εστε δεβατε, νο φοχο θυε ελε 
απρεσενταδο,  πρεχισο ρεσολϖερ δυασ θυεστ⌡εσ πρελιµιναρεσ θυε σε
ινσινυαµ, µεσµο νο εξπλιχιταµεντε, να δισχυσσο. Α πριµειρα διζ
ρεσπειτο ◊ ασσοχιαο εντρε α �σαχραλιζαο� δε ανιµαισ, πρεφιρο εστα
εξπρεσσο δο θυε σαχριφχιο, θυε ρεµοντα ινχλυσιϖε αο σιµβολισµο δε
υµα ουτρα χυλτυρα; ε α πρ〈τιχα δε χρυελδαδε, δε αϖιλταµεντο δελιβεραδο,
δε τορτυρασ ε αβυσοσ. Α χρενα νεστε τιπο δε µανιφεσταο δεχορρε δο
οληαρ πρεχονχειτυοσο θυε α σοχιεδαδε διριγε παρα οσ χυλτοσ δε µατριζ
αφριχανα. Νο η〈 θυαλθυερ λυγαρ δο ποντο δε ϖιστα τεολ⌠γιχο, δο ποντο
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δε ϖιστα ριτυαλστιχο, νασ ρελιγι⌡εσ δε µατριζεσ αφριχανασ παρα ο σοφριµεντο
δοσ ανιµαισ, ο σοφριµεντο πελο σοφριµεντο. Ταλϖεζ ιστο εξιστα να τραδιο
χριστ, θυε πρεχισα εξπιαρ πεχαδοσ. Ταλϖεζ ιστο σε χολοθυε να τραδιο
ϕυδαιχα, εµ θυε η〈 υµα ρελαο δε συβστιτυιο. Ονδε α συσβτιτυιο 
φειτα, σε συβστιτυι ο πεχαδορ, ιµολανδο ο ανιµαλ εµ σευ νοµε, ε, σε ελε
σοφρε, εντενδε−σε θυε ελε δεϖε σοφρερ χοµο φορµα δε εξπιαο δε πεχαδοσ.
Ταλϖεζ πορ ιστο, α µιτολογια σοβρε α µορτε δε Χριστο σεϕα το σανγυιν〈ρια.
Φοι πρεχισο σοφριµεντο παρα εξπιαρ ο πεχαδο δοσ χριστοσ. Νο η〈 εστα
διµενσο, αβσολυταµεντε, να τραδιο ρελιγιοσα δε µατριζ αφριχανα.

⊃ πρεχισο φαζερ εστε δεβατε δεσπιδο δο πρεχονχειτο. Ηαϖενδο
αλγυµα πρ〈τιχα αβυσιϖα ιδεντιφιχαδα ποντυαλµεντε, θυε σεϕα ρεπριµιδα
ποντυαλµεντε, χοµο χαβε α θυαλθυερ µανιφεσταο πατολ⌠γιχα, θυε ποδε
οχορρερ ταµβµ νο ιντεριορ δασ τραδι⌡εσ ρελιγιοσασ δε µατριζεσ αφριχανασ.
Ηοϕε νο χεν〈ριο µιδι〈τιχο ιντερναχιοναλ ϖεριφιχα−σε ο ρεχονηεχιµεντο
δε θυε µιληαρεσ δε παδρεσ, εµ τοδο ο µυνδο, τεµ πρατιχαδο πεδοφιλια,
ε νεµ πορ ισσο ευ ποσσο διζερ θυε α ιγρεϕα Χατ⌠λιχα  πεδ⌠φιλα. Νο δεϖο
φαζερ υµα αν〈λισε σοβρε α Ιγρεϕα Χατ⌠λιχα προπονδο θυαλιφιχ〈−λα χοµο
πεδ⌠φιλα. ⊃ πρεχισο ιδεντιφιχαρ οσ θυε πρατιχαραµ πεδοφιλια,
ρεσπονσαβιλιζαρ, πυνιρ, ενθυαδραρ χοµ ο ριγορ θυε α σιτυαο εξιγε. Εντο,
ο πρεχονχειτο  πριµειρα διµενσο α σερ αφασταδα.

Α σεγυνδα θυεστο  α συποσιο δε θυε α �σαχραλιζαο� δοσ
ανιµαισ νασ ρελιγι⌡εσ δε µατριζεσ αφριχανασ νο σε δεστινα αο χονσυµο.
⊃ υµα θυασε χοντινυιδαδε δα ιδια δε περϖερσο ε χρυελδαδε. ςοχ
µατα ο ανιµαλ πορθυε θυερ ινφλιγιρ µαυσ τρατοσ, ε δεποισ ϖοχ νο
χονσοµε εστε ανιµαλ. Ου σεϕα, α φιναλιδαδε νο  ο χονσυµο αλιµενταρ.
Εθυϖοχο ταµβµ. Εθυϖοχο θυε σε εξπρεσσα εµ δοισ πλανοσ, πορθυε,
δεντρο δα τραδιο δασ ρελιγι⌡εσ δε µατριζεσ αφριχανασ, ασ διϖινδαδεσ
χοµεµ, ελασ πρεχισαµ σερ αλιµενταδασ. Η〈 υµ προϖρβιο Ψορυβ〈 θυε
διζ θυε θυανδο υµα εντιδαδε εσπιριτυαλ νο  αλιµενταδα ελα µορρε,
ελα δειξα δε εξιστιρ. Εντο, η〈 υµα διµενσο νο πλανο εστριταµεντε
ρελιγιοσο, ιµεδιαταµεντε ρελιγιοσο, θυε  α αλιµενταο δασ εντιδαδεσ
εσπιριτυαισ, δασ διµενσ⌡εσ ε µανιφεστα⌡εσ δο διϖινο, ε θυε σε περφαζ
χοµ ο χονσυµο δο ανιµαλ σαχραλιζαδο πορ τοδοσ, ινιχιαδοσ ε νο
ινιχιαδοσ. Οσ θυε ϕ〈 φοραµ α αλγυµα χεριµνια δε χανδοµβλ δεϖεµ τερ
να µεµ⌠ρια θυε, εµ χερτο µοµεντο,  σερϖιδο αλιµεντο αοσ θυε δεσεϕαµ,
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ε νο η〈 διστινο σε  ινιχιαδο ου νο ινιχιαδο, νο η〈 σεθυερ εξιγνχια
δε θυε εστεϕα ασσιστινδο ◊ χεριµνια. ⊃ χοµυµ, οσ θυε χονηεχεµ υµ
πουχο µαισ δε περτο α τραδιο δο χανδοµβλ σαβεµ,  χοµυµ θυε α
χοµυνιδαδε αδϕαχεντε, εµ γεραλ ποβρε ε εσφαιµαδα, αβανδοναδα πελοσ
ποδερεσ πβλιχοσ, νο µοµεντο εµ θυε εστ〈 σενδο σερϖιδα α χοµιδα, σε
απροξιµε, αινδα θυε νο τενηα ενϖολϖιµεντο χοµ α ρελιγιοσιδαδε, παρα
σε βενεφιχιαρ δο βανθυετε, δα φορµα δε χελεβραο δα ϖιδα, θυε 
µανυσεαδα, χονστρυδα νεσσασ εξπρεσσ⌡εσ ρελιγιοσασ. Πορταντο, α σεγυνδα
θυεστο θυε  α συποστα �σαχραλιζαο� ιµοτιϖαδα, χαι πορ τερρα ταµβµ.

Αφασταδασ εστασ δυασ θυεστ⌡εσ, οσ µαυσ τρατοσ ε ο αβατε ιµοτιϖαδο,
ο θυε ρεστα παρα θυεστιοναρ ο σαχριφχιο, χοµο διζεµ να λινγυαγεµ
χορρεντε, ευ πρεφιρο, ϖολτο α διζερ, α �σαχραλιζαο� δοσ ανιµαισ εµ
δετερµιναδοσ ριτυαισ, χοµο ο χανδοµβλ ε δε ουτρασ ϖαριαντεσ δε µατριζεσ
αφριχανασ? Βοµ, σ⌠ ρεσταµ δυασ ποσσιβιλιδαδεσ β〈σιχασ, χοµ εϖεντυαισ
ϖαριαντεσ, α πριµειρα  αθυελα θυε ασσυµε ο σευ φυνδαµεντο
ετνοχντριχο, αυτοριτ〈ριο, ιντολεραντε, ε προπ⌡ε υµ ϕυλγαµεντο σοβρε
ταισ πρ〈τιχασ αβσολυταµεντε ποντυαλ, ατ πορθυε νο εστενδε ο
ϕυλγαµεντο αοσ δεµαισ χυλτοσ ρελιγιοσοσ. Νο  ο χασο δο προφεσσορ ∆ανιελ,
ϖολτο α διζερ, ελε φοι µυιτο εξπλχιτο εµ συα φαλα, µασ, µυιτοσ θυε ινϖοχαµ
εστε τεµα νο εστενδεµ α χρτιχα α ϕυδευσ, α µυυλµανοσ, χριστοσ, ου
α θυαισθυερ ουτρασ εξπρεσσ⌡εσ ρελιγιοσασ, θυε υσαµ ου τενηαµ σε υτιλιζαδο
ηιστοριχαµεντε δε ανιµαισ εµ ριτυαισ ρελιγιοσοσ.

ςαµοσ ενχοντραρ αλγυµασ µανιφεστα⌡εσ θυε ποντυαλµεντε σε
διριγεµ ◊σ ρελιγιοσιδαδεσ δε µατριζεσ αφριχανασ, ε ελασ δενυνχιαµ ο σευ
χαρ〈τερ ιντολεραντε.

Α σεγυνδα ποσσιβιλιδαδε β〈σιχα  απρεσενταδα να τεσε συστενταδα
πελο προφεσσορ ∆ανιελ Βραγα, ε ταµβµ συστενταδα πελο προφεσσορ Ηερον,
θυε  ο διρειτο ◊ ϖιδα παρα οσ ανιµαισ. Ο διρειτο ◊ ϖιδα χοµο αλγο
ινερεντε ◊ χονδιο δε διγνιδαδε θυε οσ ανιµαισ δεϖεµ τερ ρεχονηεχιδο.
Μασ σε εστα  α δισχυσσο, ελα τιρα δα χεντραλιδαδε ο υσο δε ανιµαισ νο
πλανο ριτυαλ, πρα χολοχαρ εµ δισχυσσο ο υσο δε ανιµαισ εµ θυαισθυερ
χονδι⌡εσ. Νο η〈 διφερενα, πορταντο, εντρε ο υσο δε ανιµαισ εµ ριτυαισ
ρελιγιοσοσ ε ο χονσυµο δε πιχανηα, θυε µυιτοσ δε ϖοχσ δαθυι α πουχο
φαρο, ου ο αβατε δε φρανγοσ. Θυανδο χηεγαµ αο αβατεδουρο, ο ανιµαλ
εστ〈 ϖιϖο, αγυαρδανδο α σεντενα: �οληα, ευ θυερο δοισ φρανγοσ�, ο θυε
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διζερ δο χονσυµο δε χαρανγυεϕο, χολοχαδο ϖιϖο να πανελα φερϖεντε,
παρα α σατισφαο δα ταρα αλιµενταρ δε ϖοχσ; ο φοιε γρασ, ο ανιµαλ 
µυτιλαδο, µαλ−τραταδο, πρα προδυζιρ υµα αβερραο θυε ϖοχσ χονσοµεµ
δεποισ χοµο ιγυαρια ρεφιναδα. Βοµ, α ν⌠σ εσταµοσ ενφρεντανδο ο δεβατε
εµ ουτροσ τερµοσ, ε ευ διρια θυε εστε δεβατε π⌡ε εµ χηεθυε νο υµα
εξπρεσσο χυλτυραλ, ρελιγιοσα, δετερµιναδα. Π⌡ε εµ χηεθυε τοδο παδρο
χιϖιλιζατ⌠ριο αλιµενταρ δα ηυµανιδαδε, νο σε διριγινδο α υµα ου ουτρα
µατριζ χιϖιλιζατ⌠ρια παρτιχυλαρ. Ατ ονδε ευ σει, σε τιϖερ χοµετενδο
αλγυµα βοβαγεµ πεο θυε µε αϕυδεµ µε ινφορµανδο, τοδασ ασ τραδι⌡εσ
χιϖιλιζατ⌠ριασ χονηεχιδασ σε υτιλιζαµ δε ανιµαισ ε ουτρασ φορµασ δε
ϖιδα χοµο αλιµεντο. Τοδασ ασ τραδι⌡εσ χιϖιλιζατ⌠ριασ αβατεµ ανιµαισ
παρα χονσυµο. ςαριαµ οσ ανιµαισ δε λαρϖασ, δε ινσετοσ, φορµασ ϖιϖασ
µενοσ χοµπλεξασ, ατ ανιµαισ, θυε, παρα νοσσο οληαρ, πορ εξεµπλο,
σεριαµ δε εστιµαο, χεσ, γατοσ ετχ. Εντο, ο δεβατε γανηα υµα ουτρα
διµενσο, θυε νο ποδερ〈 σερ ενφρενταδα πορ θυαλθυερ µεδιδα ϕυρδιχα
ου ϕυδιχιαλ ποντυαλ, πορ θυαλθυερ Α∆ΙΝ, µασ πασσα πορ υµ προχεσσο
δε δισπυτα δεντρο δα τραδιο, πορθυε α µυδανα παραδιγµ〈τιχα νο
ποδε σε εσταβελεχερ δε φορα δα τραδιο, χοµο σε ναδα τιϖεσσε χοµ ισσο;
 υµα δισπυτα θυε ρεµετε α υµα µυδανα δε παδρο χιϖιλιζατ⌠ριο, θυε
νο σερ〈 ιµπλεµενταδα δα νοιτε παρα ο δια, νεµ πορ δεχρετο, µυιτο
µενοσ πελα πυνιο εξεµπλαρ δε υµα ϖτιµα εσχοληιδα α δεδο. Ε, νεσσεσ
τερµοσ, ο δεβατε, α µευ ϖερ, τεµ βασταντε περτιννχια.

Ευ τενηο υµα προφυνδα σιµπατια, σου προφυνδαµεντε σεδυζιδο
πελα δισχυσσο. Θυανδο µευ αµιγο Ηερον εσβοαϖα ο ηαβεασ χορπυσ εµ
βενεφχιο δε Συα, αθυελα χηιµπανζ θυε σε ενχοντραϖα ενχαρχεραδα
νο ζοολ⌠γιχο, ευ µε περµιτι ασσιναρ εσσε ηαβεασ χορπυσ σεµ σεθυερ λερ ο
σευ χοντεδο πορ χονηεχερ ασ ποσι⌡εσ τε⌠ριχασ θυε ο συστενταϖαµ.
Χονηεχια Ηερον, ε ασ ποσι⌡εσ θυε ελε τραδιχιοναλµεντε δεσενϖολϖε,
πορ τερ χοντατο χοµ δουτριναδορεσ χοµο Πετερ Σινγερ, θυε ϕ〈 δισχυτε α
θυεστο η〈 µυιτο τεµπο, ε νο τιϖε α µενορ δϖιδα εµ συβσχρεϖερ ο
ηαβεασ χορπυσ, πορ ιστο ευ διγο θυε νο η〈 νεχεσσαριαµεντε υµα οποσιο,
εξχλυδεντε εντρε νοσσοσ ποσιχιοναµεντοσ. Ποδε ηαϖερ υµα χονϖεργνχια.
Χοντυδο, χοµ εσσεσ χυιδαδοσ σ⌠χιο−πρ〈τιχοσ ε πολτιχοσ θυε ο δεβατε
ϕυρδιχο ρεθυερ, σενο εσταρεµοσ αθυι φαζενδο φιχο δα πιορ εσπχιε,
πορθυε νο  µερα εξπρεσσο δε φαντασια, παρα σερ χονσυµιδα
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λυδιχαµεντε. ςαι ρεπερχυτιρ να ϖιδα δασ πεσσοασ; ϖαι ινϖιαβιλιζαρ
εξπερινχιασ χιϖιλιζατ⌠ριασ σεχυλαρεσ; ϖαι µαχυλαρ α διγνιδαδε δε
χοµυνιδαδεσ ιντειρασ, θυε σερο ινστιτυχιοναλµεντε, εσταταλµεντε,
δεσαυτοριζαδασ, περσεγυιδασ, ρεπριµιδασ, ρεσταβελεχενδο ο θυε ατ
ουτρορα, ατ µυιτο ρεχεντε ερα τραδιο. Ατ 1988, εµ ϖ〈ριασ παρτεσ δο
Βρασιλ, οσ χανδοµβλσ χοντινυαϖαµ συϕειτοσ α οβτενο δε αυτοριζαο
πολιχιαλ παρα α ρεαλιζαο δε χυλτοσ. Αθυι να Βαηια, υµα δχαδα αντεσ,
απροξιµαδαµεντε, φοι αφασταδα εσσα εξιγνχια πορ υµ δεχρετο δο εντο
γοϖερναδορ Ροβερτο Σαντοσ, ρειντερπρετανδο υµ δεχρετο αντεριορ θυε
φιξαϖα α µατρχυλα δε δετερµιναδασ πρ〈τιχασ να δελεγαχια δε ϕογοσ ε
χοστυµεσ. Εντο, θυεµ σαβε, πορ εστε χαµινηο, ν⌠σ ποδερεµοσ εσταρ
αυτοριζανδο α ρετοµαδα δα χριµιναλιζαο, δα εστιγµατιζαο
χονδυζιδα πελο Εσταδο εµ δεσρεσπειτο ◊ τυτελα δεϖιδα, εµ φαχε δοσ
διρειτοσ φυνδαµενταισ.

Λογο, πρα φιναλιζαρ, θυερο χονσιδεραρ φυνδαµενταλµεντε αλγυνσ
ασπεχτοσ τραζιδοσ ◊ τονα πελα πρ⌠πρια εξποσιο δο προφεσσορ ∆ανιελ
Βραγα. Ο πριµειρο δελεσ: α νορµατιϖιδαδε ϖιγεντε δε πρετενσο προτετιϖα
σε ρεϖελα ινεφιχαζ, ινεφετιϖα, ταλϖεζ σιρϖα σ⌠ χοµο υµ δεσεµβαραο δα
µ〈 χονσχινχια, χοµο υµα τεντατιϖα δε αχοµοδαο δεστα χοντραδιο
θυε ν⌠σ τραζεµοσ, νο πλανο δασ χιϖιλιζα⌡εσ ηυµανασ. Ευ νο χονσιδερο
αλτεραο συβσταντιϖα, νο θυε χονχερνε αο ρεσπειτο ◊ διγνιδαδε δοσ
ανιµαισ, α υτιλιζαο δε υµ απαρεληο θυε ινϕετα ανεστσιχο µινυτοσ
αντεσ δο αβατε, ου πορ οριεντα⌡εσ αχερχα δο αβατε ηυµανιτ〈ριο, ου
θυαισθυερ ουτρασ ϖαρια⌡εσ. Πελο χοντρ〈ριο, ν⌠σ χονϖιϖεµοσ
χοτιδιαναµεντε χοµ µανιφεστα⌡εσ δε χρυελδαδε χοµ οσ ανιµαισ, εµ
τοδοσ οσ δοµνιοσ, ινχλυσιϖε, α ποσσε ιρρεσπονσ〈ϖελ θυε προδυζ υµα
λεγιο ιντερµιν〈ϖελ δε ανιµαισ αβανδοναδοσ νοσ γρανδεσ χεντροσ
υρβανοσ. Χεσ ε γατοσ εσπεχιαλµεντε, εϖεντυαλµεντε ουτροσ ανιµαισ. Ε
θυε, σε νο τεµ δεστινο µαισ χρυελ, ισσο σε δεϖε αο τραβαληο δε ρεσγατε
θυε αλγυνσ αµβιενταλιστασ ε γρυποσ δε προτεο δεσενϖολϖεµ, ε σεµπρε
νυµα εσχαλα ινφεριορ ◊ δεµανδα ρεαλ. Αβατεσ χολετιϖοσ φειτοσ πελοσ ⌠ργοσ
πβλιχοσ εµ νοµε δασ θυεστ⌡εσ σανιτ〈ριασ χοντινυαµ σενδο φειτοσ εµ
τοδο ο πασ. Εντο, σε εσσα νορµατιϖιδαδε  ινεφετιϖα,  εϖιδεντε θυε η〈
αλγο µαισ α δισχυτιρ θυε α µερα ιµπλεµενταο. Α ινεφετιϖιδαδε δε
υµα νορµα νο ποδε σερ ιµαγιναδα χοµο σιµπλεσ φαληα δο σιστεµα. Ελα
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δεµονστρα αλγο µαισ προφυνδο, θυε δεϖε σερ βυσχαδο παρα αλµ δο
διρειτο χονχεβιδο χοµο τχνιχα. Πορταντο, ο δεβατε σε χονφιρµα χοµο
υµ δεβατε αβερτο, θυε δεϖε τερ ρεπερχυσσο νο µυνδο δο διρειτο, ατ
πορθυε χονχορδο ταµβµ χοµ α ϖισο δε ϕυριδιχιδαδε θυε α θυαλιφιχα
χοµο υµα εξπρεσσο χοντρα−φ〈τιχα. Ο διρειτο νο  νεχεσσαριαµεντε ο
ρετρατο δο ρεαλ. Σε ο διρειτο φορ ο ρετρατο δο ρεαλ, εσταραµοσ εµ µαυσ
λεν⌠ισ, εµ τοδοσ οσ δοµνιοσ, πορθυε τεραµοσ δε λεγιτιµαρ αβσυρδοσ
οσ µαισ ϖαριαδοσ.

⊃ ⌠βϖιο θυε ο διρειτο δεϖε σε ινσυργιρ, σιναλιζανδο ατιτυδεσ διστιντασ
δαθυελασ θυε σο ηεγεµνιχασ, εµ ϖ〈ριασ διµενσ⌡εσ; µασ  ⌠βϖιο ταµβµ
θυε α απλιχαβιλιδαδε δεσσε διρειτο νο ποδε εσταρ συϕειτα α υµα αβστραο
ραχιοναλ, λ⌠γιχο−δεδυτιϖα, ου ◊ τεντατιϖα δε απλιχαο εξεµπλαρ. ∆εϖε
αδεριρ α υµ προχεσσο ηερµενυτιχο µυιτο µαισ χοµπλεξο θυε περµιτα
µεδια⌡εσ, υσανδο υµα ουτρα εξπρεσσο, δε υµα τεορια χοντεµπορνεα
δε ϕυριδιχιδαδε, µεδια⌡εσ χονχρετιζαδορασ, µεδια⌡εσ θυε απροξιµεµ,
χονφορµε οσ λιµιτεσ, χονφορµε ασ ποσσιβιλιδαδεσ, εσσα εξπρεσσο χοντρα−
φ〈τιχα, δα ρεαλιδαδε, θυε α νεγα χοτιδιαναµεντε. Ε ρεδυζα ο αβισµο ε
αφιρµε αλγυµα εφετιϖιδαδε, αλγυµ µβιτο δε εφετιϖιδαδε παρα εσσασ
εξπρεσσ⌡εσ χοντρα−φ〈τιχασ, σιστεµατιζαδασ να νορµα ϕυρδιχα.

Α ουτρα διµενσο θυε ο προφεσσορ ∆ανιελ τραζ ◊ τονα, ε θυε µε
παρεχε µυιτο ρελεϖαντε,  α θυε σιτυα ο ηοµεµ δεντρο δο µειο αµβιεντε.
Σε ν⌠σ εσταµοσ νο ιντεριορ δεστα µανιφεσταο νατυραλ, η〈 α αλγυµασ
θυεστ⌡εσ θυε ν⌠σ δεϖεµοσ πονδεραρ. ∆α α ιµπροπριεδαδε, µαντενηο
εσσα διϖεργνχια χοµ ο µευ αµιγο Ηερον − α ιµπροπριεδαδε δε χονχεβερ
ο διρειτο αµβιενταλ χοµο υµ ραµο δο διρειτο. Ασσιµ χοµο νο χονχορδο
χοµ α ιδια δε θυε διρειτο ραχιαλ ϖενηα α σερ υµ δοµνιο δο διρειτο.
Εστα  α οπο θυε ποδε σερ ποντυαλµεντε νεχεσσ〈ρια, τατιχαµεντε,
χοµο διζιαµ αντιγαµεντε οσ χοµυνιστασ, ποδε σερ τατιχαµεντε
νεχεσσ〈ρια, µασ εστρατεγιχαµεντε  περιγοσα, πορθυε τραζ ο δεβατε παρα
υµ γυετο, τιρα α δισχυσσο σοβρε α ρελαο χοµ ο αµβιεντε δα
Χονστιτυιο, ου λιµιτα, ε πρατιχαµεντε ελιµινα δο διρειτο χιϖιλ, δο
διρειτο τριβυτ〈ριο, δασ διϖερσασ εξπρεσσ⌡εσ δε ϕυριδιχιδαδε, χονφινανδο
υµα συβ−χατεγορια θυε τερια πρινχπιοσ πρ⌠πριοσ, αυτονοµια χιεντφιχα
ετχ, ετχ. Υµα σριε δε ιλυσ⌡εσ, θυε α µευ ϖερ, λονγε δε ρεφοραρ, µινιµιζα
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ου φραγιλιζα α περσπεχτιϖα δε ρεχονηεχιµεντο δο ηοµεµ χοµο ιντεγραντε
δα νατυρεζα, ε νο χοµο υµ δεµιυργο δα νατυρεζα.

Ουτρα χονσεθνχια θυε πρεχισαρια σερ ταµβµ διµενσιοναδα: σε
ν⌠σ σοµοσ παρτε δεσσε φενµενο νατυραλ, νο ποδεµοσ ταµβµ ιδεαλιζαρ
α νοσσα ρελαο χοµ οσ ανιµαισ. Ου σεϕα, ν⌠σ νο ποδεµοσ δειξαρ δε
χονσιδεραρ θυε φαζ παρτε δο φενµενο νατυραλ ο χονσυµο δε ουτροσ
ανιµαισ, νυµα λ⌠γιχα δε χαδεια αλιµενταρ. Ου ϖαµοσ χριµιναλιζαρ ο
λεο θυανδο ελε αβατε α συα πρεσα? Ου ϖαµοσ χριµιναλιζαρ ο νοσσο
γατο, θυανδο χαα ο ρατο? Ου ϖαµοσ τενταρ, νο αφ δε ρεχονηεχερ οσ
ανιµαισ χοµο συϕειτοσ δε διρειτο, ιµπυταρ ταµβµ, ρεσπονσαβιλιδαδε
πεναλ, θυεµ σαβε, ου χιϖιλ, ενφιµ, α ταισ συϕειτοσ δε διρειτο. Νο διγο
ισσο εµ τοµ δε δεβοχηε, δε θυεµ θυερ νεγαρ α ποσσιβιλιδαδε δε
ρεχονηεχερ α διγνιδαδε δοσ ανιµαισ, ου α χονδιο δε συϕειτοσ δε διρειτο.
Ευ οσ χονσιδερο χοµο ταισ, µασ  ⌠βϖιο θυε ελεσ φορµαρο υµα χατεγορια
θυε εξιγε µεδια⌡εσ χυλτυραισ, χονστρυδασ πελα ιµαγιναο ηυµανα,
αρτιχυλαδασ, πορταντο, χοµ οσ ιντερεσσεσ ηυµανοσ, συβορδιναδασ α
χοντραδι⌡εσ, α ερροσ, χοµο σ⌠ αχοντεχε νασ µανιφεστα⌡εσ ηυµανασ, ε
θυε νο εσταρο ρεσολϖιδασ πορ νενηυµ δεχρετο, δεχορρεντε δε υµα
αντεχιπαο δα σολυο. Σο σολυ⌡εσ θυε σερο χονστρυδασ νυµ προχεσσο
δε εµβατε, χοµ αϖανοσ, ρεχυοσ, χοντραδι⌡εσ ετχ. Προϖαϖελµεντε ϕαµαισ
σε εξπρεσσαρο εµ τερµοσ δε ιδεαλιδαδε αβσολυτα.

Πορ φιµ, ταµβµ ρεσγατανδο υµ ελεµεντο δα φαλα δο προφεσσορ
∆ανιελ Βραγα, χονχορδο αβσολυταµεντε χοµ ο θυε διζ ο προφεσσορ αο
αφιρµαρ θυε νεµ µεσµο ο διρειτο ◊ ϖιδα  αβσολυτο. Ε ν⌠σ νο ποδεµοσ,
εµ νοµε δε υµα ιδεαλιζαο, πρετενδερ ασσεγυρ〈−λο αβσολυταµεντε παρα
οσ ανιµαισ, εµ δετριµεντο δο ρεχονηεχιµεντο δε χοµο α νοσσα
εξπερινχια σ⌠χιο−χιϖιλιζαχιοναλ σε δεσενϖολϖευ. Ο θυε νο ιµπεδε θυε
εστα εξπερινχια σεϕα χριτιχαδα, δεβατιδα, ρεφλετιδα, πονδεραδα, µασ νο
ποδε σερ σιµπλεσµεντε χριµιναλιζαδα, νο ποδε σερ σιµπλεσµεντε
αφασταδα χοµο υµα ηιπ⌠τεσε δα νοσσα περσπεχτιϖα εξιστενχιαλ ε
χιϖιλιζατ⌠ρια.

Χονχλυο τραζενδο υµ ρεγιστρο, ϖολτανδο α εστα θυεστο δε χοµο ο
διρειτο εστ〈 χονεχταδο χοµ υµα διµενσο δα ϖιδα πρ〈τιχα, σ⌠χιο−πρ〈τιχα,
φαζενδο υµα αϖαλιαο ρ〈πιδα δα Α∆ΙΝ, απρεσενταδα νο Τριβυναλ δε
ϑυστια δο Ριο Γρανδε δο Συλ χοντρα α Λει ν≡ 11.131/2004, θυε
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ιντροδυζιυ ο παρ〈γραφο νιχο νο αρτ. 2≡ δα Λει ν≡ 11.915/2003, δο Ριο
Γρανδε δο Συλ, εξπλιχιτανδο, ο παρ〈γραφο 2≡ τεµ ο σεγυιντε χοντεδο:
θυε χριου υµα εξχεο νο ιντεριορ δο χ⌠διγο εσταδυαλ δε προτεο αοσ
ανιµαισ, θυαλιφιχανδο ο σαχριφχιο ριτυαλ εµ χυλτοσ ε λιτυργιασ δασ ρελιγι⌡εσ
δε µατριζεσ αφριχανασ χοµο λχιτο. Τεµοσ δυασ θυεστ⌡εσ α σερεµ αϖαλιαδασ.
Πριµειρο, εστε χ⌠διγο εσταδυαλ δε προτεο αοσ ανιµαισ συργε χοµο ε εµ
θυε χοντεξτο? Ο αυτορ δεσσε προϕετο δε λει  υµ παστορ δα Ιγρεϕα δο
Εϖανγεληο Θυαδρανγυλαρ, υµα εξπρεσσο νεο−πεντεχοσταλ, θυε εστ〈
σιτυαδα νο τερριτ⌠ριο δαθυελεσ θυε αταχαµ σιστεµατιχαµεντε ασ
µανιφεστα⌡εσ δε µατριζεσ αφριχανασ, �δεµονιζανδο−ασ� διαριαµεντε
νοσ µειοσ δε χοµυνιχαο χοµο Τς, ρ〈διο, ϕορναισ δε χιρχυλαο ναχιοναλ
ετχ. Εντο, χοµο τοδα λει, τεµ ηιστ⌠ρια. Ελα νο συργιυ, αβσολυταµεντε,
δε υµα ϖονταδε δοσ αµβιενταλιστασ. Ελα συργε χοµπροµετιδα, δεσδε ο
σευ ινχιο, χοµ υµα µανιφεσταο ποτενχιαλµεντε ιντολεραντε, αρτιχυλαδα
εµ τορνο δοσ ιντερεσσεσ νεοπεντενχοσταισ, ο µαιορ γρυπο ρελιγιοσο εµ
εξπανσο, χοµ υµα αλτα αρτιχυλαο πολτιχα νο πασ. Θυανδο ο εντο
δεπυταδο εσταδυαλ Εδσον Πορτιληο απρεσεντα ο προϕετο δε λει ινχλυινδο
εστε δισποσιτιϖο, ο φαζ νο χοντεξτο δε θυεµ σαβε θυε αθυελα λει σερια
υτιλιζαδα σιστεµατιχαµεντε παρα αταχαρ, ατινγιρ ασ ρελιγι⌡εσ δε µατριζεσ
αφριχανασ. Πορ ισσο, ινχλυσιϖε, α εξπρεσσα ρεφερνχια, θυε ποδεραµοσ διζερ
θυε τεχνιχαµεντε  δεσνεχεσσ〈ρια, µασ α τχνιχα νο ποδε σερ δισσοχιαδα
δα ϖιδα. Πορ ισσο, α Α∆ΙΝ φοι χονσιδεραδα ιµπροχεδεντε πελο Τριβυναλ
δε ϑυστια ε σε εσταβελεχευ ο εντενδιµεντο θυε µε παρεχε ο µαισ ραζο〈ϖελ
νασ χιρχυνστνχιασ εµ θυε σε ενχοντρα ο δεβατε, ε νο µαρχο δα νοσσα
εξπερινχια σ⌠χιο−χιϖιλιζατ⌠ρια, θυε  δε θυε ο σαχριφχιο ριτυαλ νο
χονστιτυι ιλχιτο, δεσδε θυε σεµ εξχεσσοσ ου χρυελδαδεσ.

Βοµ, ρεστα αθυελα θυεστο θυε ο προφεσσορ Μανοελ ϑοργε ινχλυσιϖε
λεϖαντα νυµ αρτιγο πυβλιχαδο σοβρε λιβερδαδε ρελιγιοσα ε θυε φοι υσαδο
ινχλυσιϖε χοµο αργυµεντο εµ υµ δοσ ϖοτοσ δο ϕυλγαµεντο δα Α∆ΙΝ.
Χρυελδαδε  υµ χονχειτο ινδετερµιναδο. Α ϖολταµοσ αο δοµνιο σ⌠χιο−
πρ〈τιχο; σε τιραρ α ϖιδα δε υµ ανιµαλ  χρυελδαδε, δεϖε σερ χονσιδεραδα
χρυελ εµ θυαλθυερ χιρχυνστνχια, νο απενασ νο πλανο λιτργιχο, ρελιγιοσο,
µασ εµ θυαλθυερ χιρχυνστνχια. Εντο, νεσσε χασο, ηαϖερια α νεχεσσιδαδε
δε χογιταρ α απλιχαβιλιδαδε δα νορµα α τοδο ε θυαλθυερ αβατε ανιµαλ, ε
νο εσπεχιφιχαµεντε διριγιδο ◊θυελεσ εµ θυε σε συπ⌡ε α εξιστνχια δε
χρυελδαδε δυραντε εσσε προχεδιµεντο.
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Βοµ, σο εστασ ασ χονσιδερα⌡εσ θυε ευ γοσταρια δε απρεσενταρ.
Εστου εσχρεϖενδο υµ αρτιγο προϖοχαδο πελα ινιχιατιϖα δε Ηερον, ε πελο
αρτιγο δο προφεσσορ ∆ανιελ Βραγα, πυβλιχαδο να Ρεϖιστα Βρασιλειρα δε
∆ιρειτο Χονστιτυχιοναλ. Ευ αχοµπανηαϖα α δισχυσσο νοσ Εσταδοσ
Υνιδοσ θυε ρεδυνδου νυµ χασο χλεβρε, εστε χασο θυε ο προφεσσορ ∆ανιελ
ρελατου, µασ τεµ ουτρασ µανιφεστα⌡εσ ταµβµ ρελεϖαντεσ, ινχλυσιϖε νο
θυε χονχερνε αο δεβατε σοβρε εσπαο πβλιχο ε α ρελιγιοσιδαδε. Αλγυµασ
δεσσασ θυεστ⌡εσ ∆ανιελ τρουξε αθυι µυιτο οπορτυναµεντε, χοµο οσ
σµβολοσ ρελιγιοσοσ ετχ. Τρατα−σε δε υµ δεβατε µυιτο ριχο. Εσπερο θυε,
µαισ δο θυε τερ λεϖαδο ϖοχσ α θυαλθυερ χονχλυσο δεφινιτιϖα, ποσσα
εστιµυλ〈−λοσ α πενσαρ σοβρε ο τεµα, α πεσθυισαρ ο τεµα, σεµπρε
οριενταδοσ πορ υµα περσπεχτιϖα θυε νο σεϕα α δο Ποσιτιϖισµο ϑυρδιχο
λ⌠γιχο−φορµαλ εµ δετριµεντο δα ρεαλιδαδε. Υµα αρτιχυλαο δεντρο δο
δοµνιο τε⌠ριχο−ϕυρδιχο δεϖε σερ δεσενϖολϖιδα, πρεχισα σερ δεσενϖολϖιδα.
Νο εστου αθυι φαζενδο θυαλθυερ λιβελο χοντρα α δογµ〈τιχα ϕυρδιχα, α
δογµ〈τιχα ϕυρδιχα  νεχεσσ〈ρια,  φυνδαµενταλ,  ιναφαστ〈ϖελ, µαισ αινδα
νυµα σοχιεδαδε χοµπλεξα. Χοντυδο, η〈 δογµ〈τιχασ ε δογµ〈τιχασ. ⊃
ποσσϖελ χονχεβερ δογµ〈τιχασ ϕυρδιχασ µενοσ ποσιτιϖιστασ, ϖαµοσ διζερ
ασσιµ, µενοσ δεσχολαδασ δα ρεαλιδαδε;  ποσσϖελ ιµαγιναρ α πρ〈τιχα δο
διρειτο χοµο υµα πρ〈τιχα θυε νο σε ρεδυζα αοσ τχνιχοσ ε ◊σ ινστιτυι⌡εσ
φορµαισ, ε νεστε σεντιδο  µε απροξιµο ποντυαλµεντε δα χονχεπο δε
Πετερ Ηρβελε, δε υµα σοχιεδαδε αβερτα δε ιντρπρετεσ δα χονστιτυιο.
⊃ πρεχισο θυαλιφιχαρ α πρ⌠πρια σοχιεδαδε χοµο πρινχιπαλ δεστινατ〈ρια
ιντερεσσαδα, ε συϕειτο δα ιντερπρεταο ϕυρδιχα, παρτιχυλαρµεντε δα
χονστιτυιο. Νεστε σεντιδο, πενσο θυε εστε δεβατε ποδε χοντριβυιρ
βασταντε. Απεσαρ δε σερ υµα τεµ〈τιχα απαρεντεµεντε φοχαλ, τραζ ◊ τονα
τοδα υµα ποσσιβιλιδαδε δε πενσαρ ο διρειτο, παραδιγµα ϕυρδιχο, ου δε
�δεσπενσαρ� ο διρειτο, χοµο διζ Βοαϖεντυρα Σαντοσ δε µανειρα βασταντε
συγεστιϖα. Πορταντο, οβριγαδο πελα ατενο. Εσπερο θυε ο δεβατε προσσιγα
χοµ ασ περγυντασ ε χονσιδερα⌡εσ δοσ ουϖιντεσ. Ασσιµ θυε χονχλυιρ ο
αρτιγο, ϖου διστριβυιρ παρα οσ ιντερεσσαδοσ.


