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NARRATIVAS SECULARES E RELIGIOSAS SOBRE 

A VIOLÊNCIA: AS FRONTEIRAS DO HUMANO NO 

GOVERNO DOS POBRES

Resumo

Analisaremos encontros e confrontos na esfera pública em 

discursos religiosos e seculares sobre a violência. Sugeri-

mos que o tratamento da violência nesses discursos possui 

como eixo a distinção entre o humano e o não humano, 

bem como as pequenas nuanças dispostas ocasionalmen-

te em suas fronteiras. Essas se configuram de forma ins-

tável e variada tanto em suas versões seculares quanto 

religiosas, incluindo também os sentidos atribuídos à dor 

e ao sofrimento. As ideias religiosas de dor e de sacrifício 

como caminhos de redenção já conduziram tanto à recusa 

quanto a um consentimento implícito das práticas da tor-

tura, do homicídio, do crime e da violência. O repertório 

de problematizações e de intervenções micropolíticas em 

torno da violência nos encaminhou para a importância das 

relações de gênero nesse campo, com destaque para as 

éticas que hoje estruturam certas condutas, tanto religio-

sas quanto seculares.

SECULAR AND RELIGIOUS NARRATIVES ON VIOLENCE: 

THE FRONTIER OF THE HUMAN 

IN THE GOVERNMENT OF THE POOR

Abstract

The article analyses the encounters and confrontations in 

the public sphere in religious and secular discourses on 

violence. I suggest that the treatment of violence in these 

discourses pivots on the distinction between the human 

and the non-human, as well as the small nuances located 

occasionally on their boundaries. These are configured in 

unstable and varied forms in both their secular and reli-

gious versions, including too the meanings attributed to 

pain and suffering. The religious ideas of pain and sacrifice 

as paths to redemption already lead to both a rejection of 

and an implicit consent to the practices of torture, homi-

cide, crime and violence. The repertoire of problematiza-

tions and micropolitical interventions surrounding vio-

lence points to the importance of gender relations in this 

field, highlighting the ethics that today structure certain 

conducts, religious and secular alike.
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