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Resumo: Partindo de episódio envolvendo o desfile das escolas de samba 
de São Paulo neste ano, o presente artigo aborda a forma descontextualizada e, 
muitas vezes indiscriminada, com que os textos religiosos da Bíblia são utilizados 
em obras musicais e literárias de cunho secular, muitas vezes alterando-lhes ou até 
invertendo-lhes completamente o sentido original. O autor enfoca como um dos 
fundamentos mais evidentes do problema o impacto generalizado que o cristianismo 
e, portanto, os textos bíblicos, exercem na cultura ocidental.
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THe BiBle in CArnivAl: A sTudy on THe moTivATions of Ap-
pliCATion of sACred TexTs in sAmBA THeme 

abstRact: This article presents in a decontextualized and many times in-
discriminate manner, where the Bible’s religious texts are used in secular music 
and literature works, many times modifying them or even inverting their  original 
direction. The author focuses as one of  the more evidents basis of  the problem, 
the generalized impact that the Biblical Christianity and, therefore, texts, exert in 
the occidental culture.
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IntRodução
Quem diria, o apóstolo Paulo numa escola de 

samba!? A frase “Se Deus é por nós, quem será con-
tra nós?”, introduzida pela conjunção condicional se, 
encontrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos 
8:31 poderia ser um título de um sermão religioso, um 
lema de formatura, ou, até mesmo, incorporar-se às 
frases dos pára-choques dos caminhões que transitam 

pelas nossas estradas. Mas, pasme, ela foi o tema do 
samba da escola campeã do carnaval paulista neste ano, 
a Império da Casa Verde. Para ser mais preciso, a frase 
completa do samba é: Brasil Se Deus é por nós, Quem 
Será Contra Nós? Segundo a edição do jornal Folha de S.  
Paulo do dia 09 de fevereiro de 2005, a Império da Casa 
Verde homenageia com este samba o bicheiro Chico da 
Ronda, patrono da escola, morto em 2003.
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Ainda segundo o jornal, a escola fez um desfile 
lindo, mesmo não havendo se preparado tanto quanto as 
grandes concorrentes. “Depois que ganhamos,” afirma o 
diretor da escola Júnior Marques, “demos as ordens para 
as pessoas comprarem cerveja”. Se Deus é por nós...!

Toda esta festança teve um gasto de R$ 2,5 mi-
lhões, declara Marques. Não é de se ignorar que com 
as comemorações pela conquista do título, a festa 
entrou pela madrugada e, não havendo espaço físico 
para todos os que queriam participar da folia, os que 
ficaram de fora promoveram briga e empurra-empurra. 
Se Deus é por nós...!

Diante do paradoxo da proposta religiosa da 
frase e dos ideais preconizados por uma escola de 
samba em campanha carnavalesca, perguntamos: 
não seria melhor um outro título fora do contexto 
religioso? Por exemplo: Escola Pula-Pula, Espante a 
Tristeza, Quem não Gosta de Samba Bom Sujeito Não É? 
Ou mesmo parafrasear Caetano Veloso: Atrás da Im-
pério da Casa Verde só não Vai quem Já Morreu? Por que 
esta mistura do santo com o profano, buscando-se um 
texto de domínio bíblico e de uso quase que exclusivo 
dos sermões de leigos, padres e pastores nos serviços 
religiosos do mundo cristão? Se Deus é por nós...!

cultuRa cRIstã no ocIdente 
Poderíamos apresentar algumas respostas para  

tentar  justificar a  escolha do texto paulino para fronte-
ar o samba da escola do carnaval. Dentre elas diríamos 
que o Brasil é um país de população católica; que a fé 
e a religião são de todos; que o povo tem necessidade 
de Deus; e que o sentido da frase era o rogo da escola, 
isto é, ninguém poderia superá-la se Deus estivesse lá. 
Se Deus é por nós...!

Outros poderiam dizer que o uso do texto sagra-
do foi uma profanação de uso literário-religioso, pois 
o ambiente não condizia com a proposta teológica do 
escritor bíblico. Se Deus é por nós...!

Mas, para estes, o que dizer dos nomes do primeiro 
casal, verdadeiramente santo, Adão e Eva, sendo usados 
em motéis? Bem como Paraíso ou mesmo Éden? Não 
seria um uso contraditório da nomenclatura bíblica? Ou 
quando chamamos um criminoso de ‘anjinho’, ou ainda, 
ao dizermos ‘vai com Deus’ no sentido de desejar o mal 
para alguém que nos incomoda? Todas estas situações 
não envolvem palavras do domínio das Sagradas Escri-
turas os dos jargões dos religiosos? Estaríamos tomando 
os nomes da Bíblia em vão? 

Onde estaria a fonte de onde emanam os textos 
religiosos no dia-a-dia da vida? Os gregos e os judeus 
são as fontes de nossa herança religiosa: os gregos com 
os seus múltiplos deuses e os judeus, com o monoteísmo, 

o qual, apesar de todas as intempéries religiosas, tem pre-
dominado. É o cristianismo com o seu livro sagrado que 
povoa a atmosfera do mundo ocidental. 

Joostein Gaarder afirma que “ o cristianismo é o 
pré-requisito para compreender a sociedade e a cultura 
em que vivemos”. Ou seja, a nossa cultura está imersa 
em motivos oriundos do cristianismo e estes motivos 
se manifestam nos mais diversos ramos da vida desde 
o carnaval, passando pelas canções, profissões, teses 
acadêmicas até às palavras de despedida entre as 
pessoas como ‘Deus te proteja’”. Jack Miles, citado 
por Salma Ferraz, embasa a idéia da cristianização ao 
dizer que o Deus dos judeus e dos cristãos constitui 
a realidade última do Ocidente e que todo ele, o Oci-
dente, foi moldado a partir da idéia de Deus. 

A religiosidade ou a manifestação de elementos 
religiosos como as expressões bíblicas, não são citações 
que alguém retirou de uma obra literária dos filósofos 
gregos, elas se fazem presentes no dia-a-dia. No dizer 
de Miles: “No ocidente, Deus é mais que um nome 
familiar; ele é, queira-se ou não, um membro virtual da 
família ocidental” (1997, p. 15). 

No campo da literatura nacional, por exemplo, 
basta deslizar o olhar na lista dos nossos clássicos para 
se ouvir o eco do cristianismo quer nos títulos quer na 
temática das obras. Navegando pelo mundo da escrita 
literária desde a Literatura de Cordel com os folhetos 
ditos do Ciclo da Religiosidade até um recente lança-
mento da Editora Ática, o livro de Fernando sabino, 
O Evangelho das Crianças, uma obra que apresenta os 
fatos dos evangelhos do Novo Testamento ao leitor 
infantil, percebemos as impressões da nomenclatura 
e temática bíblica. 

Daí que, o letrado, o iletrado, o sábio, o igno-
rante, o rico e o pobre, todos estão invariavelmente 
sujeitos às influências religiosas no mundo ocidental, 
ao efeito da cultura do cristianismo. Por isso, não é de 
se estranharem expressões de origem bíblica pulularem 
o imaginário da nossa sociedade. 

“Se Deus é por nós!” Qual o freqüentador de uma 
pequena ou grande igreja, qual o leitor perspicaz ou 
aventureiro da Bíblia que não tenha ouvido ou lido esta 
frase? Se há uma sociedade ocidental, aí há a manifes-
tação do cristianismo. UnaMUMo em sua obra A Agonia 
do Cristianismo, dá a entender que, se o cristianismo 
desaparecer, a civilização ocidental tende a desapare-
cer juntamente com ele. É impossível estar no mundo 
ocidental e não ser participante desta influência, não 
respirar este ar cristianizado. 

cItações descontextualIzadas
Como toda religião tem seu corpo de doutrina, 
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seus princípios e preceitos que precisam e são ensinados 
e transmitidos, quer oralmente nas sociedades ágrafas 
quer através da literatura nas sociedades letradas, a es-
crita faz-se imprescindível. Surge então, a necessidade 
do livro-guia escrito pelos fundadores e mentores do 
movimento religioso. O Alcorão, escrito por Maomé, 
está para o islamismo, e o Bhaghavad Gita, para o hindu-
ísmo, assim como a Bíblia Sagrada está para os cristãos. 
Esta última obra, na realidade, é uma coleção de livros: 
sessenta e seis. 

Vamos buscar o apoio de uma autora de 108 li-
vros publicados que já vendeu mais de  7  milhões de 
exemplares e recebeu, no ano 2000, a medalha Hans 
Christian Andersen, considerado o Nobel da Literatura 
Infantil. 

temos de reconhecer que existe um clássico que, no 
mínimo, é tão fundamental quanto o conjunto dos 
textos gregos... E tem uma presença ainda mais níti-
da na nossa maneira de pensar. Não se trata de uma 
coleção, mas de um livro. Tão único que seu nome é 
justamente uma palavra que significa livro em grego. 
Estamos falando da Bíblia.

A referência dos termos bíblicos manifestados na 
veia literária dos escritores, bem como a elaboração e uso 
de expressões estilizadas do falar cotidiano testemunham 
que o Sagrado Livro é uma fonte de inspiração literária. 
Quem nunca ouviu alguém dizer: separar o joio do trigo; 
dai a César o que é de César; lavar as mãos (no sentido de 
isentar-se de algo, como Pilatos). Todas estas expres-
sões têm um endereço certo de origem: a Bíblia.

Ainda no plano literário, mas no seguimento 
das composições musicais, uma plêiade de renome na 
música popular brasileira colocou sabor bíblico nas 
suas canções. O romântico Roberto Carlos, compôs a 
canção Jesus Cristo e mais outras tantas onde se invocam 
assuntos bíblicos; Chico Buarque intitulou uma de 
suas canções como Cálice, cujo refrão reproduz a frase 
Pai, afasta de mim este cálice, proferida por Jesus em sua 
agonia no horto; encontramos, também, um “relato 

da criação” em Vinícius de Morais, na música O Dia 
da Criação. Estes exemplos constituem apenas algumas 
conchas na imensa praia em cujas águas de música não 
religiosa borbulham temas bíblicos. 

O ponto curioso é que os textos e termos sagra-
dos são pinçados do contexto e aplicados com sentidos 
muito diversos dos originais, de acordo com interesses 
diferentes. Outros são utilizados em paráfrases ambíguas 
como no caso de ‘Deus te dê em dobro o que me desejas’, 
com conotação tanto positiva quanto negativa. Algumas 
obras manipulam descompromissadamente as narrações 
e ensinos escriturísticos, como o escritor português José 
Saramago em seus livros Terra do Pecado (1947), História 
do Cerco de Lisboa (1989), o Evangelho Segundo Jesus Cristo 
(1991) e Memorial do Convento (1982), este último con-
quistando o Prêmio Nobel da literatura em 1998. Em 
todas essas obras aparece um deus diferente do Deus 
da Bíblia. O uso das Escrituras Sagradas como fonte 
de material literário, fornecendo idéias ou expressões 
que podem ser inseridas em toda espécie de escritos, 
nem sempre obedece ao fator contextualização. 

conclusão
A bem-aventurança proferida na Bíblia não é 

apenas para quem lê ou ouve as palavras escritas – isto 
formaria os intelectuais acadêmicos –, mas àqueles que 
seguem as coisas que estão nela. “Se Deus é por nós, quem 
será contra nós” carnavalizou-se, virou cinza teológica, 
culturalizou-se. Faz parte da cultura cristianizada, mas 
não do espírito proposto pelas Escrituras. 

Em nossa sociedade, ser um leitor informado, ser 
culto e devorador de livros elitiza e torna as pessoas 
célebres, mas as Escrituras foram escritas para um 
propósito maior. Elas foram inspiradas e transmitidas 
para informar a humanidade sobre a situação em que 
o homem se encontra e fornecer-lhe o conhecimento 
necessário para que os seres humanos encontrem o 
caminho da libertação. Ela é um mapa.
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