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Religião, Exemplaridade e Communitas 

 Um esboço sobre modos de ser 

Resumo: Com base no perfil socioeconômico e cultural de seminaristas católicos, o presente 

trabalho aborda questões sobre as emoções, especialmente o sofrimento, a exemplaridade e a fé. 

Durante a formação sacerdotal católica, os aspirantes a padre entram em contatos com diversos 

mecanismos que os fazem resignificar seu modo de ver, de ser e de estar no mundo. De tal 

modo, buscamos identificar e compreender quais os mecanismos institucionais são utilizados 

para lidar com os possíveis sofrimentos, dilemas e problemáticas que surjam por ventura 

durante a formação sacerdotal. E num segundo momento, problematizamos o que é observado 
entre os seminaristas por “desejo de servir”, e ainda, em qual nível de emoções se dá a relação 

entre os seminaristas, a comunidade religiosa e as aspirações para com a vida religiosa. Essas 

são algumas das questões que são analisadas neste trabalho, visando compreender um pouco 

mais sobre a cosmologia católica. Como apoio analítico utilizo o conceito de communitas 

normativa, de Victor Turner, a fim, de num segundo momento, problematizar o uso da 

psicologia pelo Seminário; ainda, comparando-o metaforicamente como um momento de 

communitas durante a formação, uma vez que é importante, nesse contexto, pensar como os 

seminaristas vão moldando e desenvolvendo o sentimento de pertença e da própria identificação 

católica. É nesse sentido que argumento que as relações dos seminaristas com a rotina os 

estudos e as práticas religiosas objetivam o que denomino por “viver uma satisfação comuni-

tária”. Portanto, uma análise que relacione religiosidade com as emoções, a partir de um 

contexto singular, ou seja, o Seminário Católico se mostra pertinente, uma vez que as emoções 
e os sentimentos influenciam diretamente na construção de um novo modo de ser, de ver e estar 

no mundo.  Palavras-chave: catolicismo; exemplaridade; communitas; vocação; sofrimento; 

liminaridade 

Religion, Exemplarity and Communitas  

An outline on being modes 

Abstract: Based on the profile-socio-economic-cultural Catholic seminarians, this paper 

addresses questions about emotions, especially grief, and exemplary faith. During the Catholic 

priestly formation, the aspiring priest come into contact with various mechanisms that make 

them reframe their view, of being and being in the world. So, we seek to identify and 

understand what institutional mechanisms are used to handle the possible sufferings, dilemmas 

and problems that arise by chance during the priestly formation. And subsequently, we question 

what is observed among the seminarians as "desire to serve," and yet, at what level of emotions 

gives the relationship between the seminarians, the religious community and the aspirations 

toward religious life. These are some of the questions are analyzed in this work, to understand 
more about the Catholic cosmology. How to use analytical support the concept of normative 

communitas, Victor Turner, in order, in a second phase, question the use of psychology at 

Seminary; Moreover, comparing it metaphorically as a moment of communitas during training, 

since it is important in this context, think like the seminarians go shaping and developing a 

sense of belonging and own Catholic identity. That is why the argument that the ratio of 

seminarians with the routine, the studies and objective religious practices what I call a "live a 

community satisfaction." Therefore, an analysis that links religion with emotions, from a 

singular context, in the Catholic seminary, it shows relevant, since emotions and feelings 

directly influence the construction of a new way of being, seeing and being in the world. 
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