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Nuer religion (1956) faz parte da trilogia escrita pelo antropólogo britânico Edward

Evan Evans-Pritchard (1902-1973) sobre os Nuer, povo que vivia, na época do

trabalho de campo do autor, entre 1930 e 1936, às margens do rio Nilo, ao sul da

então colônia britânica do Sudão. As incursões do antropólogo às terras nuer

resultaram nas obras Os Nuer: uma descrição do modo de subsistência e das

instituições políticas de um povo nilota (1940), Kinship and marriage among the

Nuer (1951) e Nuer religion (1956), monografias consideradas clássicas que refletem

acerca da política, da ecologia, do parentesco e da filosofia religiosa nuer. Nesta

última obra, o antropólogo lança mão de noções ocidentais, como Deus e pecado,

para desconstruí-las, delineando novas categorias a partir de termos e concepções

dos próprios Nuer. Evans-Pritchard adota, assim, uma nova perspectiva sobre a

religião, propondo uma maneira renovada de fazer e pensar o trabalho de campo e a

própria Antropologia.

A ordenação do livro segue o traço fundamental do pensamento religioso nuer que é,

segundo o autor, “eminentemente dualista”, realizando-se a partir de uma série de

oposições, como céu/terra, alto/baixo e Deus/humanos. O antropólogo parte da

noção mais importante da filosofia religiosa nuer, kwoth (espírito), em direção às

demais noções que dela derivam, kuth nhial (espíritos de cima) e kuth piny (espíritos

de baixo), para então analisar as relações entre religião e ordem social, símbolos e

ritos religiosos nuer, em especial o sacrifício, bem como algumas de suas

personagens. O capítulo que encerra o volume reúne reflexões teóricas mais amplas

acerca da religião nuer, em uma perspectiva comparativa em relação a outros

sistemas de pensamento religioso africanos e às proposições escritas por

antropólogos que o precederam no estudo das religiões ditas primitivas.
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A noção de kwoth é a peça central para o entendimento da filosofia religiosa nuer,

descrita por Evans-Pritchard como a relação entre humanos e kwoth, que pode ser

entendido como o espírito criador do mundo e da sociedade e, ao mesmo tempo,

como um conjunto de diversas manifestações, que podem assumir diferentes

significados de acordo com cada contexto: são modos de “Deus”, e não sua própria

essência, que é só Espírito. Tal concepção revela a dualidade material-imaterial

presente na filosofia religiosa nuer e a escolha nativa em manter a separação entre as

categorias espirituais e as coisas materiais. Kwoth é, então, uma noção que se

desenvolve em uma dimensão estrutural, relacionando-se aos processos de fusão e

fissão característicos dos sistemas políticos e de parentesco nuer: da mesma forma

que os Nuer se reconhecem como uma nação e se dividem em tribos, aldeias,

unidades domésticas e indivíduos, kwoth é, ao mesmo tempo, um em sua natureza e

múltiplo em suas diferentes representações sociais, estabelecendo relações com cada

seção da estrutura segmentar nuer. As refrações de kwoth podem se relacionar a uma

variedade de grupos sociais e se manifestar de distintos modos e em diferentes graus,

sem que ele deixe de ser considerado o guardião de todos os grupos. Assim, mostra o

autor, a noção nuer de kwoth pode ser considerada, como a teoria nuer dos

acontecimentos.

Evans-Pritchard descreve e interpreta a religião nuer como um sistema de ideias

essencialmente interior, embora externalizado por meio de ações (resguardos e

orações), e envolva personagens (os sacerdotes, kuaar e os profetas, gwan kwoth),

cuja aparição e importância, recente entre os Nuer, se relaciona às políticas

colonialistas inglesas da época. A própria noção de “pecado” (thec) é vista como

consequência de faltas cometidas pelos humanos, sem contudo afetar a qualidade

moral dos indivíduos; ela se refere apenas à condição espiritual, isto é, à relação

pessoal com o Espírito. O bem e o mal, nesse sentido, ganham contornos muito

diferentes dos que possuem no interior da moralidade cristã ocidental. Aos olhos do

antropólogo, seria inapropriado pensar a religião nuer como um espelhamento da

sociedade, reduzindo-a a seus ritos, argumento que está na origem das críticas que
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empreende a Émile Durkheim (1858-1917) e a Marcel Mauss (1872-1950). Do mesmo

modo, o pesquisador britânico tece duras críticas ao conceito de “índole pré-lógica”

desenvolvido por Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939), demonstrando que a lógica nuer

não confunde relações ideais com as consideradas reais, e que construções nuer

como “um pepino é um boi” não são da ordem da identidade, mas da analogia. É

interessante notar que a mesma questão é enfrentada também em seu estudo

Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande (1937).

A obra de Evans-Pritchard convida a considerar a religião nuer como um modo de

pensar a relação do homem consigo mesmo e deste com os espíritos-forças, além

permitir pensar a natureza polimorfa e polissêmica do Espírito. Sua análise, em

diálogo com a filosofia nuer, impõe a revisão da dimensão social dos conceitos de

ordem religiosa, assim como a dimensão espiritual da estrutura social.
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