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A primeira chave da sabedoria é a interrogação assídua e 

frequente... É duvidando que se chega à investigação, e 

investigando que se chega à verdade. 

(Pedro Abelardo) 

 

 

Para mim, este momento é uma  Laudatio ao Mestre Pierre 
Sanchis. À maneira da laudatio romana, quero estabelecer 

a primazia da pessoa sobre a obra. A obra de Pierre Sanchis não é somente seu 
trabalho intelectual, é também o resultado de seu posicionamento na vida. Seus 
textos nos levam a pensar, investigar e questionar, como está na epígrafe. É uma 
produção inquieta, crítica, inventiva, ágil sobre o que de melhor se tem escrito 
sobre Antropologia da Religião no Brasil. E isso me transporta à cena do Sinai. 
Moisés ouve de Javé a ordem peremptória: “Não te aproximes daqui! Tira as 

sandálias dos pés, pois o lugar onde estás é chão sagrado” (Ex 3,5). Sinto-me 
transido da experiência religiosa, como a definiu Rudolf Otto: tremendum et 
fascinosum. Na vida e na obra de Pierre Sanchis, manifesta-se algo desse 
mistério. Fascina pela simplicidade, pela proximidade, pela leveza e seriedade 
acadêmica. Encosto-me em Carlos Drummond de Andrade: “Tu és a história que 
narraste, não o simples narrador”. 

 Lembrar... Recordar e rememorar. Provocar a memória. Selecionar fatos. 
Situar acontecimentos, conversas, reuniões. Seguir as trilhas de Pierre Sanchis  – 
Antropólogo, Amigo, Mestre. Triângulo de experiências e vivências. Tudo isso 
inclui seleção, como selecionamos os textos para o livro: Religião, cultura e 

identidades . Um elemento rico dos textos não são as palavras escritas, mas a 
diferença que elas produzem – o horizonte de diferentes caminhos. Não o 

“desfolheamento” de verdades, mas o “folheamento” de significâncias. Aí está a 
vitalidade da antropologia – diligência de busca e vigília de espera; continente com 
muitas trilhas. 

  É necessário enfatizar que nunca temos acesso à memória, senão às 
recordações. E isso é sempre uma reelaboração daquilo que realmente aconteceu. 
O futuro – passado de hoje, foi sempre maior, mais rico do que se pode imaginar. 
A memória é sempre mediação. Segue e revê/esconde muitas trilhas. A memória é 
uma forma de travessia. Além do mais, há fatos passados que constituem 

conflitos em potência para o presente. 



 Na produção científica de Pierre Sanchis, pode-se perceber a grande relação 
entre história, sociedade, experiência vivida e religião. Suas reflexões sobre 
religião estavam sempre em diálogo com os aspectos sociais e culturais. Os sinais 

nítidos dessa aproximação estão nos seus diversos artigos. Estava sempre em 

travessia com a cultura, a religião – identidades em movimento. Seu percurso 
intelectual demonstra a lida de um leitor crítico. Sua biblioteca é uma verdadeira 
história de vida. As obras que deixou e os registros de sua experiência constituem 
uma variada e rica fonte de informação. As anotações pessoais permitem outra 
leitura e se tornam, assim, uma fonte de estudo e pesquisa. Além dos livros 
assinava várias revistas, jornais e possuía um grande número de separatas. Lia (e 

falava) em várias línguas modernas, como conhecia bem o latim e o grego. Era um 
leitor ativo e metódico. Seu interesse intelectual ondulava no tempo – o de ontem 
e o de hoje. Buscava o humano em sua inteireza. Era alguém em busca das 
significâncias. Essa era sua nota característica como professor, intelectual e 
pensador. Soube assimilar esse lugar movente e suas diferentes mediações. 

Conjugava sua grande capacidade intelectual com disponibilidade para o serviço e 

simplicidade. Valho-me, neste momento, de uma citação de Clarice Lispector: 
“Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho”. 

 Completando esse quadro, é importante afirmar que em seu ambiente de 
trabalho estavam fotos de família, amigos, estudantes e outros objetos carregados 

de representação. De vários lugares. Lembro-me que em fevereiro de 2018, 
mostrou-me a foto de um artigo escrito em Portugal: A caminhada ritual. É uma 
senhora debruçada na janela. E disse-me: “Esta foto, Mauro, é um artigo”. Sua 
mesa, computador, estantes, pastas compunham o seu trabalho. Compareciam 
no dia-a-dia para ajudar a recompor esse ambiente, como se estivessem 
aguardando seu dono. E, assim, com simplicidade hospedavam no silêncio. Na 

busca e na construção das palavras. O folheamento de vários significados seria 

tecido em palavras, artigos, projetos, pesquisas, livros e leituras. 

 A esta altura, penso já ter indicado suficientes provas sobre esse brasileiro 
da Catalunha francesa. Estava sempre aberto ao diálogo. Forma de estreitar 

relações com o outro, o mundo, o diferente. Com um conjunto de qualidades 
humanas impressionava a todos. Conseguia revelar a densidade contida em suas 
ideias e em seus projetos. De forma especial, Pierre Sanchis, projetou-se e tornou-
se fonte para o estudo da religião no Brasil. 

Para concluir, faço referência ao capítulo IX de As afinidades eletivas, de Goethe. 
O autor lembra o trabalho de um pedreiro e constrói uma narrativa fascinante. 
Segundo Goethe, na construção de uma casa há diferentes decisões, diferentes 
momentos e diversos trabalhos. O alicerce e a construção das paredes são obras 

do pedreiro. O acabamento é resultado de um trabalho coletivo – pintor, 
paisagista e decorador. O pedreiro faz seu trabalho a céu aberto. Pó, massa, sol e 

chuva povoam seu dia a dia. E isso ficará escondido, pois somente o acabamento 
será visto pelas pessoas. Pintor, paisagista e decorador deixam na sombra a ação 
do pedreiro. Os amigos e conhecidos sempre elogiarão a escolha da cor, o jardim 
que decora a entrada da residência e os detalhes no interior da casa. No entanto, 
existe um trabalho escondido, resistente e sólido. Por isso, os moradores se 
assentam e repousam com confiança. 



Impactante, também, a afirmação de Mons. François Favreau, Bispo de Nanterre, 
sobre religião: “Para a religião [a Igreja] não basta mais arrumar, é preciso 
desarrumar. Em outras palavras, torna-se necessário habitar de outro modo um 

mundo que se tornou outro”  . Como pensar a religião, a partir da história, da 

cultura e dos sentimentos do povo? O mundo contemporâneo exige mudanças 
substanciais na forma de anunciar a mensagem religiosa e não o confinamento 
nos limites tranquilizadores de uma tradição que engessa o religioso, fechando-o 
sobre si mesmo. Não basta descrever a religião, é preciso interpretá-la. A grande 
sabedoria histórica é o exercício da tolerância que abraça, suporta e confirma. 
Num país culturalmente tão diversificado, é de se esperar que também as formas 

religiosas sejam as mais diversas. Vivemos, ainda, um período em que assistimos 
ao enfraquecimento das religiões e a permanência do religioso. Como 
compreender o estatuto do fenômeno religioso no Brasil, hoje? Mais 
profundamente: cada um é livre para determinar o sentido de sua vida e forjar 
com liberdade sua identidade religiosa, cavando-se por dentro. Trata-se de um 

novo estilo de vida, cultura e religião. 

A herança de Pierre Sanchis servirá de alicerce sólido para o conhecimento da(s) 
cultura(s) no Brasil, travessia do religioso, e de novas formas de estudar a religião 
dos brasileiros. E, assim, continuar a travessia... 

        A você, Pierre, todo o nosso carinho e toda a nossa gratidão. 
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