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As relações entre Teologia e Literatura
Este oitavo número de Ciberteologia encerra o ano presenteando o ciberleitor com 5 artigos 

inéditos em torno do tema das relações entre Teologia e Literatura. Todos são de autoria de 
mestrandas(os) e doutorandas do Programa de Estudos Pós-graduados em Ciências da Religião 
da PUC-SP. Os textos são fruto das discussões levadas a termo no Curso Temático Literatura e 
Religião (Núcleo: Religião e Campo Simbólico), coordenado pelo Prof. Dr. Afonso Maria Ligo-
rio Soares.

O primeiro trabalho da seção de artigos é O Mal e o Poder: o Simbólico do Um Anel em 
O Senhor dos Anéis, de Diego Klautau. O autor trata da simbólica do Um Anel, ponto funda-
mental na famosa obra de J.R.R. Tolkien. A partir do diálogo com Santo Agostinho, através das 
categorias de iniância e livre-arbítrio, e das categorias de mito e símbolo em Paul Ricoeur, Klau-
tau analisa o Um Anel segundo as três funções do símbolo (o cósmico, o onírico e o poético) e o 
compreende como desejo de poder sobre homens, terras e conhecimento.

O silêncio de Deus na Lenda do Grande Inquisidor, de Dostoievski, é um estudo de Jac-
queline Sakamoto sobre as nuanças do forte libelo contra Deus em Os irmãos Karamazov e a 
incompreensibilidade de sua criação que ali está inserida. O tema central do romance é o parri-
cídio ou a morte de todo e qualquer absoluto, evidenciando, no auge desse rompimento com o 
sobrenatural, a acusação feita a Deus na Lenda por este conferir aos seres humanos a liberdade, 
mesmo sabendo que a acabam trocando por garantias. Para Dostoievski, o silêncio divino não 
conforta a razão humana e sua Verdade não passa por nenhum constrangimento lógico, mas por 
um ato de Amor livre.

Por sua vez, Lílian Wurzba rastreia, em O mal no tríptico de Hieronymus Bosch: O carro de 
feno, alguns aspectos da reflexão desse artista acerca do mal no tríptico O carro de feno. Após 
breve descrição do tríptico, seguida de comentários de alguns cholars e da indicação de alguns 
símbolos do mal presentes na pintura, a autora tece suas considerações quanto ao conceito pes-
simista de Bosch sobre a natureza humana.

Ceci Baptista Mariani oferece-nos o texto Mística cristã à flor da pele, com o subtítulo Ser-
mones extravagantes” ou “diálogo impertinente” entre um poeta contemporâneo e uma mística 
medieval. Ela propõe-se a discutir a experiência mística no quadro da tradição cristã, como 
experiência particular, localizada no tempo e no espaço, e que deve ser interpretada no âmbito 
de referências próprias do cristianismo. Por outro lado, a mesma reflexão quer ousar estabelecer 
também um diálogo, que pode parecer extravagante ou impertinente, entre uma experiência cris-
tã-européia-medieval, e uma experiência sincrético-brasileira-contemporânea. Tudo isso para 
pensar a angústia amorosa da poesia contemporânea, que possibilita entender melhor a angústia 
amorosa do relato místico medieval e, para além deles, a angústia amorosa como referência para 
entender a experiência mística em geral.



Finalmente, em Andorinhas sem espelho: os Moradores de rua e a religiosidade, de A. Cris-
tina Gomes Bueno, temos um estudo da religiosidade/subjetividade dessas pessoas na área cen-
tral paulistana da Baixada do Glicério. Sua principal questão teórica é a ruptura precoce da rela-
ção mãe-bebê (Winnicott). Segundo Bueno, falhas profundas nessa fase da relação criança-mãe 
são determinantes na constituição da religiosidade/subjetividade desses indivíduos.

A seção de artigos traz ainda, como brinde ao leitor, um texto de Juan Luis Segundo para 
guardar e estudar – O Deus providente e o acaso – e que, certamente, representa uma das mais 
atualizadas revisões do dogma da providência divina, do ponto de vista da teologia católica.

Na seção de comunicação, mais três reflexões inéditas. Em A solução de Karl Popper para o 
problema da indução, Júlio Fontana comenta o primeiro capítulo da obra Conhecimento Obje-
tivo, de Karl Popper, e procura mostrar porque o pensamento popperiano é ainda tão importante 
para a disciplina de Teoria do Conhecimento e para a filosofia em geral.

Cultura religiosa no contexto educacional: articulação de um conhecimento complexo é um 
trabalho de Adelino Francisco de Oliveira que discute o lugar da disciplina Cultura Religiosa 
no contexto da educação. Em diálogo com a perspectiva da complexidade (E. Morin), o autor 
almeja discernir a relevância dessa disciplina na formatação de uma nova concepção de conhe-
cimento, diversa dos postulados que sustentam a racionalidade cartesiana.

É também de Júlio Fontana o texto Por que sou cristão: reflexões eclesiológicas. Partindo 
de uma alusão à palestra “Porque não sou cristão”, proferida pelo filósofo Bertrand Russell 
em 1927, Fontana ensaia uma revisão do conceito de eclesiologia e discute a plausibilidade de 
um cristianismo sem igreja – simpático ao menos para a teologia protestante, para a qual os 
organismos eclesiais empíricos tradicionalmente constituíram um tipo de solução emergencial. 
Nesse contexto, Fontana verifica como Russell explicou suas razões para não ser cristão e 
recoloca o tema para os dias de hoje.

Completam o número as já conhecidas seções Espiritualidade, Nas Fontes da Bíblia e Teo-
logia Aberta, além de três Resenhas muito convidativas.

Queremos também chamar a atenção de nosso ciberleitor para a coluna Rumo à V Confe-
rência, na qual Ciberteologia vem colocando à disposição uma série de artigos e informações a 
respeito da Vª Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe a se realizar em 
2007 em Aparecida-SP (Brasil). Já está ali disponível a “Síntese das Contribuições da Igreja no 
Brasil à Conferência de Aparecida”, preparada na 61ª Reunião Ordinária do Conselho Perma-
nente da CNBB (24-27/10/2006).

Enfim, aí está entregue a oitava edição de Ciberteologia. Nossa Equipe continua à disposi-
ção de quem queira, de alguma forma, participar da produção e da divulgação do pensamento 
teológico. Pesquisadores e autores com escritos originais afins a nosso projeto editorial podem 
nos enviar seus trabalhos (artigos, notas, resenhas), desde que atendam nossas normas de publi-
cação. Aproveitamos para agradecer aos articulistas desta edição por sua generosa colaboração.

Um Feliz Natal a todas e uma produtiva ciberleitura é o sincero desejo de toda a Equipe de 
Ciberteologia!

Afonso Maria Ligório Soares
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Andorinhas sem espelho: 

Os Moradores de rua e a religiosidade1

A. Cristina Gomes Bueno2

Introdução

Falar em religiosidade frente a um problema que a 
grande maioria olha como um problema social pode, 
inicialmente, causar um certo estranhamento, e se isto 
de fato for conseguido já terei atingindo uma parte de 
meus objetivos ao escrever este artigo, pois a visão 
estereotipada e defi nitiva que se tem do morador de 
rua é, no meu entender, uma violência. Considerar os 
moradores de rua somente pela vertente sócio-eco-
nômica é reduzir a amplitude e a complexidade que 
se pode ver no contacto com estas subjetividades.

Meu contacto com os moradores de rua se dá na 
Baixada do Glicério, bairro central da capital paulista, 
cercado de todo o benefício que uma área urbaniza-
da oferece. Não é uma região de periferia, no entanto 
se constitui em um núcleo à parte do resto da cidade. 
Nele há uma cultura e leis próprias. A criminalidade, 
o tráfi co, a miséria convivem cotidiana e diretamente 
com famílias que tentam manter-se numa sociedade 
legalizada.

Há excelentes trabalhos científi cos3 que abordam a 
questão do morador de rua como uma questão econô-
mica e social sem, contudo, considerar os aspectos da 
subjetividade e deixando em aberto as possibilidades 
de estudo. Não pretendo negar, em hipótese alguma, 
a importância destes fatores na vivência dos morado-

res de rua, mas a minha observação e o meu contato 
com eles têm me orientado a pensar em algo mais.

Segundo Falstoff, “A posição defi nida de alguém é 
a sua fraqueza, a fonte sujeita a erro e ao preconcei-
to, e conseguir adeptos para uma posição defi nida é 
apenas multiplicar a fraqueza de alguém, como uma 
infecção”4. Ao ler essa citação, minha convicção só 
fi cou mais forte, e menos defi nida, de que é preci-
so uma visão multidisciplinar e, para isto, é preci-
so pensar fatores ligados à subjetividade que podem 
ser determinantes da condição desumanizada de 
viver do morador de rua. Pretendo somar aos estu-
dos já existentes uma pequena contribuição, a partir 
dos preceitos teóricos do psicanalista inglês Donald 
Wood Winnicott, de estudos da ciência da religião 
e de minha experiência clínica, com o objetivo de 
ampliar a visão que temos do morador de rua e, se 
possível, colocarmos algum conhecimento onde há o 
preconceito e, se não for pedir demais, um pouco de 
amor e compaixão.

O morador de rua

Uma das características básicas das pessoas com 
as quais entrei em contato é a total, ou quase total, 
ausência de confi ança, e elas têm bons motivos para 
isto. Em sua grande maioria, vivem solitárias por 

Resumo: Esse artigo tem por objetivo estudar a religiosidade / subjetividade de morado-
res de rua na Baixada do Glicério, área central da cidade de São Paulo, com base em da-
dos coletados pela autora, a partir de sua atuação como psicóloga, desde 2004, em duas 
Ongs da região – uma de orientação católica e outra espírita. Uma das questões teóricas 
básicas diz respeito à ruptura precoce da relação mãe-bebê, que será abordada a partir dos 
estudos de Donald Wood Winnicott, para quem a “ilusão” é fundante do psiquismo/subje-
tividade humana. Nossa idéia central é de que falhas profundas nesse período da relação 
entre a criança e sua mãe são determinantes na constituição da religiosidade/subjetivida-
de desses indivíduos. Esperamos, com isso, acrescentar algo à discussão e estudos sobre os 
moradores de rua ao lançar um olhar distinto daquele das ciências sociais e econômicas.
Palavras-chave: moradores de rua, religiosidade, subjetividade.
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terem rompido os laços familiares, em geral enfra-
quecidos ou mesmo inexistentes, como veremos no 
depoimento a ser analisado. Concomitantemente, 
precisam uns dos outros para garantir sua sobrevi-
vência. Não existem, entre eles, laços de lealdade e 
confi ança propriamente ditos, porém precisam uns 
dos outros. Não sabem “fi ar com”, não aprenderam 
este verbo, ensinado pela mãe na continuidade do 
atendimento que dá ao seu bebê logo após o parto 
e durante um longo período de sua vida. O ser hu-
mano é o que precisa por mais tempo dos cuidados 
maternos para sua sobrevivência e para se constituir 
enquanto humano. As relações interpessoais entre os 
moradores de rua se dão, assim, a partir de um tipo 
bastante próprio de solidariedade a qual denomino 
“pseudo-solidariedade”. Explico melhor, não é uma 
solidariedade que olha para a necessidade do outro, 
mas sim a que garante a própria sobrevivência. É a 
urgência das necessidades quase que exclusivamente 
biológicas, como num amontoado e não numa rede 
formada pela experiência da experiência; é uma rede 
formada pela ordem biológica.

Numa segunda-feira, cheguei cedo na Baixada do 
Glicério. Não havia nenhum funcionário das Ongs 
no local5. Um dos usuários de uma das Ongs estava 
jogado num colchão na calçada, embaixo do viaduto, 
completamente embriagado e, possivelmente, droga-
do. Um companheiro dele veio até meu carro pedir 
para levá-lo a um hospital: “Ele vai morrer se alguém 
não fi zer alguma coisa” (sic), disse o morador. Num 
primeiro momento fi quei assustada. Removê-lo pare-
cia uma atitude de alto risco, não sabia se ele tinha 
condições de suportar um deslocamento e não havia 
possibilidades para fazer tal avaliação, porém não fa-
zer nada também me parecia um absurdo. Havia uma 
expectativa densa no ar. Saí do carro, cheguei perto, 
verifi quei sua temperatura. Só de colocar minha mão 
em sua testa ele, que estava imóvel, se mexeu. Peguei 
um cobertor que estava jogado ao lado e o cobri. Li-
guei para a prefeitura e esperei por socorro. O relato 
deste episódio tem como objetivo ilustrar a atitude de 
solidariedade entre eles e ao mesmo tempo a total im-
potência que se vive em situações extremas como esta.

No núcleo analisado, convivem os que vivem 
“dentro” e os que vivem “fora”. “Dentro” dos muros 
de uma casa, com janelas e portas, e os “de fora” 
que moram nas ruas, nas calçadas, nos buracos dos 
viadutos, procurando um abrigo que os proteja das 
violências intragrupal e da sociedade legalizada. Há, 
ainda, o grupo dos chamados semiabrigados, que vi-
vem em albergues, em situação não muito melhor. É 
possível ainda perceber outra característica comum 
a esta população, há uma confusão entre espaço pú-

blico e espaço privado. Durante diversos encontros, 
percebi um certo “despudoramento” para se falar da 
vida pessoal – falam sobre questões muito íntimas, 
em voz alta, sem exigir o mínimo de privacidade. 
Quando tento encontrar um canto perto das pilastras 
do viaduto, para criar um lugar reservado, há uma 
expressão de perplexidade, acompanhado de frases 
como: “Não precisa. Aqui está bom” (sic). Há um 
sentimento que, para mim, parece de pavor. Ficam 
assustadas quando busco um lugar para poder ouvi-
las, o que obviamente criará um sentimento de mais 
proximidade e intimidade comigo. Tenho a nítida im-
pressão que a intimidade é vista com muito medo, 
ou talvez a palavra correta seja terror. Eu, da minha 
parte, no início do trabalho, senti-me totalmente in-
vadida pela ausência de privacidade.

Com as mulheres atendidas notei uma admiração 
profunda, muito respeito e até mesmo uma “paixo-
nite” disfarçada pelo chefe dos trabalhos, que cha-
maremos de “Pedro”, pessoa muito dedicada que há 
dez anos cuida delas regularmente levando alimen-
tos, fazendo visitas em suas moradias, ouvindo suas 
lamúrias e até mesmo resolvendo alguns problemas 
jurídicos. Apesar de todo este envolvimento, elas se 
reúnem com ele em torno de uma enorme mesa de 
plástico. Tentei, certo dia, retirar esta mesa para criar 
um ambiente de maior proximidade com elas, a gri-
taria foi geral. Só então percebi que a mesa funcio-
na como um escudo de proteção e sustentação para 
impedir que uma maior intimidade se estabeleça e 
que elas se dêem conta do vazio entre elas e ele. 
Paradoxalmente, no entanto, demonstram um enor-
me pudor ao falar de certos temas. Por exemplo, das 
várias mulheres com quem conversei, algumas delas 
foram internas na Febem até completarem dezoito 
anos. No entanto, elas se negam a usar este nome 
e, quando pergunto se estiveram na Febem, dizem 
enfáticas: “Não, nós fomos criadas no Juizado de Me-
nor” (sic). Diferentemente do que poderíamos ima-
ginar, a grande maioria delas não acusa a mãe pelo 
abandono, pelo contrário, a fi gura materna ou não 
é mencionada, fi cando como a grande ausente, ou, 
para outras mulheres, a própria ausência levou a criar 
uma fi gura idealizada, que parece ser uma espécie 
de auto-sustentação criada para evitar o contato com 
a total ausência de apoio e sustentação. Muito pou-
cas conseguem acusar ou reclamar da mãe. Em geral, 
elas responsabilizam os homens por seus infortúnios, 
confi rmando assim que o pai, de certa forma, se tor-
na o apoiador e sustentador dos aspectos duros da 
realidade. Aspectos estes que, num desenvolvimento 
normal, são integrados à personalidade, funcionado 
num intercâmbio fl uído entre os aspectos suaves e 
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contundentes da personalidade. Uma delas, que me 
procurou em busca de ajuda para retirar um irmão 
menor da Febem, disse: “Se meu pai não tivesse nos 
abandonado nada disto teria acontecido. Tudo bem 
que a minha mãe vivia bêbeda, mas ela nunca nos 
abandonou” (sic).

Outra característica que impressiona, e que pode-
mos encontrar, não em todos, mas em alguns deles, 
é uma forma de lucidez sobre sua vida subjetiva que 
eu nunca tinha visto no consultório. Uma das mu-
lheres com quem conversei disse num encontro mais 
prolongado que tivemos: “Sabe doutora, o meu pro-
blema é de baldrame, de vez em quando a casa ra-
cha” (sic). Ela fez este comentário ao me contar sobre 
ausências que a acometem periodicamente, fi cando 
sem reconhecer o companheiro, o lugar onde está e 
os fi lhos. E, no meu entender, estes são os momentos 
em que ela se perde nas “fendas” da própria estrutura 
psíquica.

Não é raro ouvirmos relatos de alcoolismo e dro-
gadição. Desde que comecei a trabalhar com mora-
dores de rua não entrevistei um único homem que 
não fosse, no mínimo, alcoolista. Em seus relatos re-
conhecem a bebida como grande responsável pela 
situação em que se encontram. Talvez possamos con-
cordar em parte com esta afi rmação, mas há uma per-
gunta que não se cansa de aparecer: quais os fatores 
ou episódios na vida destas pessoas que as levaram 
a usar drogas, legais ou ilegais, com características 
de um ritual suicida? As mulheres atendidas estão 
em condições um pouco melhores, a grande maio-
ria delas não é alcoolista, mas muitas vivem com um 
marido ou companheiro alcoolista. No atendimento 
das mulheres, sejam elas moradoras de rua ou abri-
gadas precariamente, o que chama atenção é a gran-
de quantidade de fi lhos, a alta incidência de gravi-
dez precoce e a erotização prematura das crianças 
em geral. As explicações dadas para estes sintomas, 
pelos funcionários, voluntários e até mesmo pelas 
próprias usuárias, são muito diversas. Para alguns a 
explicação vem num registro religioso, para outros, 
num registro sócio-econômico e político. A grande 
maioria, contudo, considera estes sintomas (alcoolis-
mo, drogadição, erotização precoce) os causadores 
da situação em que se encontram, ao mesmo tempo 
em que negam estas causas. Por outro lado, é preciso 
cuidado na interpretação dos relatos, pois nem sem-
pre fi ca nítido se há uma clara e honesta exposição 
interpretativa dos causadores da própria condição, 
ou se apenas repetem um discurso com a intenção 
de auferir recompensas imediatas, numa tentativa 
de criar uma espécie de estado fusional6 artifi cial-
mente, adaptando-se ao ambiente e falando aquilo 

que o interlocutor quer ouvir. É preciso salientar que 
esta estratégia não é elaborada conscientemente, ao 
menos não completamente. Tenho um caso ilustrati-
vo dessa questão: certo dia, conversando com uma 
freqüentadora da Ong de orientação kardecista, ela 
me “apresentou” o seu problema: sua fi lha está como 
interna da Febem e, naquele dia, ela tinha ido ao Fó-
rum onde “bateu boca” com o juiz, com o advogado 
e com o psicólogo, com o intuito de retomar a guar-
da da fi lha. O relato longo, disperso, inconsistente 
e carregado de dramaticidade foi encerrado da se-
guinte forma: “Psicóloga, você não tem uns lençóis 
de cama para me dar?” (sic). Pedro, que está nas ruas 
cuidando destas mulheres há muito tempo, nos con-
ta que de vez em quando ele também é “enrolado” 
por algumas delas. Elas auferem vantagens das pos-
turas assistencialistas, armazenando as doações para 
posterior comercialização; contudo, por outro lado, 
este formato de doação é a forma possível de aproxi-
mar-se desta população tão ferida. Há trabalhos que 
pretendem ser menos assistencialistas, mas também 
poucos resultados obtêm, pois mantêm um foco no 
fator econômico e social, e consideram de maneira 
geral que esta população é fruto do modelo econô-
mico do governo, o que não deixa de ser uma grande 
verdade, mas não é o único fator determinante.

Para desmistifi car muitas das “verdades” ditas so-
bre os moradores de rua, pelo menos na população 
que mantivemos contato, constatamos que a grande 
maioria das pessoas é alfabetizada e muitas são lei-
toras da Bíblia, capazes de citar versículos e capítu-
los dos Evangelhos. Também é verdade que diversas 
igrejas evangélicas atuam fortemente na região in-
centivando leituras bíblicas. Encontramos apenas 
dois casos de retardo intelectual: um homem adul-
to com prováveis lesões cerebrais provocadas pelo 
uso de bebidas alcoólicas e drogas pesadas desde 
tenra idade. Ele relata que começou a tomar bebida 
alcoólica ainda bebê. E uma menina, agora com 16 
anos, com características sindrômicas, e fi lha de um 
estupro. Nenhum dos dois conseguiu atingir um nível 
de escolaridade compatível com a idade. Devemos 
alertar o quão difícil é precisar se o baixo rendimento 
escolar está condicionado apenas às defi ciências or-
gânicas ou não. Pessoalmente, acredito que não, pois 
a história de vida dessas pessoas é carregada de uma 
seqüência de tragédias pessoais inimagináveis e as le-
sões orgânicas são apenas um complicador a mais.

A religiosidade

Cabe aqui uma distinção entre o que pretende-
mos dizer ao falar em religião e religiosidade. Para 
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Freud, bem como para outros teóricos importantes, a 
religião é descrita como uma busca dogmática para 
que o ser humano possa evitar o seu desamparo e, 
neste sentido, é vista como uma ilusão perniciosa. A 
religiosidade, no entanto, é algo que, como veremos 
adiante, permite a constituição do Si mesmo.

Assim,uma primeira indagação seria se esta popu-
lação, foco de nosso trabalho, é adepta de alguma re-
ligião. A resposta que temos encontrado é que alguns 
vão ao templo evangélico, mas rezam para o santo 
tal; de vez em quando, vão a um templo budista e, é 
claro, todos acreditam em reencarnação. Porém, este 
critério não é o que utilizaremos na conceituação de 
religiosidade. Estas perguntas nos levariam ao uso que 
esta população faz da religião e dos grupos religio-
sos, mas não do que poderá vir a ser o sustentáculo 
de uma verdadeira religiosidade, independentemente 
da opção que façam por um determinado grupo re-
ligioso. Todavia, qual é o conceito de religiosidade 
adotado aqui? Vejamos algumas posições.

Albert Einstein, por exemplo, diz:

A coisa mais bela que podemos experimentar é o misté-
rio. É a fonte de toda arte e ciência verdadeiras. [...] Este 
insight do mistério da vida, com o qual lidamos, ainda 
que com medo — também dá origem à religião. Saber 
que o que é impenetrável para nós realmente existe, 
manifestando-se como a mais alta sabedoria e a mais 
radiante beleza que nossas estúpidas faculdades podem 
compreender somente em suas formas mais primitivas 
— este conhecimento e este sentimento estão no centro 
da verdadeira religiosidade. 7

Rubem Alves, por sua vez, faz um passeio pelos 
vários conceitos de religião ao longo da história da 
humanidade. Percorre desde os tempos antigos, pas-
sando pela Idade Média, e aborda a visão de alguns 
autores considerados importantes, como Durkhein, 
Karl Marx, Feuerbach, entre outros. Penso que Alves 
complementa o que foi dito por Einstein quando diz 
que é quando a dor chega e quando a ciência e as 
técnicas modernas não oferecem uma solução posi-
tiva que surgem as perguntas sobre o sentido da vida 
e da morte que nos atormentam. Para ele, a grande 
marca da religiosidade é a esperança:

Num mundo ainda sob o signo da morte, em que os va-
lores mais altos são crucificados e a brutalidade triunfa, 
é ilusão proclamar a harmonia com o universo, como 
realidade presente. A experiência religiosa, assim, de-
pende de um futuro. Ela se nutre de horizontes utópicos 
que os olhos não viram e que só podem ser contem-
plados pela magia da imaginação. Deus e o sentido da 
vida são ausências, realidades por que se anseia, dádi-
vas da esperança.8

Desta maneira, podemos dizer, com Rubem Alves, 
que a religiosidade só existe onde existe esperança. 
Onde existe esperança existe capacidade de esperar e, 
portanto, um lugar/espaço de contenção para a subjeti-
vidade. Heitor O’Dwyer de Macedo chama essa subje-
tividade de “Self” ou “Intima-Intimidade”, sendo que, 
para o autor, a relação do indivíduo com o mais íntimo 
de si defi ne o próprio sujeito humano. Para ele, essa

íntima-intimidade é o lugar do segredo, certamente, 
mas também o da desmesura do desejo, do sonho, das 
contradições mais estimulantes, lugar das memórias 
das experiências do corpo, coração e do pensamento, 
sede de toda a paixão por um objeto, paixão que per-
mite encontrar o mundo 9.

Para o psicanalista inglês Donald W. Winnicott, a 
religião encontra-se na área intermediária ou da ilu-
são, que constituirá o chamado Espaço Potencial, e 
também está relacionada à Experiência Cultural. A re-
ligiosidade, no entanto, relaciona-se com a confi ança 
que se estabelece no bebê por meio da adaptação 
ativa da mãe de forma quase que perfeita às neces-
sidades deste. Rupturas neste momento tão precoce 
impossibilitarão a constituição de uma religiosidade/
subjetividade, de um Self. Ao invés de negarmos ou 
rejeitarmos a religião a um plano secundário, reivin-
dicamos um lugar na intimidade do homem para uma 
religiosidade que será, posteriormente, o lugar sagra-
do na sua própria intimidade, ou seja, a religiosida-
de determina a intimidade ao mesmo tempo em que 
é criada pela própria subjetividade. Para Winnicott 
não há qualquer possibilidade do bebê caminhar do 
princípio de prazer para o princípio de realidade se 
ele não for acolhido por uma “mãe sufi cientemente 
boa”10. Essa mãe, ou sua substituta, é aquela que con-
segue uma adaptação ativa às necessidades do bebê, 
o que dependerá muito mais de sua capacidade de 
devoção do que de sua capacidade intelectual ou de 
seu conhecimento teórico.

Self é um vocábulo com signifi cados diversos até 
mesmo dentro do jargão psicanalítico. Apesar de con-
siderarmos a diversidade de extrema valia, neste ar-
tigo não iremos nos dedicar ao estudo dos diferentes 
conceitos de Self, apenas dedicaremos nossa atenção 
ao conceito de Self utilizado por Winnicott e, eventu-
almente, por alguns de seus seguidores. Maria Ivone 
Accioly Lins afi rma que Winnicott usa, na maioria de 
seus textos, os termos Self e Ego com a mesma acep-
ção, ou seja, usa o termo Self e Ego indiferentemente 
para expressar os processos primários do amadureci-
mento: integração, personalização e realização11.

A clássica e cartesiana separação entre sujeito e 
objeto cai por terra com a utilização conceitual que 
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Winnicott faz do termo Self. Ele nem sequer opõe Self 
e ambiente, não há tal dicotomia em sua obra. Win-
nicott resolve seu dilema propondo um paradoxo em 
que Self e o outro são e não são, ao mesmo tempo, 
a mesma coisa. É a experiência de ilusão que funda 
este paradoxo, ainda que ela mesma seja paradoxal 
por sua própria natureza. Para Winnicott a formação 
da subjetividade passa por uma experiência ilusória 
na qual o mundo ou o ambiente é “criado” de acordo 
com as necessidades do infante. A ilusão é admiti-
da na criança, mas quando é encontrada no adulto 
será admitida nas manifestações artísticas, culturais 
e religiosas. O autor afi rma, ainda, que a experiência 
ilusória é uma das raízes naturais para a consolidação 
de um grupo.12 “Nos primeiros tempos, a mãe, por 
adaptar-se em quase 100%, proporciona ao bebê a 
possibilidade de ter a ilusão de que seu seio é uma 
parte dele”.13 O bebê, assim, no início de sua vida 
cria e recria o seio a partir de suas necessidades. Este 
processo deve ser continuado e, como diz o próprio 
Winnicott: “Esta situação, muitas vezes repetida, dá 
início à capacidade do bebê para usar a ilusão, sem 
a qual nenhum contato seria possível entre a psique 
e o ambiente”.14

Gilberto Safra, também baseado em Winnicott, 
aponta que :

Este primeiro momento de encanto do bebê com sua 
mãe devotada comum inscreve na vida psíquica da 
criança uma experiência estética de encanto, abrindo-
se a vivência de ilusão. A mãe se faz à imagem e seme-
lhança de seu bebê! Este acontecimento possibilita o 
início da constituição da subjetividade da criança.15

Ainda segundo Safra, “[...] o paciente busca situ-
ações que promovam experiências emocionais que 
sejam transformadoras e que desenvolvam o Self 
mantendo e respeitando a constituição do ser”. E o 
Self, para ele,

não se instaura de forma definitiva, mas em ciclos. O 
indivíduo pode ter elementos de seu Self que se inscre-
veram no encontro com o outro e muitos outros que 
não chegaram a evoluir e simbolizar. Este fenômeno 
leva o indivíduo a experimentar a necessidade de en-
contrar um objeto que possa promover a evolução dos 
aspectos de seu Self que não chegaram a acontecer 
pelo encontro com outro ser humano, condição neces-
sária para por em marcha o processo de simbolização 
necessário ao devir do Self.16

Este processo desenvolve um “fenômeno subjetivo 
dentro do bebê” 17. Ou seja, é neste processo que sur-
ge o objeto subjetivamente concebido. Nas palavras 
de Winnicott:

[...] para a ilusão se dar na mente do bebê é preciso 
que um Ser humano se dê ao trabalho permanente de 
trazer o mundo para ele num formato compreensível e 
de um modo limitado, adequado às suas necessidades. 
Por esta razão não é possível a um bebê existir sozinho 
física ou psicologicamente.18

Concordo com Winnicott que a ilusão está na fun-
dação de um bom contato com a realidade objeti-
vamente percebida, bem como na criação do objeto 
subjetivamente concebido. Ao refl etir a respeito da 
população de rua, com a qual tive contato, posso di-
zer que, em alguns casos, a busca de drogas e álcool 
por esta população é uma tentativa de reviver este 
momento de ilusão rompido precocemente, e em ou-
tros ela é a demonstração da total falta de esperança. 
Como nos diz Winnicott diz: “Se cada um de nós não 
teve uma mãe capaz de nos apresentar ao mundo em 
pequenas doses o nosso crescimento e amadureci-
mento emocional fi cará perturbado”.19

Em todo esse tempo em que tenho mantido con-
tato com moradores de rua, ouvi muitos depoimen-
tos estarrecedores, todos muito interessantes e que 
me enriqueceram enormemente. O fazer acontecer, 
o encontro que propicia a constituição de aspectos 
não-constituídos da subjetividade é vivido com senti-
mento de encantamento, e nomeado pelos pacientes, 
segundo Safra, como sendo da ordem do Sagrado. É, 
pois, na realidade subjetivamente percebida, no mo-
mento de dependência absoluta que o território psí-
quico se constitui. Citando mais uma vez Safra: “[...] 
a experiência do Sagrado surge antes que o indivíduo 
tenha qualquer tipo de representação ou concepção 
sobre o divino. O sentido do Sagrado está relaciona-
do à dimensão ôntica do Self”.20

O Sagrado, portanto, está ligado à busca da poten-
cialidade do ser, enquanto que o divino, nesta con-
cepção, é “concebido como o elemento absoluto, no 
qual sempre é possível ver refl etido o próprio estilo 
de ser e no qual se estaria, eternamente, na experiên-
cia de júbilo e de encanto”.21

Devemos dizer ainda que para Winnicott o con-
ceito de patologia está associado a existência de 
dissociações, em outras palavras de cisões, fendas, 
rachaduras, que não permitem a conexão entre as 
partes do Si mesmo. E, neste sentido, o que permi-
tir, o que fi zer a re-conexão entre estas partes está 
no registro do religioso, ou seja, aquilo que re-liga o 
que está separado. Evidentemente devemos nos lem-
brar que aquilo que liga também denuncia a fenda 
e, quando esta é abissal, pode não haver possibilida-
des de re-ligação. Assim, ao trabalharmos com estas 
pessoas temos que andar como se andássemos em 
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uma loja de cristais fi níssimos, pois estamos, com a 
maioria deles, entrando em fendas abissais. Qualquer 
intervenção que não considere este universo precário 
e frágil, que espera por um absoluto que os possam 
constituir, nos joga nas fendas abissais e corremos o 
risco de não encontrá-los mais. Eles estão aquém da 
capacidade de relação uma vez que a questão ôntica 
é que se impõe com muita veemência.

A narrativa

Foi numa manhã de novembro. Fui para o espa-
ço destinado para Ofi cina de Contação de História, 
juntamente com quatro usuários da Ong. A história 
que vou narrar agora me foi contada por um deles 
que vou chamar de Ivan. Como sempre faço, come-
cei com uma história: havia um menino que queria 
fazer teatro, mas nunca era convidado. Um certo dia 
o professor o convidou para fazer um pequeno papel 
na peça. O menino fi cou muito frustrado, pois ima-
ginou que fosse fazer uma personagem importante. 
Ao término da história, Ivan, que participava da ofi -
cina pela primeira vez, espontaneamente perguntou 
se podia contar a sua história. Começou dizendo que 
era casado e tinha uma vida feliz. Um dia o casamen-
to se desfez de forma trágica (ele não explicou o que 
aconteceu) e então começou a beber. Foi parar na 
rua, depois foi para um albergue em Caraguatatuba22. 
Ele repete, durante a narrativa, a seguinte frase várias 
vezes: “O negócio é não se separar do bando” (sic). 
Aí, continua ele,

apareceu um psicólogo no albergue que pediu para 
sentar perto de mim. Eu concordei. Ele me perguntou 
por que eu estava ali. Eu contei para ele o que contei 
para vocês. Então ele me disse: “Você se separou mas 
continua vivo, não é?” Eu concordei e aí ele fez a per-
gunta fatal: “Então por que você está se suicidando?”

No dia seguinte fui procurar um emprego, voltei a es-
tudar. Um tempo depois arrumei uma companheira, 
aluguei um quartinho. E minha vida voltou a ser boa. 
Um dia eu estava saindo do serviço e o engenheiro che-
fe me chamou para comer um churrasco. Estava tendo 
uma festa na obra por conta da empresa. Eu nem que-
ria ir, mas ele insistiu muito. Fui, peguei um espetinho, 
uma cerveja e saí. Quando estava atravessando a rua, 
uma moto superpoderosa me atropelou e fui parar no 
hospital. Fiquei 6 meses jogado lá. A empresa, que pa-
recia tão boa, nem deu as caras. Eu perdi meu empre-
go, minha casa e a companheira. Estou aqui de novo, 
esperando o INSS dar minha aposentadoria.

O homem, doutora, tem três problemas na vida: o rela-
xamento, as frustrações e a revolta.

Em seguida contou a estória da Andorinha que resolveu 
se apartar do bando:

Ela resolveu ficar nos Andes, a senhora sabe, lá faz mui-
to frio. As andorinhas vão embora no inverno, para um 
lugar mais quente e esta andorinha resolveu se apar-
tar do bando e ficar. Veio o inverno com muita neve e 
ela foi ficando congelada. Ela estava quase morrendo 
quando veio uma búfala e “cagou” em cima dela. Ela 
ficou quietinha e quentinha e por causa disso conse-
guiu sobreviver. Quando ela estava saindo da merda, se 
limpando, veio o gavião e tirou ela de lá, e comeu ela. 
Então, doutora, tem três conclusões esta história:

1. Nunca a gente deve se apartar do bando.

2. Nem sempre quem joga a gente na merda faz por 
mal ou prejudica a gente.

3. E nem sempre quem vem tirar a gente da merda 
está fazendo o bem.

Nesta narrativa temos muitas perguntas e bem pou-
cas respostas. E temos consciência que várias leituras 
podem ser feitas. Podemos iniciar com a seguinte: o 
que na verdade o casamento encobria? Ali, onde pa-
recia que havia alguém, a própria narrativa nos mos-
tra que não havia ninguém. Um pouco à semelhança 
do cavaleiro inexistente de Calvino23, que quando se 
levanta o elmo, não existe ninguém. Nesta grande au-
sência que ele é, se vê sem nenhuma sustentação que 
possa servir como um espelho ôntico, que lhe permi-
ta se constituir. A saída que Ivan encontra é criar, atra-
vés da bebida, este ser absoluto que precisaria para 
encontrar seu próprio estilo de ser. Estar nas ruas é 
uma espécie de certifi cação de que ele é este ser de 
potência absoluta. Ele é o Deus que precisa, mas que 
não encontra.

Podemos pensar que esta esposa, de fato, não era 
uma mulher, ela foi apenas o desastre que causou o 
rompimento do elemento que possibilitava uma ilu-
são constituinte. A fragilidade é tamanha que a histó-
ria se repete, e se repete infi nitamente em busca de 
uma constituição mais que necessária.

A história de Ivan é apenas uma narrativa exem-
plar, como tantas outras, que encontrei sob rótulos 
aparentemente muito diferentes que, em sua essên-
cia, no entanto, nos informa dos sofrimentos, aqueles 
da condição (des)-humana de quem não encontrou, 
sufi cientemente, o olhar materno especular.

Obviamente, esse artigo não encerra o assunto, e 
muito menos pretende ser defi nitivo sobre o mesmo. 
Contudo, se acrescentou algo aos estudos relativos à 
população desabrigada e semiabrigada de São Paulo, 
atingiu seu objetivo.
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Notas
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educadores e dirigentes de Ongs que trabalham 
e, mais do que isto, dedicam suas vidas a este 
trabalho. Eles abriram o campo e permitiram que 
eu pudesse pensar este artigo. O mais importante 
tem sido, no entanto, as conversas e depoimentos 
dramáticos que tenho ouvido dos usuários destas 
ONGs. Se alguém encontrar alguma utilidade e al-
guma beleza neste artigo posso afi rmar, sem falsa 

modéstia, que elas se devem a estas pessoas, tão 
menosprezadas pela sociedade legalizada, viven-
do muitas vezes em uma fronteira perversa.

2 A autora é psicanalista, vinculada ao Instituto Se-
des Sapientiae através do Espaço Potencial. Mes-
tranda em Ciências da Religião – PUCSP. Contato 
por e-mail: khrishna@uol.com.br.

3 Entre outros, a tese de doutorado de Marisa BO-
RIN, Desigualdades e rupturas sociais na metró-
pole: os moradores de rua em São Paulo, é um ex-
celente trabalho que tem como “objetivos analisar 
os determinantes que conduzem um contingente 
de indivíduos a um processo de rupturas sociais 
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levando-os a viver nas ruas de São Paulo, retratan-
do a degradação que as condições de vida atingi-
ram nas grandes metrópoles, nas últimas décadas 
do século XX e nos anos iniciais do século XXI”, 
(p.14)Como também a dissertação de mestrado de 
Márcia A Accorsi PEREIRA, A população de rua, 
as políticas assistenciais e os direitos de cidadania: 
uma equação possível?, outro trabalho interessan-
te que faz uma refl exão sobre os moradores de rua 
em função das políticas sociais públicas e a assis-
tência enquanto direito de cidadania. 

4 Apud Waldecy TENÓRIO, A Bailadora Andaluza, 
p. 33.

5 O estudo ocorre em duas Ongs que tratam dos mo-
radores de rua na região do Glicério. A primeira, 
de orientação espírita kardecista, atende somente 
a mulheres, enquanto a segunda, católica, pres-
ta assistência para ambos os sexos e, geralmente, 
com maior comprometimento. 

6 Cf. WINNICOTT, Donald W.- Da Pediatria à Psica-
nálise. (Obras Escolhidas). Rio de Janeiro, Imago 
Ed.: 2000. entre outras obras do autor.
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O Deus providente e o acaso
*

Juan Luis Segundo

Aqueles — dentre os leitores desta obra — que 
estejam familiarizados com a temática desenvolvi-
da em meu livro anterior O Dogma que Liberta, não 
acharão estranho que me professe primeiro “cristão” 
do que “crente” (em Deus). De fato, ser cristão é in-
tegrar uma tradição sobre a auto-revelação divina na 

realização humana, revelação pedagógica que apela 
à minha fé. Se eu lhe faço concessão, não é a uma 
vaga existência de Deus à qual me fi lio primeiro, mas 
ao Deus concreto que se manifestou na história do 
homem Jesus de Nazaré (com sua pré-história bíbli-
ca no Antigo Testamento). Ali Deus se auto-revela de 
tal modo, que Calcedônia pode dizer — com razão 
— que o único caminho real, aberto para conhecer o 
que Deus é, passa pelo sentido que deu à sua existên-
cia esse homem Jesus, que viveu nossa história e cuja 
recordação e interpretação me chega na tradição cris-
tã. Uma tradição que apela à minha razão, na medida 
em que posso experimentar como parece ser capaz 
de proporcionar à minha existência a maior dose de 
sentido e valor que encontro a meu alcance. Não é, 
portanto, deduzindo atributos divinos do fato de que 
exista um mundo criado, como vou formar o con-
ceito que tenho do Deus dos cristãos. Para empregar 
uma expressão, talvez demasiado pisada, o que surge 
por dedução da constatação de habitar um mundo 
criado não é o Deus de Jesus, mas o Deus dos fi lóso-
fos. E não é nesse Deus que eu creio, mas naquele.

Mas, depois de ter começado essa tarefa de busca, 
e ter tentado reformular o que o Concílio de Calce-
dônia deixou estabelecido (depois de Nicéia e Éfeso) 
sobre o conceito de Deus, não teria sido mais lógico 
remontar-me — como fi z no capítulo anterior — ao 
primeiro, ao qual é mister atribuir como atividade a 
criação do universo?

Talvez seja assim, do ponto de vista de uma lógica 
abstrata, mas não se se pretende seguir a ordem cro-
nológica com que se foram apresentando os proble-
mas no processo de humanização que conhecemos. 
Pelo menos como o recolhe a Bíblia judaico-cristã.

Não é uma casualidade que o problema da exis-
tência de Deus seja, cronologicamente falando, um 
dos últimos a ser ventilado, do ponto de vista dog-
mático. Simplesmente, acontece que este problema 

é contemporâneo à aparição do ateísmo, como fenô-
meno de dimensões sociológicas no mundo ociden-
tal. Assim, de um modo estranho para quem tenha 
suas origens na religião cristã e mais ainda para aque-
les que vêm da religião judaica, o Concílio Vaticano 
I começa seu primeiro capítulo da Constituição sobre 
a fé cristã, desenvolvendo o título de “De Deus, cria-
dor de todas as coisas”. E o último parágrafo desse 
capítulo se intitula: “Conseqüência da criação”. E 
trata precisamente da maneira como Deus sustenta 
e rege essa criação, isto é, da maneira como Deus 
dirige os acontecimentos, entre os quais o homem 
deve buscar sentido, defesa e felicidade. Pois bem, 
sobre isto declara que “tudo o que Deus criou, ele 
o conserva e governa, alcançando com vigor de um 
extremo a outro e dispondo-o retamente (cf. Sb 8,1). 
Porque tudo está nu e descoberto aos seus olhos (Hb 
4,13), mesmo o que vai acontecer pela livre ação de 
suas criaturas” (D. 1784).

Teremos muito que comentar sobre esta visão da 
Providência divina. Mas, primeiro, atenção! É verda-
de que o dogma sobre como entender a divindade de 
Cristo surge dos primeiros concílios ecumênicos da 
Igreja: Nicéia (325), o primeiro de todos; Éfeso (431), 
o terceiro; e Calcedônia (451), o quarto. O leitor po-
deria pensar que o tomamos como tema do primeiro 
capítulo sobre como reformular os dogmas centrais 
do cristianismo, devido a essa prioridade temporal. 
O que contrasta com o fato de que o dogma sobre 
a providência divina — que agora nos ocupa — foi 
defi nido, no Concílio Vaticano I, há pouco mais de 
um século, em 1869. Isto é, mais de quinze séculos 
depois. Mas já disse que a ordem cronológica em que 
os dogmas foram sendo defi nidos em Concílios ou 
através de outros meios solenes, usados pelo Magis-
tério Eclesiástico, nada indica sobre a ordem lógico-

existencial, com a qual os problemas vão se apresen-
tando na comunidade eclesial.

Mais ainda, quase se poderia — de modo geral 
— fazer a afi rmação exatamente contrária. As primei-
ras “verdades de fé”, nas quais o cristão sente que 
deve crer, não são, muitas vezes, as primeiras a ser 
defi nidas como dogmas, mas as últimas. É que as ver-
dades, nas quais já se crê, não necessitam de defi ni-
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ções. Estas, pelo contrário, devem-se a que tais ver-
dades — por algum motivo que é preciso investigar 
na história — entraram em crise, foram colocadas em 
dúvida ou se tornaram, em sua expressão, ambíguas 
ou inadequadas. As que sempre fi zeram parte da fé e 
nunca ou poucas vezes foram defi nidas ex-professo, 
como aconteceu com a “providência divina” até o 
século passado.

Isto pode ser visto, quando — sem defi nição pro-
priamente dita — alude-se a ela como coisa sabida e 
acreditada por todos. Assim, numa carta de Inocên-
cio III ao arcebispo de Tarragona, em 1208, é dito a 
ele que se deve exigir dos valdenses que creiam no 
que todos crêem, isto é, “que o único Deus do qual 
falamos, é o criador, feitor, governador e provedor de 
todas as coisas” (D. 421). Que no Concílio Vaticano 
I se tenha sentido a necessidade de defi nir, expres-
samente, a providência divina, se deve — se não me 
equivoco — a duas causas historicamente detectáveis. 
Uma, a mais importante, é a aparição do deísmo, ou 
seja, uma crença em Deus que teria criado o mun-
do com seus mecanismos e, depois, ter-se-ia limitado 
a conservá-lo, sem intervir nos acontecimentos que 
nele se desenvolvem.

A outra causa é a intenção eminentemente con-
servadora do Vaticano I, diante dos ataques que o 
mundo moderno fazia ao pensamento da Igreja. Esta 
decidiu — parece — formular explicitamente os dog-
mas, de tal modo que se formasse, com eles, uma es-
pécie de catecismo feito de verdades que ninguém se 
atrevesse a negar, quaisquer que fossem as idéias que 
o cristão visse surgir ao seu redor. Como um muro 
construído, não tanto para evitar os ataques de fora, 
mas a tentadora fuga dos de dentro...

Mas, o que pode parecer estranho à primeira vis-
ta, quando percorro esse processo pedagógico, que 
está na base de minha fé, e que fi cou consignado na 
Bíblia, vejo que, do ponto de vista do interesse do 
homem, a ordem é inversa à que aparece na citada 
carta de Inocêncio III.

No Antigo Testamento, como tivemos ocasião de 
ver no capítulo VII desta obra, refl etiu-se primeiro em 
como Deus “governa e dispõe” os acontecimentos, 
ou seja, em sua Providência. Só muito depois, por 
ocasião do exílio à Babilônia e a descoberta do pleno 
signifi cado da transcendência divina sobre a totali-
dade das criaturas, refl etiu-se em sua ação criadora a 
respeito do universo e nas conseqüências que daí se 
seguiam para a compreensão da história por ele regi-
da, de um modo tão efi ciente quanto misterioso.

O cristão da segunda metade do século XX já não 
pode, como vimos no capítulo anterior, passar tão ra-

pidamente da existência de um mundo contingente à 
do ser infi nito e, deste, a uma providência que tudo 
dirige. Neste sentido, há fatos verifi cáveis pela ciên-
cia atual, que o obrigam a refl etir mais sobre essa 
providência: na realidade, são os mesmos fatos que a 
ciência física e biológica de hoje descobre, quando 
se remonta ao início do universo ou às partículas su-
batômicas que formam sua trama invisível.

O monismo, de fato, desterrava toda interrupção 
dos nexos causais como uma “falta” de saber. Isto é, 
como algo que era preciso colocar entre parênteses 
até que um saber mais desenvolvido estabelecesse o 
vínculo necessário entre o efeito e a causa. Falar de 
“acaso” era confessar uma ignorância. Atualmente, 
o acaso é um dos elementos que é mister levar em 
conta, porque sem ele não se compreende o funcio-
namento do universo. Pois bem, partindo daí, o que 
aconteceria com nossa fé na “providência” divina? 
Como Deus governaria o que é, por defi nição, im-
predizível; o que não é “ordem”, mas faz parte origi-
nária da própria construção da ordem? E — o que é 
mais grave — não será a liberdade humana um acaso 
igualmente necessário diante da providência divina, 
que parece manipular a totalidade do universo?

O acaso na criação

Pode-se dizer que, durante séculos de pensamento 
cristão — vertido em moldes gregos — a providência, 
com a qual Deus sustentava sua criação na existên-
cia e governava o que acontecia nesse universo cria-
do, não se tornava problemática, a não ser quando 
se começava a tratar dos acontecimentos, que — de 
algum modo — dependessem da liberdade humana. 
Isto vem à tona, de modo muito claro, quando, na 
segunda metade do século XIX, o Vaticano I dedica 
apenas três linhas para estabelecer a providência uni-
versal de Deus. Pois bem, isto supõe, em termos me-
tafóricos — antropomórfi cos — que nada está oculto 
ao olhar divino, que deve ser considerado como in-
temporal e que, partindo dos decretos divinos, tem 
bem presentes, tanto o futuro como o presente e o 
passado. Ou, dizendo-o melhor, quando tudo o que 
se desenvolve para nós como um “antes” e um “de-
pois” é puro “presente” para a visão divina.

Pois bem, dizia que o problema, se é que há pro-
blema, começa com a liberdade humana. De fato, 
depois de afi rmar os infi nitos alcances do olhar di-
vino, porque procede de sua natureza infi nita, o tex-
to sublinha, como que prevendo uma objeção: “até 

mesmo o que acontecerá pela livre ação de suas cria-
turas”. O “até mesmo” testemunha que aí existe um 
princípio de problema. E o plural, aplicado aos seres 
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dotados de liberdade, aponta — na realidade — para 
essa única criatura dotada de liberdade: o homem.

Para compreender o problema que se assoma 
aqui é mister compreender que esse “olhar”, que vê 
tão claramente o porvir como o passado, não é uma 
simples constatação da realidade (por não estar esse 
olhar sujeito ao tempo). Em outras palavras, não se 
trata apenas de que Deus esteja vendo o que fulano 
vai escolher e que nós não podemos ver, porque o fu-
turo nos está oculto até que se faça presente e depois 
passado. Trata-se de algo mais profundo e difícil de 
expressar. Deus “vê tudo” como causa primeira que 
é da qual tudo depende. O que a causa segunda, se 
está provista de liberdade, causa, causa-o também a 
causa primeira. Se esta não atuasse, ou se atuasse de 
outra maneira, o ato (livre?) seria diferente...1

Como vemos, o problema é digno de atenção. 
Mas, vou tratá-lo no item seguinte. Gostaria de re-
servar o de agora para outro aspecto que é paralelo 
ao da liberdade, embora sem identifi car-se, por isso, 
com ele.

Quando se dá o Vaticano I, a noção de coisas im-
portantes que acontecem ao acaso já estava jogando 
um papel importante no campo de ação da ciência, 
sobretudo no da biologia. Darwin já havia publicado 
sua obra decisiva, A origem das espécies. É verdade 
que durante toda a sua vida, esse grande pensador 
teria fl utuado entre necessidade previsível e aca-
so imprevisível, como determinantes da evolução.2 
Igualmente, é verdade que somente o que se chamou 
neodarwinismo e que aumentou a bagagem experi-
mental de Darwin, com o conhecimento do funcio-
namento genético, chegou — pelo menos em alguns 
de seus defensores — a pretender explicar todo o 
processo evolutivo pela confl uência de dois acasos: 
o dos defeitos nas cópias genéticas, por um lado, e o 
da escassez dos fatores para a sobrevivência em con-
textos mais ou menos isolados, por outro.

Assim, quando — um século após o Vaticano I — 
a igreja católica admitiu que aderir à hipótese evolu-
cionista não signifi cava de per si menosprezo da fé, 
na realidade, se limitava a substituir esses dois pre-
tensos “acasos” confl uentes, por outros tantos “atos” 
da providência divina. Admitia-se, sim, a evolução, 
mas a noção de “acaso” fi cava, assim, fora, de uma 
fé que se mantinha radicalmente providencialista, no 
sentido de não admitir no poder (divino), que rege o 
universo, qualquer lacuna (de causalidade).

Mas, o acaso é uma “lacuna de causalidade”? 
Signifi ca que algo experimentável, verifi cável, care-
ce, pelo menos em parte, de uma explicação causal? 
E, mais concretamente, seria necessário deduzir daí 

que, existindo o acaso, Deus como causa primeira 
perderia, embora fosse apenas por um instante — o 
instante do acaso — o controle do que, apesar dessa 
indecisão ôntica, teria realidade, aconteceria?

Neste ponto da refl exão sobre as possíveis relações 
entre providência e acaso, a experiência me ensina 
que reinam grandes confusões entre aqueles que usam 
a palavra “acaso” e entre os quais, obviamente, me 
encontro eu. E que, portanto, é mister defi nir alguns 
pontos nesta matéria e ater-se a eles daqui em diante.

a) Acaso e previsão

O conhecimento científi co verifi ca-se (negativa-
mente, segundo Popper), na medida em que uma 
hipótese permite calcular o que vai acontecer. Se a 
previsão falha, a hipótese é “falsifi cada”. O que signi-
fi ca que, ou é falsa, ou incompleta (ao não aplicar-se 
a todos os casos que pretende abraçar).

Pois bem, costuma-se dizer que o que acontece 
por acaso resiste a toda pretensão de previsão. Se, 
por exemplo, tenho duas cartas de baralho diferen-
tes e consigo que uma delas se apresente, por acaso, 
diante de mim, isto quer dizer que não posso saber, 
pela própria defi nição do acaso, se será a carta mais 
alta ou a mais baixa.

E que relação tem isto com a causalidade (aten-
ção!: não com a casualidade)? Em primeiro lugar, 
uma — e muito importante —: não existe acaso sem 
causalidade. Cada vez que, na realidade, nos esbar-
ramos com o acaso, este é a qualidade de algo, e de 
algo que está em movimento, que é causado. Numa 
roleta parada não há acaso. Entendamo-nos: não há 
acaso naquilo mesmo pelo qual esse aparelho é uma 
roleta. E não apenas, por exemplo, um conjunto de 
tábuas, que podem estar a ponto de cair, porque estão 
comidas pelas traças... Seria possível dizer o mesmo 
das cartas do baralho. Apenas implicam em acaso se 
são misturadas e “dadas”, ou seja, se são apresen-
tadas, depois de haver estado ocultas. Sempre deve 
haver uma causa que as coloque em movimento, mas 
que — e isto vai ser importante — não permita pre-
ver que número ou que carta vai “sair”. Isto, sim, a 
causalidade, que explica muitas coisas, supõe-se que 
num jogo onde atua verdadeiramente o acaso, não 
explica por que um, e não outros possíveis resulta-
dos dessa causalidade em movimento, vai aparecer 
na realidade.

Do que acabamos de ver se deduz que o acaso 
não cria, mas atua sobre o já existente. Não é, por-
tanto, uma casualidade o fato de que o problema do 
acaso não coloque em questão a criação divina do 
universo, mas — como vimos aqui — a providência.
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b) Acaso e probabilidade

Dir-se-ia, de acordo com o anterior, que a causa-
lidade que, em outros casos chega até ao resultado 
singular, aqui se detém no plural. Permite conhecer: 
“as cartas vão saindo uma por uma”. Mas, detém-se 
aí e não me permite saber que singular vai aparecer 
como resultado da ação: “ignoro qual (dentre as car-
tas) vai sair”.

Se é realmente assim, a “lacuna” de conhecimen-
to estaria entre a espécie e o indivíduo (ou entre a 
espécie que mais abarca e uma subespécie). Se não 
sou especialista (muito moderno) em genética, posso 
saber que o resultado de um parto será um indivíduo 
da espécie humana. Mas, não posso determinar (ou 
já sim?) qual será seu sexo. Por isso, a experiência da 
humanidade até agora era a de que o sexo dos bebês 
se devia ao acaso.

Daí esse falso lugar-comum de que o acaso signi-
fi ca ignorância. A ciência determina o que vai acon-
tecer. E quando essa previsão se tornasse impossível, 
então se falaria em acaso. Aplicando isto à providên-
cia, teríamos que admitir que, chegado a certo limite, 
Deus abandonaria o governo do universo. Sem que 
por isto as coisas deixassem de acontecer...3

Mas, o acaso é algo que se experimenta. E nessa 
experiência aprendemos muito cedo que acaso não 
equivale a ignorância. Ou, pelo menos, a uma igno-
rância total, embora esteja circunscrita a determina-
dos campos. Todos sabemos que, com o acaso de 
lançar uma moeda para o ar e deixar que caia sobre 
um de seus lados planos, se determina qual time vai 
jogar em determinado terreno e qual deles vai mover 
a bola pela primeira vez.

Em outras palavras, desde que o acaso esteja limi-

tado, é possível calcular as possibilidades ou proba-
bilidade de que aconteça algo determinado. Quando 
as possibilidades são duas, por exemplo, sabemos 
que as probabilidades de que saia cara ou coroa ten-
derão, quanto mais se coloque em jogo o acaso, a 
aproximar-se de um cinqüenta por cento. É claro que, 
se apenas utilizo o acaso quatro vezes, não será es-
tranho que obtenha três vezes cara e uma coroa (ou 
vice-versa). Mas, se em mil tentativas obtenho sete-
centos e cinqüenta vezes cara e duzentos e cinqüenta 
vezes coroa (ou vice-versa), começarei a examinar o 
processo com maior atenção. Suspeitarei — e, com 
olfato científi co — que esse resultado não se deve 
ao acaso (puro). Ou, em outras palavras, que este foi 
manipulado e, portanto, deixou de ser, estritamente, 
um acaso.

Este é o processo que, na prática, se aplica para 
determinar se as seis caras dos dados, com os quais 

se desenvolvem muitos jogos supostamente de “aca-
so”, estão equilibradas (e, portanto, geram verdadeiro 
acaso), ou se os dados estão “carregados”, de modo 
que ao cálculo de meras “probabilidades” seja neces-
sário acrescentar uma “probabilidade” suplementá-
ria, uma mão invisível, que interferiria no jogo e não 
seria própria do acaso.

Acabo de escrever que, em tais condições, os re-
sultados não seriam “próprios do acaso”. Mas, não é 
assim, estritamente falando. Se os jogadores são téc-
nicos — e, além disso, matemáticos — podem con-
tinuar tranqüilamente jogando ao acaso com dados 
“carregados”! Vejamos. Se é possível calcular o peso 
adicional com que se “carrega” uma cara do dado, 
é possível, igualmente, calcular a variação que essa 
carga introduz no resultado pelo qual se aposta. Se, 
por exemplo, o seis foi “carregado”, seria possível 
que o cálculo de probabilidades desse que, enquanto 
as outras cinco caras têm menos de uma possibilida-
de sobre cinco de fi car com a cara para cima, o seis 
tenha duas possibilidades. E nada impede que, sobre 
esse cálculo de probabilidades, um pouco mais sofi s-
ticado mas igualmente válido, se continue jogando 
sem trapaças...

Este exemplo não é tão raro. Todos os jogadores 
de roleta sabem, por exemplo, que quanto mais pro-
longuem suas jogadas, as “probabilidades” restantes, 
que o cassino calculou para seu lucro, atuam como 
dados carregados. Mas, continuam jogando, tendo 
em conta essa desproporção (legal) e fazendo um 
voto de confi ança em que ela não tenha sido mudada 
a partir da vez anterior.

c) Acaso e ordem

Como vemos, o acaso não é um fator de desor-
dem na vida real. Caos e acaso não são sinônimos. 
Independentemente de que o termo “caos” não possa 
ser aplicado a qualquer coisa concreta em nosso uni-
verso. O que, sim, o homem de ciência encontra é o 
acaso. Mas, um acaso que aparece como que incrus-
tado numa ordem e a serviço dessa ordem. É óbvio 
que esse serviço não é equivalente ao que presta um 
meio, cuja causalidade se dirige a um efeito deter-
minado. Quando nos perguntamos se pode ou não 
haver acaso na maneira com que Deus governa o uni-
verso, o termo “acaso” não equivale a dizer que Deus 
perca o controle do que acontece.

Entretanto, gostaria de acrescentar algo mais a essa 
constatação. E, na medida do possível, dotá-la de uma 
signifi cação positiva. Em outros termos, mostrar que o 
universo criado somente pode ser compreendido como 
contendo, simultaneamente, acaso e necessidade.
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Com isto, combate-se outro lugar-comum no qual 
caem-se não estou equivocado — até alguns cien-
tistas de valor. Consiste em pensar o acaso sozinho 

como razão sufi ciente da existência ou do aconteci-
mento de algo. Como fonte de novidade, por si só. 
Refi ro-me a que, às vezes, se ouvirá dizer: “este uni-
verso é fruto do acaso”. Isso é coerente?

Até aqui, falamos de pequenos casos de acaso. 
Onde o cálculo de probabilidades é fácil de ser con-
cebido até para os que não sabem muito de matemá-
tica: a ordem em que saem duas ou três cartas, um 
dado, uma roleta.

Creio que não será necessário qualquer raciocínio 
para demonstrar que o cálculo de probabilidades tor-
na-se extraordinariamente difícil, na mesma medida 
em que se multiplicam os elementos que o acaso ba-
ralha. E, quando digo “elementos”, pretendo referir-
me a dois tipos de entes, que entram em jogo quando 
se fala de acaso. Ou seja, que nessa imagem tão útil 
para “imaginar” o acaso — o cesto de bolas da lote-
ria —, podem ser introduzidos números isolados ou 
necessidades (= determinismos).

Que signifi ca este último “tipo” de elementos de 
acaso? Dizemos que a morte de fulano foi devida ao 
acaso, quando, ao passar por tal calçada, uma telha lhe 
caiu na cabeça. O acaso não está nem na cabeça do 
fulano, nem na largura da calçada, nem no momento 
em que a telha caiu. Obviamente, todas essas coisas 
atuaram, mas igualmente atuaram mil determinismos 
mais, para fazer que a telha fosse desprendendo-se, 
pouco a pouco, do telhado ou para que o fulano pas-
sasse por ali naquele mesmo momento. Diante desta 
multidão de fatores, nem o melhor matemático con-
seguiria determinar, seja uma semana antes, ou seja 
uma hora sequer antes do acontecimento, que proba-
bilidades teria de que ao fulano lhe sobreviesse a mor-
te, por cair uma telha em sua cabeça. Mas, nem por 
isso se pode dizer, com propriedade, que tivesse sido 

o acaso a causa de sua morte. Rigorosamente falando, 
o acaso não é sujeito de verbo algum, mas um advér-

bio. Indica uma forma em que certos verbos atuam.
Mas, deixemos este acaso que acontece entre ne-

cessidades ou determinismos, e vamos a outro, mais 
simples, no qual elementos diferentes saem, ao aca-
so, do cesto com os números. Por exemplo, façamos 
que a cesta de bolinhas contenha as letras do alfabeto 
e que estas sejam extraídas, uma por uma; depois, 
devolvidas ao cesto e nele misturadas, tudo isso à ve-
locidade de trinta segundos por letra.

Suponhamos também que, repetindo esse proce-
dimento umas oito mil vezes, obtenhamos, sem mais, 
nem menos, de entrada, este texto: “Num lugar da 

Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me...” E, 
assim, sucessivamente, até poder ler um texto que 
hoje conhecemos como o primeiro capítulo do Qui-
xote, de Cervantes.

Primeiramente, temos de compreender que isto, 
que parece um impossível, na realidade não o é. Os 
matemáticos dirão qual a probabilidade que este 
texto tem de sair, por acaso, da cesta. Obviamente, 
trata-se de uma possibilidade numa cifra tão grande 
que, provavelmente, exigiria todo o espaço deste li-
vro, apenas para escrevê-la. Mas, é uma das possi-
bilidades oferecidas pelo acaso. Nossa imaginação 
insinua-nos que probabilidades tão pequenas nunca 
saem na primeira vez que se tenta... E nossa imagi-
nação adquire, assim, a certeza de que teríamos que 
estar bilhões de anos, recomeçando o procedimento 
com a cesta até obtermos essa “criação” literária: um 
texto de oito mil letras, com sentido e qualidades li-
terárias. Mas, a lógica da matemática nos diz que o 
que pode acontecer uma vez, poderia acontecer a 
primeira vez. Em outras palavras, quando dizemos, 
com fundamento matemático, que algo tem a proba-
bilidade de sair uma vez em mil, não queremos dizer 
com isso que tenhamos que esperar mil vezes para 
que saia pela primeira vez.

Um exemplo pode ilustrar isto. O cálculo de pro-
babilidades é usado em coisas muito comuns da exis-
tência humana. Para construir uma represa elétrica, 
os engenheiros lançam mão dele para calcular, por 
exemplo, a resistência que o dique oferece contra 
as inundações, assim como as possibilidades de que 
estas inutilizem as instalações geradoras de eletrici-
dade. No caso que conheço, foi-me explicado que 
a represa foi, fazendo um cálculo de probabilidades 
baseado nos registros pluviométricos de um século. 
Extrapolando estas cifras e exagerando-as para maior 
segurança, construiu-se a represa sobre o cálculo de 
que apenas uma vez em cada dez mil anos poderia 
haver inundações que passassem por cima da sala de 
máquinas inutilizando-as. Imediatamente, nossa ima-
ginação começa a contar de zero até... Pois bem, o 
que só podia acontecer uma vez em cada dez mil 
anos, aconteceu vinte e cinco anos depois de cons-
truída a obra! E esta teve que ser, em grande parte, 
refeita. Falhou o cálculo de probabilidades? Não. 
Porque este não dizia em que ano singular, dentro 
desse espaço de dez mil anos, haveria probabilidade 
de que tal catástrofe acontecesse. Levando em con-
ta os custos necessários para prevenir inundações e 
o cálculo de probabilidades sobre o tamanho delas, 
fez-se algo que resistisse não apenas às inundações 
dos cem anos conhecidos, mas a outras muito maio-
res e muito mais improváveis.
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Este exemplo ensina o que se pode e o que não se 
pode esperar do cálculo de probabilidades. Por me-
nor que seja a probabilidade de que algo aconteça, 
uma em bilhões de bilhões de anos, pode acontecer 
amanhã. Ou hoje. Mas, esta refl exão tinha, aqui, ape-
nas uma fi nalidade: mostrar que, por menor que seja 
a possibilidade de que o acaso com as letras do alfa-
beto chegue a formar as oito mil letras — e na mesma 
ordem — do texto do primeiro capítulo do Quixote, 
quero supor que aconteça a primeira vez que se re-
corre ao acaso, buscando criar um texto “literário”.

Pois bem, se o acaso pode, por pura casualidade, 
dar-nos esse texto, que terá criado? Por mais estranho 
que pareça, a resposta lógica é: nada. De fato, a prova 
mais clara disso é que, meio minuto depois da última 
letra desse texto, apareceriam na cesta outras letras 
quaisquer, sem relação com o texto de Cervantes.

E isto, por defi nição. Do contrário, não seria aca-
so. Mais ainda: em que se diferenciaram essas oito 
mil letras, colocadas na mesma ordem que o primei-
ro capítulo do Quixote, de uma seqüência de letras 
sem sentido algum? Em nada. Para que essas letras 
formem uma “novidade”, isto é, criem algo, é mister, 
em primeiro lugar, que pertençam a uma linguagem 

existente. Isto é, que se acomodem às regras e costu-
mes de um sistema de comunicação entre as mentes 
humanas. Além disso, é mister que comuniquem algo 
de interesse, para que comecem a fazer parte de ou-
tros conjuntos de letras que tenham sentido. E esse 
interesse é fi xado pela cultura. Esta retém certas fra-
ses, capítulos, obras, como dignas de ser lidas, sabo-
readas, estudadas. Do contrário, não são novidade, 
e embora possam ser lidas, simplesmente passariam 
como uma seqüência qualquer de letras: “xxxyyy”.

Em outras palavras, como já tivemos ocasião de 
destacar, o acaso somente pode existir, ser “criador”, 
e ser criador, precisamente, de “novidade”, dentro de 
um processo “mental”. Isto é, dentro das operações 
de uma mente — mesmo no sentido mais amplo de 
mente, como o mecanismo de uma computadora — 
dotada de atividade (verbos) e fi nalidade (adjetivos 
de valor). Daí que, durante o período surrealista da 
literatura, se havia lançado mão do acaso para su-
gerir novas relações entre palavras, que o costume 
tende a relacionar maquinalmente. E que, portanto, 
possuem um muito pobre conteúdo signifi cativo. Em 
tais casos, um acaso como o da roleta, cria “literatu-
ra” como a roleta cria distração, risco, etc. O acaso, 
que a ciência conhece, está sempre limitado por uma 
ordem. Nunca oferece novidade por si mesmo, mas 
por e para essa ordem. Mais ainda, sem o acaso não 
haveria novidade possível no universo. Tudo estaria 
determinado até o singular, de maneira necessária. 

Teologicamente, um mundo sem acaso não oferece-
ria fi nalidade, nem qualquer sentido, a seu suposto 
Criador. Nem a seu habitante humano.

O acaso na evolução

A propósito da função do acaso, a partir do big 
bang inicial até o homem, e do homem em diante, 
somente podemos avançar, se o anterior é verdadei-
ro, considerando o acaso em relação com uma men-
te. Isto é, junto a um instrumento que o utiliza. Mas, 
note-se bem, que o utiliza em função de algo que 
permite selecionar, diante do mostruário de oportu-
nidades que o acaso aproxima, aquelas que podem 
servir ao processo evolutivo.

Já percebemos que o puro acaso tende à desor-
dem. E à inoperância. Este é o signifi cado da segunda 
lei da termodinâmica, ou seja, da entropia. Mas, na 
evolução, vemos que, apesar de que a entropia ganhe 
sempre no plano da quantidade, existe uma mente 
que aproveita a passagem do acaso cósmico para ob-
ter seres ou funções mais complexas e ricas. Já tive 
ocasião de falar, a este respeito, do que se chamou 
de o “demônio de Maxwell”.4 Segundo o mesmo J. 
Monod, inimigo do que se poderia chamar tendên-
cia “mental” ou energia “interior” (como a chama 
Teilhard de Chardin), cada ser vivo é um demônio 
de Maxwell, porque sua atividade teleonômica o im-
pulsiona a criar “neguentropia”, isto é, sínteses mais 
ricas e complexas com o que o acaso lhe oferece.

Mas Monod reduz esta atividade ao plano dos 
seres vivos. Em compensação, vários físicos moder-
nos mostram — baseados em verifi cações empíricas 
— que a natureza inorgânica já seguia o mesmo pro-
cesso para passar dos átomos mais simples, como 
são os de hidrogênio e os de hélio, aos dos metais, 
e como se aproveitaram fatos, — ao que parece, for-
tuitos — para ultrapassar, em complexidade física, a 
barreira que signifi cou o ferro 56, durante milhões 
de anos.5 Precisamente, a passagem pelo que — se 
supõe — realiza esse “demônio de Maxwell” faz com 
que, vendo o processo a partir de seus resultados (em 
algum sentido) fi nais, o umbral dessas novas sínteses, 
em que se utiliza o acaso, pareça em continuidade 
com o processo total e perfeitamente lógico. Mas 
que, olhado a partir do outro extremo, a passagem 
que faz dar ao processo cada “demônio de Maxwell” 
(neguentropia) e a realidade que dele se segue sejam 
totalmente imprevisíveis.

Em grandes traços, pode-se — como já vimos na 
“Transição” — sem medo de errar, dizer que cien-
tistas do valor do F. Jacob, Bateson e outros tantos, 
que se debruçam sobre as origens, seja do universo 
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físico, ou com mais clareza ainda, sobre as do bioló-
gico, vêem o processo inteiro da evolução, não tanto 
como o de um plano pensado de antemão em seus 
mais pequenos detalhes, isto é, como a obra de um 
engenheiro, mas como o trabalho de um inventor (= 
bricoleur), a cuja mente um acaso predeterminado 

vai oferecendo possibilidades. Daí o que, de outro 
modo, seria inexplicável: a tendência universal a di-
versifi car cada vez mais as infi nitas possibilidades e 
funções que apresentam, quase que para todos os 
fi ns imagináveis, o mundo das espécies biológicas. 
Assim, como o fato, não menos difícil de explicar, 
de que, apesar das pressões do ambiente, essa diver-
sidade vá sempre aumentando. Em outras palavras, 
o inventor não despreza aquilo do qual ele próprio 
não se serve, por um motivo ou outro. É como se seu 
invento tivesse que ir levando o universo cada vez 
mais próximo de um fi m estranho e maravilhoso: o 
de trazer à existência uma espécie verdadeiramen-
te nova: a dos inventores, aos quais — em potência 
— lhes é oferecido um mundo para continuar a obra 
incompleta da criação.

“Cada homem deve, assim, inventar seu caminho”, 
já dizia, em sua linguagem e com suas imagens, o 
cristão Paulo. E “cada homem deve inventar seu ca-
minho” é o que escreve (ou repete) Sartre, acreditan-
do opor-se ao cristianismo (de Paulo), tal como ele o 
conheceu. Sinal de que o dogma da criação e o da 
providência exigem uma reformulação que esteja de 
acordo com a auto-revelação bíblica e com essa ou-
tra auto-revelação divina, que — por diferentes cami-
nhos — forma, hoje, o legado de inumeráveis investi-
gações feitas pelo homem sobre sua própria origem e 
desenvolvimento sobre a terra, e desta no cosmos.

O acaso e a liberdade humana

Se Deus criou o universo com a intenção de ter 
diante de si seres livres (limitados), o acaso tinha de 
ser um elemento positivo dessa criação desde o co-
meço. E tornar-se, no seu término, elemento constitu-
tivo desse inventor de caminhos que é cada homem 
e desse novo universo, onde se jogam os acasos que 
provêm de cada liberdade humana em relação com 
as outras.

Mente e acaso, como já vimos, combinaram-se até 
o homem. E, a partir do homem, essa combinação se 
realiza na existência de cada ser humano. E não se re-
aliza apenas no que a ele se relaciona, mas em que o 
planeta Terra vai ter, cada vez mais, as características 
— para o bem, ou para o mal — dessa segunda natu-
reza criada pela combinação de liberdades, isto é, de 
uma enorme multiplicação de mentes e acasos.

Note-se, de fato, que a segunda natureza, o mun-
do criado pelo homem, não signifi ca meramente que 
o trabalho da mente única, que regia o processo da 
natureza antes do homem, passe agora a muitos su-
jeitos livremente pensantes e operantes. Em outras 
palavras, não se trata de que o mesmo acaso anterior 
sirva agora de campo, de vitrina de possibilidades, 
de ofi cina provedora de novidades, para numerosas 
mentes. Nem são sufi cientes, para que essa amplia-
ção de elementos de acaso não se torne caótica, os 
antigos limites com que o Criador deixou o acaso 
atuar, antes do advento do ser humano.

E digo que não são sufi cientes porque, dessa ma-
neira, se frustraria o que, no processo da criação e da 
providência, é o central para o plano divino. Isto é, 
a atuação de liberdades criadoras, inventoras de ca-
minhos e provedoras de novidades. Não se levaria a 
sério a força criadora do amor. E já sabemos, pela his-
tória da natureza, que a criação da liberdade supõe 
a criação de um campo de acaso e novidade. Assim, 
o amor de Deus se atém à regra do jogo, que seguiu 
desde que se propôs (se é que podemos usar essa me-
táfora temporal) amar e, em conseqüência, criar seres 
livres, oferecendo-lhes um mundo limitado e comum 
onde exercer essa liberdade.

a) Providência e ciência divina

Embora deixe para o próximo capítulo o distinguir 
o uso positivo do negativo da liberdade humana dian-
te de Deus, gostaria, desde já, de tirar algumas con-
seqüências do que já vimos até aqui. Principalmente, 
as que tocam o tema da providência divina, em suas 
relações com esse acaso que necessita e depois, por 
sua vez, gera a liberdade do homem.

O Vaticano I, a partir de sua concepção monista e 
uni-causal do universal, afi rma algo que é essencial: 
o universo, inclusive o universo que compreende a 
liberdade do homem e seu uso, estão sob o governo 
do Criador. Mas, acrescenta algo que, dentro dessa 
concepção, parece ser uma conseqüência da afi rma-
ção anterior: afi rma que Deus conhece de antemão 

o que suas criaturas livres vão escolher. E parece dar 
a entender que Deus usa esse conhecimento para le-
var, “tão suave como poderosamente”, essas mesmas 
criaturas a cumprir o plano que fi xou.

Entretanto, o que vimos até aqui equivale a dizer 
que Deus não perde o governo do universo, quando 
usa o acaso para seus fi ns. E que este é um elemen-
to essencial de uma criação destinada a ir criando 
o campo de existência e de ação para um ser livre, 
criador e responsável, interlocutor respeitado como 
tal por Deus Criador.
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Vimos também que a “ignorância”, que supõe o 
acaso para ser tal, não é uma ignorância completa. 
Signifi ca que um efeito desejado pode ser obtido de 
muitas maneiras e que a maneira particular de obtê-
lo não está determinada. Quanto a saber, antes ou 
depois, qual vai ser essa forma particular que adotará 
a realidade, isso vem de nossa incapacidade de ima-
ginar um plano, que se execute sem passar por nossa 
concepção do tempo. Um conhecimento próprio da 
natureza infi nita pareceria que deve ignorar o tem-
po. Mas, se realmente é assim, tanto a afi rmação de 
que Deus sabe, antes de que aconteça, o que o aca-
so — na natureza prévia ao homem, ou a liberdade 
no homem — vai produzir como sua negação são 
igualmente impróprias, dado que o conhecimento de 
Deus não tem passado, nem futuro.

Numa linguagem metafórica, antropomórfi ca, isso 
equivale, então, a dizer que Deus dirige, ou governa, 
ou determina o que brota do acaso ou da liberda-
de humana; o que não é falso (se lhe acrescentamos 
que só o faz, enquanto determina os limites em que 
se movem o acaso e a liberdade). Creio que, usando 
sempre uma linguagem antropomórfi ca, pois não te-
mos outra para receber e reconhecer a auto-revela-
ção de Deus, o que ela nos diz é que Deus respeita 
o acaso, assim como a liberdade humana. Que não 
faz trapaças, chamando acaso ou liberdade ao que já 
está determinado por um poder maior. Prefi ro dizer, 
então, na formulação dogmática, que Deus, em sua 
kenosis de amor, se atém ao que a liberdade do ho-

mem decide. Que respeita esse acaso, sem que isso 
signifi que que o resultado escape, assim, a seu plano 
genérico.

Embora pareça imprópria a comparação, quero 
dizer com isso que, sem poder “imaginar” como é a 
ciência de Deus sobre o que para nós seria um futuro 
livre, sei, no entanto, que Deus, como dono de um 
cassino legal, respeita os números que saem na role-
ta, sem que isso signifi que que o resultado escapa à 
sua vontade e à fi nalidade anexa a esse acaso (que, 
para nós, no tempo, signifi ca não saber — antes de 
que saia — que número determinado vai sair).

b) Providência e vocação

Como pode fi car claro — ou não? — no que dis-
semos anteriormente, a introdução do acaso na pro-
vidência não a anula, nem a intercepta. E, o que é 
mais importante ainda, está profundamente de acor-
do com essa “desproteção” diante de diferentes for-
mas de sofrimento que Deus — ao ter decidido ser 
amor (1Jo 3,16; 4,7-11) — lógica e necessariamente 
deve ter querido enfrentar, ele primeiro, face ao uso 

da liberdade por parte daqueles aos quais propõe ser 
seus colaboradores.

Desta maneira, o “sentido”, longe de perder com 
essa interrupção da causalidade (ôntica) direta, ga-
nha com a criatividade desses criadores limitados 
que são os homens. Pois bem, sabemos qual é o pla-
no de Deus, isto é, a esperança que Deus colocou 
nos seres humanos. Isto é, em seus “fi lhos”, uma vez 
chegados à maturidade e proprietários do universo. 
Espera que eles contribuam com suas criações his-
tóricas, humanas, limitadas, a essa fi nalidade que Je-
sus descreveu longamente com o nome de “Reino de 
Deus” e à qual Paulo também se refere com o nome 
de “Reino”, “agricultura”, ou “construção” de Deus, 
e outros escritores neo-testamentários, sob o rótulo 
de “novos céus e nova terra” (2Pd 3,13; Ap 21,1).

Mas, como fazer história real desse sentido glo-
bal? Isso, como o apresentam duas das grandes pa-
rábolas do juízo de Deus sobre as ações humanas, 
Deus deixa à liberdade do homem, ao qual o acaso 
do universo oferece elementos, situações e oportu-
nidades diferentes. Deus determina o sentido global 
da vocação humana, não o caminho concreto que 
deve seguir cada homem para encontrar “a vontade 
de Deus”. A isso chamo eu “ater-se seriamente às de-
cisões da liberdade humana”. E tentei mostrar que 
isto é o importante no dogma da providência, e não o 
usar tal ou qual sentido fi gurado quanto ao “tempo”, 
no qual a ciência de Deus chegaria a “saber”, “de-
terminar” ou “causar” o que o homem vai fazer com 
sua liberdade.

Por isso, subscrevo plenamente algo que é de im-
portância decisiva e concreta para a espiritualidade 
cristã, no que se refere à providência divina, segundo 
R. Haight em sua obra An Alternative Vision:6 “Se Deus 
não atua na história para determinar especifi camen-
te o futuro, que se poderá dizer sobre a vontade de 
Deus? Estará a história tão radicalmente aberta como 
nossa experiência nos diz estar? Ou existe uma von-
tade de Deus que permita aos homens dizer que a es-
tão seguindo, quando tentam, de um modo ou outro, 
deter- minar a história?”. Segundo Haight, impõe-se 
aqui uma diferença teológica importante: “Aqui po-
deria ser útil falar de uma intenção e vontade geral 
de Deus, que se orienta ao bem de todos os seres hu-
manos e à própria história. É a vontade de Deus que 
tende à salvação humana, ao incremento da liberda-
de e à humanização de todos. Mas Deus não quer 
acontecimentos específi cos da história humana: dei-
xa-os à criatividade e à vontade dos homens... Uma 
vez mais, tal diferença preservaria tanto a vontade de 
Deus como a interna responsabilidade e seriedade da 
liberdade humana. Mas, ao mesmo tempo, dessacra-
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liza muitas concepções populares da espiritualidade 
sobre o ‘fazer a vontade de Deus’”

c) Deus (providente) demasiado 

próximo

Isto me leva, para terminar este capítulo, à visível 
necessidade que — no dogma da providência divi-
na — tem o homem de obter uma visão equilibrada 
da distância de sua liberdade criadora em relação 
a Deus. Porque, tanto um Deus demasiado longe, 

como um Deus demasiado próximo desumanizam a 
atuação do homem, de modo mais ou menos sutil, 
mas efi caz.

O que vimos até aqui tinha, de fato, como resulta-
do — não, precisamente, como fi nalidade — um cer-
to afastamento de Deus, de tal modo que a liberdade 
do homem fosse real. A imatura concepção de uma 
providência divina, onde o acaso não existe, atribui 
tudo o que acontece a uma vontade de Deus, que 
o homem deve, fundamentalmente, aceitar. E, além 
disso — e se lhe é possível — explicar, assim, como 
uma atitude (boa e justa, por defi nição), que Deus 
teria com o ser humano em questão, seria — em mui- 
tos casos — a de enviar-lhe terríveis sofrimentos.

Inútil discursar sobre a forma em que também os 
que não crêem, ou dizem não crer em Deus, recebem 
certos acontecimentos desagradáveis e reagem frente 
a eles. Pouquíssimos serão os leitores que não tenham 
ouvido, nesses casos, perguntas angustiosas, tais 
como: “Que foi que eu fi z?”, “Por que isso comigo?”, 
“Que injustiça! Por que Deus me trata assim?” Etc.

Se os acontecimentos de que se trata são agradá-
veis, as formas lingüísticas que se empregam não du-
vidam em atribuir os acontecimentos a uma espécie 
de comunicação satisfatória entre Deus e a pessoa 
que se benefi cia com esses mesmos acontecimentos: 
“Graças a Deus, estou muito melhor!”, “Graças a 
Deus, os negócios vão indo bem!”.

Isto não é mais do que o resultado de uma estrutu-
ra semântica, na qual o futuro aparece dirigido direta-
mente por Deus. Tanto é assim, que a forma popular 
de construir a frase expressa-o, começando por uma 
declaração de fé na presente “providência divina”: “Se 
Deus quiser, vou chegar de tardinha...”, “Se Deus qui-
ser, reduziremos a infl ação monetária no próximo ano”.

Se isto é real — e poucos duvidarão de que o seja 
—, veremos que um Deus tão próximo anula o ho-
mem, naquilo que ele tem de mais criador. Efetiva-
mente, embora não se perceba de modo refl exo, a 
forma de falar não choca, porque, na realidade, se 
pensa que de pouco serve uma decisão humana (“o 

homem propõe...”) para dotar a realidade de um de-
terminado valor, se Deus não está interessado em que 
esse mesmo valor se instale na história. Ou se está 
mais interessado nas relações que os seres humanos 
têm diretamente com ele (contra o que escreve a 1Jo 
4,20); uma vez que é ele quem faria a história, se-
gundo valores que o homem, muitas vezes, ou não 
reconhece como tais, ou nem consegue percebê-los 
no transcurso da história (“Deus dispõe”).

Esta concepção da providência não assusta as 
hierarquias eclesiásticas, por mais heterodoxa e de-
sumanizante que seja. E não assusta porque parece 
manter os homens na proximidade de um Deus pro-
vidente. Apesar de que se tenha de pagar um preço 
muito alto por isso. Entre outras coisas, uma boa par-
te do ateísmo moderno. Porque, para ser lógicos, se 
um Deus assim existe, o homem com sua liberdade 
não tem qualquer sentido. Assim o reconhece J. le 
Blond, resumindo, por outro lado, o pensamento de 
um Merleau-Ponty, na revista Études da época:

A respeito da impossibilidade de Deus, M. Merleau-
Ponty... declara que Deus é incompatível com a exis-
tência da ciência e da ação humanas... Efetivamente, 
pensa que, se a história do pensamento e da ação hu-
manas se desenvolve segundo um plano pré-estabeleci-
do, se já foi inteiramente pensada por Deus — para não 
dizer “escrita” —, perde significação humana o sentido 
que o homem quer e que o homem lhe dá, e para o 
qual o homem é insubstituível7

d) Deus demasiado longe

Ao contrário, o acaso, introduzido no próprio que-
rer divino, pareceria como que distância de Deus. 
Este já não nos fala com certeza — embora, às ve-
zes, pretendamos não entender bem sua mensagem 
— em cada um dos acontecimentos de nossa existên-
cia. O acaso é como que uma espécie de silêncio de 
Deus, embora ele nos tenha falado e muito, através 
dos profetas e, ultimamente, através de seu próprio 
Filho (Hb 1,1-2).

Não obstante, por mais que conheçamos, em ge-

ral, o plano de Deus, sua sensibilidade frente a tudo 
o que afeta nossos irmãos e o valor imenso que dá a 
nossa liberdade, permitindo-lhe colocar sua contri-
buição na criação defi nitiva dos novos céus e da nova 
terra, sentimo-nos um pouco soltos e como que deso-
rientados, ao pensar que ele não nos disse, exatamen-
te, o que quer de nós. Que nos sugere um plano vasto 
como o universo, mas nos deixa sem ordens precisas.

Isto é mais um índice da fragilidade e inconsistên-
cia da maturidade que foi dada à mensagem cristã so-
bre a liberdade. Porque a psicologia menos profunda 
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sabe o quanto custa ser livre. Ou, em outras palavras, 
o medo que o homem tem de uma liberdade, que lhe 
exige decisões, sem que receba ordens precisas. O 
Jesus joanino sente aí a presença de uma tentação tão 
comum a todos os homens e a todos os tempos que, 
em seu discurso de despedida, se detém para afi rmar 
o que parece tão difícil a nosso doentio desejo de se-
gurança: “É de vosso interesse que eu parta” (Jo 16,7). 
E promete-lhes, como explicação e garantia dessa es-
tranha avaliação, a substituição da presença física de 
Jesus pela presença de sua “mentalidade”, ou “Espí-
rito”. Isto é, de algo que, sem usar as palavras con-
cretas de Jesus, levará seus discípulos a toda verdade. 
Creio que, muitas vezes, as autoridades eclesiásticas 
entenderam que esse “espírito” de Jesus, que leva a 
toda verdade, é o que hoje se chama, mencionando 
um grupo específi co dentro da Igreja, o Magistério. 
Na realidade, a passagem de Jesus a seu “espírito” é 
algo que representa um passo exigido em toda edu-
cação: o momento de ter que assumir responsabili-
dades, sem a presença paterna. O que, se o processo 
educativo foi positivo, não signifi ca abandonar o que 
foi aprendido dos pais, mas ater-se, de forma livre 
e criadora, à educação recebida. Fazer “caminho” e 
caminho novo com ela.

Isto, muitas vezes, produz angústia. Entretanto, 
creio que parte deste medo procede do monismo, ao 
qual me referi tantas vezes, nesta obra. Deus, agora, 
parece longe, no plano da causalidade, porque não 
determina — até o último singular — sua vontade a 
respeito dos homens. Mas, no plano do sentido, está 
infi nitamente mais perto de nós, quando nos coloca 
nas mãos o universo criado e nos obriga a assumir, 
através do que fazemos a nossos irmãos, o risco da 
dor que uma ação má, ou não feita, pode causar. Em 
outras palavras, o Deus que conhecemos assim espe-
ra, apaixonadamente, cada passo que nossa liberdade 
vai dar, cada opção que nossa existência vai tomar.8

Finalmente, existe um último — e aparente — dis-
tanciamento de Deus, nesta concepção teológica de 
sua providência, que é mister exorcizar. Assumir a li-
berdade não é substituir o acaso, que Deus dispôs, 
por nossa liberdade, de tal modo que esta imponha, 
sem perigosas interrupções, os propósitos que deter-
minamos, como se o universo devesse dobrar-se aos 
ideais que, de uma vez para sempre, determinamos 
implantar nele. Em outras palavras, nós, que viemos 
de uma vontade divina que usou o acaso, não gos-

tamos do acaso, não queremos saber de sua função 
de fl exibilidade, de provedor de novidades, quando 
se trata de nossos projetos. Temos medo de perder o 
mais mínimo controle do último detalhe. E, por isso, 
simbolicamente, temos medo da noite. Dormimos 
mal, porque temos medo de que esse tempo, sem 
nossa mão no timão, vai deixar-nos à deriva...

Para sentir que Deus está junto de nós, também 

quando pagamos o preço do acaso, podemos escutar 
o que, segundo Péguy, Deus diz à noite: “Oh noite! 
Eu conheço o homem. Se fui eu quem o fez? É um 
ser estranho. Porque, nele, joga-se essa liberdade que 
é o mistério dos mistérios. É possível pedir-lhe mui-
to... Mas o que não há jeito de pedir-lhe — santo 
Deus! — é um pouco de esperança, um pouco de 
confi ança, vamos, um pouco de calma, um pouco 
de abandono entre minhas mãos. Está rígido o tempo 
todo. Mas, tu, noite, minha fi lha, tu consegues isto, 
às vezes, do homem rebelde: que esse bom senhor 
consinta em render-se um pouco a mim. Que repou-
se um pouco seus pobres membros cansados numa 
cama... Eu não gosto, diz Deus, do homem que não 
dorme, do homem que arde de impaciência e febre 
em sua cama”.9

Talvez se pudesse dizer que cada uma das etapas, 
pelas quais a experiência do homem veterotestamen-
tário passou, esteja marcada por um vai-e-vem en-
tre um Deus muito longínquo e um Deus demasiado 
próximo. Talvez, acreditamos que com Jesus Cristo 
tínhamos exatamente a síntese equilibrada que ne-
cessitávamos, no que se refere à providência divina. 
E isto pode ser perfeitamente verdadeiro. Mas, nem 
por isso, temos que pensar que basta citar palavras, 
supostamente, de Jesus, ou passagens do Novo Testa-
mento, para ter hoje o mesmo sutil e rico equilíbrio 
ao qual se chegou na vizinhança do acontecimento 
Jesus.

Segundo o próprio Jesus, é seu Espírito que nos 
continua guiando, desde que admitamos que as fór-
mulas passadas não bastam para dar uma resposta 
satisfatória ao mesmo problema, tal como hoje se 
apresenta.10 Com novos dados e novas perguntas. Por 
isso, a questão de não colocar a providência divina, 
nem demasiado longe, nem demasiado perto, mas 
num lugar em que ela mesma se coloca, é uma ta-
refa reservada aos cristãos de hoje. Como, no futuro, 
continuará sendo para aqueles que passem por novas 
experiências e usem novas categorias cognitivas.
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Notas
* Texto retirado de Juan Luis Segundo, Que mundo? 

Que homem? Que Deus?, São Paulo, Paulinas, 
1995, pp. 459-489.

1 Já mostrei que este problema se relaciona, mesmo 
que indiretamente, com a Reforma. Por duas ra-
zões. Em primeiro lugar, o servo arbitrio, ao qual 
a teologia de Lutero (e, particularmente, uma de 
suas obras) se refere, não entra, rigorosamente, na 
problemática, precisamente porque nega a capaci-
dade da causa segunda (humana) para fazer obras 
boas e meritórias. Em segundo lugar, a predestina-

ção, que tem um papel importante na teologia de 
Calvino, tampouco parece estar, rigorosamente, 
dentro da problemática: de fato, Deus criaria os 
homens, mesmo que sua salvação ou condenação, 
segundo os casos, já esteja presente diante de seus 
olhos. A predestinação não procede, assim, da in-
gerência de Deus nos atos do homem. Estritamen-
te, esse problema foi debatido dentro dos termos 
da teologia católico-romana. Como poderia fazer 
Deus para que o homem tivesse mérito próprio, se 
Deus concorria — como causa primeira — de um 
modo tão decisivo em causar a ação, supostamen-
te livre, do ser humano? Esse problema, que deu 
origem à controvérsia chamada de Auxiliis, perma-
neceu em suspenso, como já se disse, depois de 
árdua discussão, na falta de uma solução aceitá-
vel. Entendo que, saiba Deus ou não, antecipa-
damente (que pode signifi car isto?), qual decisão 
o homem vai tomar, decide por amor ater-se ao 
que este escolha livremente. A solução era impos-
sível se a pretensão fosse deduzir o conhecimento 
divino dos “futuríveis”, da ação causal que Deus 
exercia sobre eles, numa concepção monista (já 
estudada nos primeiros capítulos desta obra).

2 O pensamento do próprio Darwin foi, provavel-
mente pelo seu desconhecimento das leis gené-
ticas, sumamente vacilante. Sobretudo, ao tratar 
as difi culdades que se opunham às suas teorias, a 
partir de diversos campos. É interessante que, mais 
ao fi nal de sua vida, se foi inclinando, cada vez 
mais, para posições semelhantes às de Lamarck. 
Daí que o neodarwinismo, hoje reinante, separou-
se de Darwin, na medida em que pode admitir 
que, se um acaso não pode criar uma ordem como 
a epigêneses biológica, dois acasos (com seus cor-
respondentes processos estocásticos), sim, podem.

3 Creio que é signifi cativo destacar a suspeitosa vi-
zinhança que existe — se não me engano — entre 
essa noção de acaso (= ignorância) e a de milagre. 
Chama a atenção encontrar sinais desta vizinhan-

ça entre acaso e milagre, por exemplo, na já ci-
tada obra de Gordon Kaufman, God the Problem 

(pp. 120-121). Segundo a defi nição comumente 
aceita, milagre seria tudo aquilo que não pode ser 
produzido pelas forças naturais e que, não obs-
tante, acontece. Onde está, perguntará o leitor, 
essa pretensa semelhança? Para reconhecê-la, é 
sufi ciente constatar que a noção de milagre su-
põe que se conheçam os limites das causalidades 
naturais. Mas, uma vez que aceitamos nossa ig-
norância sobre muitas causalidades ainda ocultas 
e desconhecidas, é algo impossível determinar o 
milagre, em concreto, com certeza. Parece que em 
alguns santuários religiosos, onde se pretende que 
tenham acontecido fatos milagrosos, existe uma 
instituição investigadora para determinar se, em 
tais casos, se trata ou não de milagres. É claro que, 
dessa maneira, a instituição religiosa pode rejeitar 
muitos falsos milagres, mostrando a causa real da 
pretensa mudança prodigiosa, que se alega. Mas, 
sempre me perguntei qual poderia ser um critério 
para saber se se trata de um milagre real ou não. 
De fato, isso suporia conhecer as possibilidades 
de todas as leis naturais. Mas, continuamente, es-
tas vão aumentando e utilizam-se outras novas. 
De modo muito semelhante, foram sendo atribuí-
das ao acaso — ao puro acaso — coisas cujas leis 
científi cas se desconhecem (e, por isso, apenas se 
fazem cálculos probabilísticos sobre elas). Assim, 
para determinar um processo devido, unicamente, 
ao puro acaso, faz-se um processo paralelo, que 
se usa para determinar um “milagre”: descartar a 
causalidade natural, quando ela está longe de ser 
totalmente conhecida. Há alguns anos, atribuíam-
se ao acaso coisas, cujas causas naturais foram 
determinadas, logo depois. Em ambos os casos, a 
ignorância das leis da natureza, que dá origem à 
atribuição de um fato ao acaso como tal, ou ao 
milagre como tal, é provisória. E complementária 

de certa ordem, mente, ou fi nalidade. Creio que 
seria útil trabalhar com tais conceitos, de modo 
sumamente cauteloso. Por exemplo, no campo 
da evolução biológica, dizer, como Monod, que 
tudo isso aconteceu, porque “nosso número saiu 
no jogo de Montecarlo” (op. cit., p. 160) é mais do 
que uma má metáfora: é um erro epistemológico.

4 Aqui — como na nota anterior, da qual esta seria 
complementária — seria possível mostrar que o 
acaso não pode aumentar, de maneira contínua 
— embora, lentamente, para nossa observação 
ou nossos desejos — a neguentropia (= criação 
de energia mais rica), a não ser através de uma 
“função cognitiva” (J. Monod, ib., p. 71). E con-
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cedendo, é óbvio, que a entropia (= tendência à 
degradação da energia) surgirá em outra parte do 
sistema, mantendo a segunda lei da termodinâmi-
ca (cf. ib.). A essa “função cognitiva” que capta o 
acaso e o transforma num aparelho “teleonômi-
co”, cada vez mais potente, é dado, numa lingua-
gem fi gurada, o nome de “demônio de Maxwell”, 
seguindo o teorema que imaginou esse físico, para 
explicar a possibilidade da neguentropia (cf. ib., p. 
70). Cada passo da evolução foi, na realidade, obra 
desse “demônio”. Mas, aqui, de forma incrível, 
Monod usa essa constatação (de que, a partir das 
“enzimas até às formas mais complexas da vida, 
em defi nitivo, funcionam exatamente à maneira 
do demônio de Maxwell”: ib., p. 71), para não le-
var a sério, cientifi camente, que é isso que atua 
como o demônio de Maxwell. Esta metáfora serve-
lhe, ao mesmo tempo, para escapar-se ao falar de 
evolução e para desacreditar como mitologia (ou 
como “animismo”) o que, com mais lógica, outros 
cientistas sérios chamam de “mente” (Bateson), “o 
interior das coisas”, ou “energia radial” (Teilhard).

5 Cf. Trinh Xuan Thuan, op. cit., pp. 208-217 do cap. 
V de “Le livre de l’histoire de l’univers”.

6 Roger Haight, An Alternative Vision. An Interpre-

tation of Liberation Theology. Paulist Press. N. 
Y., 1985, p. 100; o grifo é meu. O texto citado 
pareceria concluir, atribuindo o fundamento da 
importante distinção introduzida a um dualismo 
metafísico. Mas — se não me engano —, Haight 
não aceitaria, pelo menos explicitamente, tal con-
clusão. De fato, como acontece muitas vezes, e 
tentei mostrá-lo no primeiro capítulo desta obra, 
o dualismo faz sua entrada num pensamento (so-
bretudo teológico), de um modo não refl exo. Em 
tal sentido, as investigações que Haight fez sobre 
a fi losofi a da ação de Blondel podem ter ido apro-
ximando seu pensamento de um certo dualismo. 
Apesar de tudo o que me aproxima dele, perma-
nece ainda, em alguns pontos, alheio a certos 
questionamentos que, por outro lado — e no meu 
modo de ver — sugere, como neste ponto. No 
qual, sob a infl uência desta distinção sobre a es-
piritualidade e, mais especialmente, sobre a espi-
ritualidade inaciana, Haight ocupou-se dela, com 
tanto mais razão quanto que os Exercícios Espiri-
tuais de lnácio de Loyola se apresentam, já a par-
tir de seu título, como encaminhados a “buscar e 
encontrar a vontade divina na disposição da vida” 
(primeira anotação, n. l). Sobre este ponto, veja-se 
R. Haight, “Foundational lssues in Jesuit Spiritual-
ity”, artigo apresentado na publicação periódica 
Studies in the Spirituality of Jesuits, (St. Louis, MO, 

19/4, sept., 1987, especialmente os parágrafos 
intitulados “Election and the will of God” e “The 
Discemment of Spirits”, pp. 32-39).

7 J. M. Le Blond, Études, Paris, 1953, III, p. 353.
8 A este respeito, comparem-se duas poesias sobre 

o mesmo tema: a ascensão de Jesus ao céu. A pri-
meira é do célebre poeta do século de ouro espa-
nhol, Fray Luis de León, que começa com a céle-
bre estrofe: “E deixas, pastor santo/ tua grei, neste 
vale profundo, escuro/ com solidão e choro/ e tu, 
rompendo o puro/ ar, vai-te ao imortal seguro! (os 
dois primeiros versos fi guram como exergo nos 
versos de León Felipe, enfatizando a intenção de 
opor uma poesia à outra). A segunda é o poema, 
praticamente contemporâneo de León Felipe, com 
o mesmo título de “La Ascensión”: “Veio aqui/ e 
foi embora./ Veio... marcou-nos nossa tarefa/ e foi 
embora./ Veio aqui/ e foi embora./ Veio... encheu 
nosso cofre com tesouros/ com milhões de séculos 
e de séculos,/ deixou-nos umas ferramentas.../ e 
foi embora./ Ele, que sabe tudo,/ sabe que estando 
sozinhos,/ sem deuses para nos olhar,/ trabalhamos 
melhor./ Atrás de ti não há ninguém. Ninguém/ 
Nem um mestre, nem um senhor, nem um patrão./ 
Mas o tempo é teu./ O tempo e este formão/ com 
o qual Deus começou a criação/”.

9 Ch. Péguy, Le porche du mystére..., op. cit., p. 
213. Paris, 1944 (63), p. 213.

10 Deus-demasiado-perto, Deus-demasiado-
longe, os dois extremos desumanizadores na 
concepção da providência divina, podem ser 
vistos, talvez ilustrados por duas novelas, bas-
tante conhecidas em sua época, e  — de qual-
quer modo — profundas, de Franz Kafka: EI 

Proceso y EI Castillo (Trad. cast. Ed. Emece. 
Buenos Aires). É claro que nenhuma das duas 
obras se apresenta como a descrição de uma 
experiência humana precisamente religio-
sa. No entanto, a clave religiosa dessas duas 
obras foi reconhecida por muitos críticos, e é 
difícil negar-lhes o fato de que sem nomear 
— digitalmente, pelo menos — Deus, ambas 
se referem à realidade última para o sentido 
da existência de um mesmo protagonista, K... 
(= Kafka), embora ambas terminem, de certo 
modo, dando essa batalha por perdida. O Pro-

cesso apresenta uma força moral condenató-
ria, que invade a vida “normal” de um homem 
até apoderar-se dela, substituí-la pela certeza 
de uma culpa, e matá-la no fi nal. O Castelo 

apresenta a terrível — e, em certo sentido, cô-
mica — luta de um ser humano, para ser ad-
mitido — porque se tornou importante — no 
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domínio do Absoluto, o Castelo. Kafka não 
conseguiu terminá-la. Max Brod, seu amigo, 
conta (no fi nal da citada tradução de El Cas-

tillo) que seu autor pensava terminá-la deste 
modo: “K... continua lutando, sem retroceder 
um centímetro. Mas, morre de cansaço. Ao 
redor de seu leito de morte, reúne-se a comu-
na da aldeia (= vida humana subordinada ao 
serviço do Castelo, mas sem pertencer a ele, 
nem entrar nele), e nesse momento chega do 
Castelo a decisão que declara que K... na rea-

lidade, não tem direito de cidadania na aldeia, 

mas que, por certas circunstâncias acessórias, 
é-lhe permitido viver e trabalhar aí” (grifos 
meus). Distância, longa distância entre Deus 
e a liberdade...
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O Mal e o Poder. 

O Simbólico do Um Anel em O Senhor 

dos Anéis
Diego Klautau*

Resumo: Este artigo trata da simbólica do Um Anel, ponto fundamental em O Senhor dos 
Anéis, de J.R.R. Tolkien. A partir do diálogo com Santo Agostinho, através das categorias de 
iniância e livre-arbítrio, e de Paul Ricoeur, através das categorias de mito e símbolo, o Um 
Anel é compreendido por desejo de poder sobre homens, terras e conhecimento. Nesse sen-
tido, a realidade histórica de J.R.R. Tolkien e sua visão agostiniana favorecem uma análi-
se das três funções do símbolo, propostas por Ricoeur: o cósmico, o onírico e o poético.
Palavras-chave: Símbolo, Livre-Arbítrio, Poder

Três Anéis para os Reis-Elfos sob este céu,
Sete para os Senhores-Anões em seus rochosos corredores,

Nove para os Homens Mortais, fadados ao eterno sono,
Um para o Senhor do Escuro em seu escuro trono

Na terra de Mordor onde as sombras se deitam.
Um Anel para a todos governar, Um Anel para encontrá-los,
Um Anel para a todos trazer e na escuridão aprisioná-los

Na Terra de Mordor onde as Sombras se deitam.1

1. O Senhor dos Anéis

Para entender o símbolo do Um Anel2, no livro 
O Senhor dos Anéis, como expressão do poder e do 
mal, é necessário partir da perspectiva de Santo Agos-
tinho3, em que o livre-arbítrio e o pecado original to-
mam proporções fundamentais na interpretação do 
símbolo. Entendido na teoria de Paul Ricoeur4 por 
uma imagem que tem o poder de descobrir e revelar 
o laço entre o homem inteligível e o que ele consi-
dera o sagrado5 desconhecido, o símbolo possui três 
funções (cósmica, onírica e poética) que o defi nem 
como integrador do que se conhece e do mistério to-
talizador da vida.

A partir da compreensão de uma reencenação do 
pecado, com o objetivo de precisar o instante da pas-
sagem da falibilidade para a falta, da potencialida-
de do mal para o ato, Paul Ricoeur proporciona uma 
interpretação de O Senhor dos Anéis posta na sua 

matriz agostiniana, porém seguindo os passos de sua 
hermenêutica6, do símbolo enquanto especulação fi -
losófi ca, do mito enquanto narrativa descritiva do iní-
cio da existência de algo e, por fi m, o símbolo primá-
rio, enquanto imagem que se expressa em si mesma.

“By beginning with a symbolims already there we give 
ourselves something to think about; but at the same time 
we introduce a radical contingency into our discourse. 
First there are symbols; I encounter them, I find them; 
they are like the innate ideas of the old philosophy. 
Why are they such? Why are they? This is cultural con-
tingency, introduced into discourse. Moreover, I do not 
know them all; my field of investigation is oriented, and 
because it is oriented it is limited. By what is oriented? 
Not only by my own situation in the universe of sym-
bols, but, paradoxically, by the historical, geographical, 
cultural origin of the philosophical question itself”.7

É nesta perspectiva então, a partir do diálogo en-
tre Santo Agostinho e Paul Ricoeur, que apresentamos 
as cartas de John Ronald Reuel Tolkien8 como fontes 
primárias da interpretação do próprio autor diante de 
sua obra.

A obra do escritor pode ser descrita em duas gran-
des vertentes: por um lado, os escritos infantis, os 
contos de fadas, que Tolkien sempre estudara atra-
vés da cultura inglesa, nas lendas rurais, e poemas 
do anglo-saxão9, do galês e das línguas nórdicas, e 
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também da pesquisa sobre mitologia, com seus pro-
cessos cosmogônicos, suas heróicas sagas de con-
quista e destruição do mal, guerras, seres divinos e 
transcendentais.

A partir das décadas de 20 e 30 do século passado, 
Tolkien, entre seus deveres de professor de fi lologia, 
lingüística e literatura medieval, nas universidades de 
Leeds e Oxford, escreve uma série de contos de fadas 
para crianças, especialmente para seus fi lhos, entre 
os quais se inclui O Hobbit,10 publicado então na In-
glaterra em 1937.

Por outro lado, o livro de mitologia iniciado em 
1917, The Book of Lost Tales11, tinha volume sufi cien-
te para uma publicação. Entretanto, graças ao sucesso 
de O Hobbit junto ao público infanto-juvenil, a edi-
tora Allen&Unwin pede uma continuação deste con-
to de fadas. Assim, O Senhor dos Anéis surge como 
síntese entre essas duas grandes linhas literárias de 
Tolkien. O Senhor dos Anéis é um conto de fadas que 
busca ares da mais alta verdade mitológica.

Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis de 1936 a 
1949 e a publicou pela primeira vez em 1955. A saga 
do Um Anel é descrita como uma defi nição de um 
mundo fantástico, a Terra-Média, que é assolada por 
um grande tirano de poder sobre-humano, Sauron, 
que busca o completo domínio de todos os povos li-
vres que ainda resistem a seu império.

Neste mundo de espadas e magia, de demônios 
e seres sobrenaturais, o ambiente evoca uma Idade 
Média imaginária, em que linhagens de reis são rei-
vindicadas como autoridade comunitária e política, 
em que a relação do trabalho e da natureza está posta 
na busca de uma harmonia, em que o respeito e a 
reverência à criação são colocados diante da fi nitu-
de das criaturas, e também o próprio conhecer está 
ligado a uma sabedoria de forma associativa entre o 
saber e o ser.

A narrativa se estende por seis livros, em que jus-
tamente toda uma geografi a natural é apresentada, 
descrições de povos diversos, com culturas e saberes 
próprios, uma economia complexa entre produção, 
comércio e fabricação de alimentos, armas, máqui-
nas e mesmo criaturas. O embate entre duas grandes 
frentes é colocado: de um lado, os povos livres da Ter-
ra-Média, os ditos fi lhos de Ilúvatar (o Deus único)12, 
os elfos, os humanos de inúmeras tribos, e os demais 
povos que mantêm a dignidade da liberdade, anões, 
hobbits, ents e os magos enviados para proteção des-
tes povos; do outro lado, o Senhor dos Anéis, Sauron, 
que mantém sob seu domínio, por corrupção ou co-
erção, homens, orcs, trolls, balrogs e os temíveis es-
pectros do anel, reis caídos que servem ao seu poder.

A história do Um Anel inicia mil quatrocentos e 
vinte anos13 antes da narrativa de O Senhor dos Anéis. 
Antes de Sauron, existia outro Senhor do Escuro na 
Terra-Média, Morgoth, um grande Valar, dos primeiros 
criados por Ilúvatar, e de grande poder. A história de 
Morgoth é contada em O Silmarillion, livro publicado 
postumamente em 1977, porém iniciado em 1917, 
antes mesmo da narrativa de O Senhor dos Anéis.

Morgoth rebela-se contra Ilúvatar, e é exilado para 
a Terra-Média, onde inicia uma guerra contra os ou-
tros Valar, e contra os fi lhos de Ilúvatar e os demais po-
vos livres. Além dos Valar, existem também os Maiar, 
seres muito além da compreensão humana, tanto em 
poder como em sabedoria, mas menores que os Va-
lar, a quem são servidores. Sauron é um Maiar de 
Morgoth, como os balrogs, o maior deles, que caíram 
com Morgoth em sua arrogância.

Depois da destruição de Morgoth, Sauron alia-se 
aos povos livres e estabelece uma relação cordial 
com os vitoriosos, oferecendo alianças e serviços em 
técnicas de forja, construção e sabedoria. Muito há-
bil, ganha a confi ança dos reis humanos, dos senho-
res anões e dos sábios elfos. E oferece seus conheci-
mentos para os elfos noldor, que forjam vários anéis 
de poder. Sauron, secretamente, também forja em 
sua fortaleza o seu Um Anel, o mais poderoso, pron-
to para controlar qualquer um dos anéis feitos pe-
los elfos. Quando fi nalmente o Um Anel está pronto, 
Sauron tenta impor sua vontade aos elfos, que perce-
bem e escondem seus anéis. Porém, Sauron os ataca 
e consegue controlar alguns anéis, presenteando-os, 
depois, a nove reis humanos e sete senhores anões. 
Os anéis do poder conferem autoridade e força a to-
dos os que os usam e transforma a autoridade e a força 
daqueles que os usam em obediência e dependência.

Todos os reis caem sob o domínio de Sauron, e os 
anões tornam-se corruptos em seus objetivos, embora 
livres da obediência direta de Sauron. Uma vez des-
coberta a trama, os sábios elfos ainda completamente 
inteiros em sua vontade, os reis humanos ainda livres 
e os elfos em sua glória enfrentam pela primeira vez 
Sauron. E conseguem derrotá-lo com Isildur, fi lho de 
Elendil, dos homens livres. Este corta a mão de Sau-
ron, onde este carregava o Um Anel.

Essa primeira batalha contra Sauron acontece mais 
de três mil anos antes do que é descrito em O Senhor 
dos Anéis. E a narrativa é justamente o ressurgimento 
de Sauron, pois o Um Anel não fora destruído, mas 
sim perdido, e escondido durante milênios. Com a 
volta de Sauron, que se prepara no leste, os povos 
livres se reorganizam e uma nova saga é colocada à 
prova, desta vez em defi nitivo, pois está chegando ao 
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fi m uma grande era.

2. Platão e Agostinho

Uma vez introduzidos na história, tanto da obra 
quanto do Um Anel, faz-se necessário passarmos a 
investigar a presença fi losófi ca premente de Santo 
Agostinho na literatura, principalmente na consti-
tuição da simbólica do Um Anel. John Ronald Reuel 
Tolkien trabalha inteiramente os conceitos de livre-
arbítrio e pecado original em O Senhor dos Anéis, 
através do símbolo do Um Anel.

Mas já antes de Agostinho, uma passagem de Pla-
tão14 acerca da sedução para o Mal e o poder nos 
remete à capacidade do Um Anel, que originalmente 
apenas fazia com que seu portador se tornasse in-
visível. Na República, Sócrates dialoga com Glauco 
sobre a justiça, e este afi rma que a justiça é apenas 
convenção social, de aparências, e não expressão de 
algo interno ao próprio homem:

Dizem que uma injustiça é, por natureza, um bem e 
sofrê-la, um mal, mas que ser vítima de injustiça é um 
mal maior do que o bem que há em cometê-la. De 
maneira que, quando as pessoas praticam ou sofrem 
injustiças umas das outras, e provam de ambas, lhes pa-
rece vantajoso, quando não podem evitar uma coisa ou 
alcançar a outra, chegar a um acordo mútuo, para não 
cometerem injustiças nem serem vítimas delas. Daí se 
originou o estabelecimento de leis e convenções entre 
elas e a designação de legal e justo para as prescrições 
da lei. Tal seria a gênese e essência da justiça, que se 
situa a meio caminho entre o maior bem – não pagar a 
pena das injustiças – e o maior mal – ser incapaz de se 
vingar de uma injustiça. Estando a justiça colocada en-
tre estes dois extremos, deve, não preitear-se como um 
bem, mas honrar-se devida a impossibilidade de prati-
car a injustiça. Uma vez que o que pudesse cometê-la 
e fosse verdadeiramente um homem nunca aceitaria a 
convenção de não praticar nem sofrer injustiças, pois 
seria loucura. Aqui tens, ó Sócrates, qual é a natureza 
da justiça, e qual sua origem, segundo é voz corrente.

Sentiremos melhor como os que observam a justiça o 
fazem contra vontade, por impossibilidade de comete-
rem injustiças, se imaginarmos o caso seguinte. Demos 
o poder de fazer o que quiser a ambos, ao homem justo 
e ao injusto; depois, vamos atrás deles, para vermos, 
ao justo, a caminhar para a mesma meta que o injusto, 
devido à ambição, coisa que toda a criatura está, por 
natureza, disposta a procurar alcançar como um bem; 
mas, por convenção, é forçada a respeitar a igualdade. 
E o poder a que me refiro seria mais ou menos como o 
seguinte: terem a faculdade que se diz ter sido conce-
dida ao antepassado de Lídio (Giges). Era ele um pastor 
que servia em casa do que era então soberano da Lídia. 

Devido a uma grande tempestade e tremor de terra, ras-
gou-se o solo e abriu-se uma fenda no local onde ele 
apascentava o rebanho. Admirado ao ver tal coisa, des-
ceu por lá e contemplou, entre outras maravilhas que 
para aí fantasiam, um cavalo de bronze, oco, com umas 
aberturas, espreitando através das quais viu lá dentro 
um cadáver, aparentemente maior do que um homem, 
e que não tinha mais nada senão um anel de ouro na 
mão. Arrancou-lho e saiu. Ora, como os pastores se ti-
vessem reunido, da maneira habitual, a fim de comuni-
carem ao rei, todos os meses, o que dizia respeito aos 
rebanhos, Giges foi lá também, com seu anel. Estando 
ele, pois, sentado no meio dos outros, deu por acaso 
uma volta ao engaste do anel para dentro, em direção à 
parte interna da mão, e, ao fazer isso, tornou-se invisí-
vel para os que estavam ao lado, os quais falavam dele 
como se tivesse ido embora. Admirado, passou de novo 
a mão pelo anel e virou para fora o engaste. Assim que 
o fez, tornou-se visível. Tendo observado estes fatos, ex-
perimentou, a ver se o anel tinha aquele poder, e veri-
ficou que, se voltasse o engaste para dentro, se tornava 
invisível; se o voltasse para fora, ficava visível. Assim 
senhor de si, logo fez com que fosse um dos delegados 
que iam junto do rei. Uma vez lá chegado, seduziu a 
mulher do soberano, e com o auxílio dela, atacou-o e 
matou-o, e assim se tomou o poder.

Se, portanto, houvesse dois anéis como este, e o ho-
mem justo pusesse um, e o injusto outro, não haveria 
ninguém, ao que parece, tão inabalável que permane-
cesse no caminho da justiça, e que fosse capaz de se 
abster dos bens alheios e de não lhes tocar, sendo-lhe 
dado tirar à vontade o que quisesse do mercado, entrar 
nas casas e unir-se a quem lhe apetecesse, matar ou li-
bertar das algemas a quem lhe aprouvesse, e fazer tudo 
o mais entre os homens, como se fosse igual aos deuses. 
Comportando-se desta maneira, os seus atos em nada 
difeririam dos do outro, mas ambos levariam o mesmo 
caminho. E disto se poderá afirmar que é uma grande 
prova, de que ninguém é justo por sua vontade, mas 
forçado, por entender que a justiça não é um bem para 
si, individualmente, uma vez que, quando cada um jul-
ga que lhe é possível cometer injustiças, comete-as.15

Na narrativa de Tolkien, o Um Anel é encontra-
do, depois da primeira derrota de Sauron, no livro 
O Hobbit (1937), anterior a O Senhor dos Anéis, e 
justamente existe uma discussão sobre as decisões 
do portador do Anel. O hobbit Bilbo Bolseiro, tio de 
Frodo, protagonista de O Senhor dos Anéis, encontra 
o Um Anel que Gollum16, a criatura que o mantinha 
preservado, havia perdido. E é justamente na diferen-
ça entre ambos que Tolkien mostra sua discordância 
de Glauco, na República, embora usando uma histó-
ria similar a Giges, o Lídio.

Bilbo havia encontrado o Um Anel, e Gollum sa-
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bia disso. Encontravam-se os dois numa caverna, um 
diante do outro. O objetivo de Gollum era pegar o 
Um Anel, tornar-se invisível e matar Bilbo. Enquanto 
que Bilbo mantém o Um Anel graças a um desafi o de 
charadas, e tem a oportunidade de, estando invisível, 
matar Gollum ou não fazê-lo. Daí a primeira afi rma-
ção do livre-arbítrio, defendido por Tolkien.

Nesta questão, para além da origem da imagem 
simbólica que tratamos aqui, e que está presente na 
República de Platão – o anel de ouro que tem o poder 
de tornar seu portador invisível –, iremos também na 
direção do mito que isso apresenta – justamente a 
forja do Um Anel – e que está posto na dominação 
voluntária sobre vontades. O próprio Tolkien afi rma 
que é da criação do Um Anel que deriva a força de 
Sauron, enquanto supremo tirano da Terra-Média. O 
Senhor do Escuro, o Olho-que-tudo-vê, está muito 
mais relacionado ao desejo de controle que está ins-
tilado no próprio Um Anel.

Da discussão platônica sobre a justiça, Tolkien 
expressa claramente essa imagem simbólica do Um 
Anel como poder. É justamente na sua capacidade de 
sedução e corrupção que assenta a propagação de 
Sauron. Todos os que caíram no domínio de Sauron 
desejaram alguma vez, e por ato de livre vontade, 
apesar da objetividade da força corruptora do Um 
Anel, possuir este poder. O que a recusa do Um Anel 
denuncia é, para Tolkien, na sua carta, em diálogo 
com um de seus editores, em fi nais de 1951:

Uma moral do todo (depois do simbolismo primário 
do Anel, como vontade de mero poder, que busca tor-
nar-se objetivo por força e mecanismos físicos, e assim, 
inevitavelmente, também por mentiras) é aquela óbvia 
de que, sem o elevado e o nobre, o simples e o vulgar 
é totalmente vil; e sem o simples e ordinário, o nobre e 
heróico não possui significado.17

Em outro momento, ao responder a um grupo de 
estudos de O Senhor dos Anéis, numa carta de 14 de 
outubro de 1958, Tolkien afi rma a questão do mítico 
como simbólico, ou seja, da concepção da explica-
ção da história de origem de algo, seja da vida, do sa-
grado ou mesmo do Poder, remetido a uma imagem 
específi ca, enfi m, o Um Anel:

Não se pode exigir muito do Um Anel, pois ele ob-
viamente é um atributo mítico, embora o mundo das 
histórias seja concebido em termos mais ou menos 
históricos. O Anel de Sauron é apenas um dos vários 
tratamentos míticos da colocação da vida ou poder de 
alguém em algum objeto externo, que assim fica expos-
to à captura ou destruição com resultados desastrosos 
para si mesmo. Se eu fosse filosofar sobre esse mito, ou 
pelo menos sobre o Anel de Sauron, eu diria que ele era 

um modo mítico de representar a verdade de que a po-
tência (ou talvez, melhor dizendo, potencialidade), se 
for exercida e produzir resultados, tem de ser externada 
e, dessa forma, por assim dizer, sai, em um grau maior 
ou menor, do controle direto do indivíduo. Um homem 
que deseje exercer “poder” deve possuir subordinados, 
que não são ele mesmo. Mas ele então depende deles.18

Fica claro então a questão da simbólica do Um 
Anel como vontade de poder ou dominação. Assim, é 
importante atentarmos para a questão dessa vontade. 
Como vimos no excerto de Platão, Glauco afi rma que 
nenhum homem é capaz de ser, por própria vontade, 
uma pessoa justa. Dessa forma, Tolkien despreza essa 
idéia e coloca as diferenças entre o homem justo e o 
injusto de forma distinta daquela do anel de Giges, o 
Lídio. Entre Bilbo e Gollum, descritos em O Hobbit, 
Tolkien afi rma que é possível sim entender como a 
vontade pode ser importante para aquele que usa o 
Um Anel, ou simbolicamente o poder.

Para Tolkien, O Senhor dos Anéis é uma obra ca-
tólica. E aprofundando essa afi rmação, buscamos 
compreender o que signifi ca ser uma obra católica19, 
ou melhor, que fi losofi a católica20 se faz presente na 
compreensão de Tolkien. Uma fi losofi a da vontade 
é expressa fundamentalmente por Santo Agostinho, 
que se apresenta como o grande interlocutor intelec-
tual de Tolkien em O Senhor dos Anéis. Em uma carta 
a um amigo padre jesuíta, datada de 2 de dezembro 
de 1953, Tolkien afi rma que a obra é fundada no pen-
samento religioso:

O Senhor dos Anéis obviamente é uma obra funda-
mentalmente religiosa e católica; inconscientemente 
no início, mas conscientemente na revisão. É por isso 
que não introduzi, ou suprimi, praticamente todas as 
referências a qualquer coisa como “religião”, a cultos 
ou práticas, no mundo imaginário. Pois o elemento reli-
gioso é absorvido na história e no simbolismo.21

Aqui Tolkien coloca claramente sua referência 
simbólica e mítica. Na especulação, que ele afi rma 
católica, Tolkien apresenta outro nível de interpreta-
ção de sua obra. Assim sendo, a fi losofi a de Agos-
tinho faz-se necessária para a compreensão dessas 
afi rmações. Para Tolkien, a verdade não só era possí-
vel de ser apresentada numa obra de arte, como era 
imprescindível para sua criação literária, a qual ele 
afi rmava ser uma sub-criação22, uma vez que a toda 
criação estava diante de seus olhos, para a glória do 
único criador, Deus. Assim, a verdade é o começo e 
o fi m de toda a obra de arte digna do nome.

Para Agostinho, a vontade livre é elemento central 
na relação com Deus. Para além, é apenas pelo livre-
arbítrio que o homem pode se relacionar com Deus. 
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É apenas pela possibilidade de negação que existe 
a afi rmação e, em última análise, a fé e o amor ao 
Sumo Bem. Nesse sentido, o próprio livre-arbítrio é 
dom de Deus, e justamente por oferecer a oportu-
nidade de amar, também possibilita a recusa desse 
amor, origem então do mal, e assim, da vontade de 
dominação e de poder em relação a outras vontades. 
Agostinho afi rma em seu O Livre-Arbítrio:

Na verdade, se o homem fosse um certo bem, e não 
pudesse, a não ser quando o quisesse, proceder virtu-
osamente, tinha de possuir a vontade livre, sem a qual 
não poderia proceder virtuosamente. Na verdade, pelo 
fato de que também por meio dela se peca, não se deve 
supor que foi para isso que Deus a concedeu. Há pois 
razão suficiente para ela dever ser dada, já que sem ela 
o homem não pode viver virtuosamente. Ora, que para 
isto foi concedida, pode até conhecer-se por este lado, 
que se alguém usar dela para pecar, sobre ele recai o 
castigo, da parte de Deus. Seria injusto que isso fosse 
feito, caso a vontade livre nos tivesse sido dada não só 
para se viver honestamente, mas também para se pe-
car. Na verdade, como se infligiria justamente castigo a 
quem tivesse usado da vontade para aquele fim, para o 
qual ela foi concedida? Ora, quando Deus pune quem 
peca, que outra coisa te parece Ele dizer, senão isto: 
por que é que não usaste da vontade livre para o fim 
para que eu ta dei, isto é, para proceder honestamente? 
Por outro lado, como existiria essa bondade, com que 
a mesma justiça se enaltece ao condenar os pecados e 
dignificar as boas ações, se o homem estivesse privado 
do livre-arbítrio da vontade? Com efeito, o que não se fi-
zesse por vontade, não seria nem pecado nem boa ação. 
Dessa maneira, se o homem não dispusesse de vontade 
livre, tanto seria injusto o castigo como o prêmio. Ora, 
não podia deixar de haver justiça, tanto na pena como 
no prêmio, pois esse é um dos bens que procedem de 
Deus. Deus devia, pois, dar ao homem a vontade livre.23

Santo Agostinho justifi ca aqui a existência do Mal, 
alegando sua origem antropológica. O Mal é fruto do 
pecado do homem quando escolhe, por livre von-
tade, apegar-se às coisas criadas em detrimento do 
Sumo Bem. Na fi losofi a de Agostinho, o termo iniân-
cia24, como desejo ávido, coloca-se como neutro, e o 
mal está justamente em perceber essa iniância posta 
em algo que se sabe que se pode perder. Daí então, 
a necessidade de dominar e de impor sua vontade 
para adquirir, por quaisquer meios, esse objeto de sua 
iniância. Ora, o único bem que se sabe que não se 
pode perder é o próprio Sumo Bem, amor acima de 
qualquer dúvida, porque posto na eternidade.

Assim, Deus é o único bem no qual a iniância co-
locada é possível de ser redimida. Portanto, a idéia de 
pecado original mostra-se claramente como impedi-
mento para o encontro com Deus, mas este encontro 

se apresenta como única salvação da humanidade, 
que é possível graças à própria graça do livre-arbítrio. 
Este, em si mesmo, também é neutro, porque pressupõe 
uma escolha, tanto para continuar no pecado quanto 
para o esforço de amar a Deus sobre todas as coisas:

Quanto ao espírito, acusamo-lo de pecado quando 
averiguamos que ele, abandonado os bens superiores, 
prefere os inferiores, para deles gozar. Por este motivo, 
que necessidade há de investigar de onde procede o 
impulso, pelo qual a vontade se afasta do bom inco-
mutável para o bem mutável, quando reconhecemos 
que ele não é senão do espírito e voluntário, e por isso 
mesmo culpável? E assim, tudo o que de benéfico há de 
aprender nesta matéria será para que, tendo desaprova-
do e reprimido esse impulso, dirijamos a nossa vontade 
para a fruição do bem eterno, desviando-a da queda 
dos bens temporâneos.25

Nessa discussão, o Um Anel como símbolo do po-
der, e este poder expresso em iniância pelo domínio 
de terra, homens e conhecimento26, é radicalmente 
o símbolo do Mal. Aqui, o que Tolkien defi ne como 
simbolismo de poder expressa-se claramente num po-
der que corrompe, consome e destrói. Enfi m, o Mal.

3. O Um Anel e os três níveis do 

Símbolo

Entendendo a confi guração da simbólica do Um 
Anel como o Mal e o desejo de poder, aprofundamos 
a análise na própria narrativa, seguindo a visão de 
Paul Ricoeur sobre os três níveis do símbolo: cósmi-
co, onírico e poético. Para tal, escolhemos o poema 
inicial, três cenas em que a tentação do Um Anel é 
posta para personagens que até então não se tinham 
corrompido, e justamente caem em sua servidão, 
para, fi nalmente, destacar a cena de destruição do 
Um Anel como inexistência do Senhor do Anel.

Para Ricoeur, a linguagem da confi ssão, própria 
para a re-encenação do ato do mal com o objetivo de 
revê-lo e compreendê-lo, é fundamental tanto para a 
especulação fi losófi ca quanto para a narrativa mítica, 
porque a compreensão do mal é que favorece uma 
percepção da dependência do homem do sagrado.

It is, in fact, because Evil is supreme the crucial expe-
rience of the sacred that the threat of the dissolution of 
the bond between man and the sacred makes us most 
intensely aware of man´s dependence on the powers of 
the sacred.27

Retomando, então, a narrativa, três cenas apre-
sentam-se como pontos fundamentais para a com-
preensão dos três níveis do símbolo. Na dimensão 
cósmica, o símbolo está ligado à própria natureza, às 
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concepções das paisagens, da estruturação das forças 
que moldam o mundo. O símbolo é externo porque 
evoca um conjunto de forças da natureza em que a 
contemplação é fundamentalmente de grandiosidade.

Man first reads the sacred on the world, on some ele-
ments or aspects of the world, on the heavens, on the 
sun and moon, on the waters and vegetation. Spoken 
symbolism thus refers back to manifestation of the sa-
cred, to hierophanies, where the sacred is shown in a 
fragment of the cosmos, which, in return, loses its con-
crete limits, gets charged with innumerable meanings, 
integrates and unifies the greatest possible number of 
the sectors of anthropocosmic experience.28

Em seguida, a dimensão onírica do símbolo está 
presente não apenas nos sonhos em estado de sono, 
mas também nos delírios, desejos e planos que o in-
divíduo acessa, incentiva e com os quais se relaciona. 
Os sonhos engendram energias e é justamente esse 
movimento psíquico que os realiza enquanto dimen-
são simbólica. A partir da relação com o mundo, o 
próprio indivíduo que sonha estabelece sua relação 
particular, recriando o mundo em seus devaneios, 
não contemplando o mundo e dele percebendo ou-
tro signifi cado, mas sim criando seu próprio mundo a 
partir das experiências e realidades vividas. 

It is function of symbols as surveyor´s staff and guide 
for ‘becoming oneself’ that must be united with and not 
opposed to the ‘cosmic’ function of symbols as it is ex-
pressed in the hierophanies described by the phenome-
nology of religion. Cosmos and Psyche are two poles of 
the same ‘expressivity’ ; I express myself in expressing 
the world; I explore my own sacrality in deciphering 
that of the world.29

Por fi m, a função poética do símbolo se expressa 
na imaginação que se apresenta como a descrição 
primária do símbolo, sua construção da linguagem 
que como cerne do elemento nascente, mostra a po-
esia como reveladora simbólica. A presença do sím-
bolo está posta na revelação de algo que ainda não 
se conhece; é a novidade fundamental da descrição 
do mistério.

Unlike the two other modalities of symbols, hieropha-
nic and oneiric, the poetic symbol show us expressivity 
in its nascent state. In poetry the symbol is caught at the 
moment when it is a welling up of language.30

Defi nidos os três níveis simbólicos propostos, a 
narrativa de O Senhor dos Anéis nos oferece três ce-
nas em que a tentação do Um Anel favorece o diálogo 
em que percebemos a pertinência desse símbolo do 
Poder e do Mal. No poema inicial é que se expressa 
a realidade mais cruel do Um Anel:

Três Anéis para os Reis-Elfos sob este céu,
Sete para os Senhores-Anões em seus rochosos corredores,
Nove para os Homens Mortais, fadados ao eterno sono,
Um para o Senhor do Escuro em seu escuro trono
Na terra de Mordor onde as sombras se deitam.
Um Anel para a todos governar, Um Anel para encontrá-los,
Um Anel para a todos trazer e na escuridão aprisioná-los
Na Terra de Mordor onde as Sombras se deitam.31

Embora, como descrito acima, Sauron tenha orien-
tado os elfos na forja de mais anéis para os povos li-
vres, como aliança e generosidade, o poema do Um 
Anel já demonstra sua característica mais central, a 
servidão. O Um Anel é forjado para forçar a servidão, 
para dominar vontades, terras e conhecimentos. Nos 
primeiros quatro versos, são as vontades que apre-
sentam, inicialmente, como iguais tanto elfos como 
anões, homens e o Senhor do Escuro.

Porém, nos quatro versos fi nais não interessa para 
quais povos, nem mesmo a aparente dádiva dos anéis 
de poder; todos são artifícios para que o Um Anel 
possa tentá-los, governá-los, encontrá-los e na escuri-
dão aprisioná-los. Existe uma terra defi nida, Mordor. 
O Um Anel é denominado, enfi m, como o Um, o 
primeiro e o único, como o totalizador. A terra de 
Mordor, onde as sombras se deitam, ou seja todos 
aqueles que se tornaram servos do Um Anel, é repe-
tida, como reforço de que o Um Anel já possui um 
morada eterna.

Essas inscrições estão marcadas no próprio Um 
Anel. Gandalf, o Cinzento, um dos magos protago-
nistas da narrativa, mostra-as ao hobbit Frodo Bol-
seiro logo que seu tio Bilbo lhe entrega o Um Anel. 
As inscrições dizem: Um Anel para a todos governar, 
Um Anel para encontrá-los, Um Anel para a todos 
trazer e na escuridão aprisioná-los.

Nessa dimensão poética, a própria forja do Um Anel, 
sua inscrição que revela sua identidade, é constituinte 
de sua expressividade simbólica. Forjar o Um Anel é 
poetizá-lo. Trazer seu poder é lhe entregar um destino 
registrado em si mesmo. A poesia sombria do Um Anel 
expressa sua força de dominação através da palavra.

Para os demais níveis, onírico e cósmico, apre-
sentamos três cenas que mostram a interação entre 
esses dois níveis, notadamente em relação à tentação 
oferecida pelo Um Anel, sua sedução em ludibriar o 
poder imposto àqueles que o temem e admiram.

Para tal, são analisados três momentos da narrativa 
de O Senhor dos Anéis. Em todas as três cenas, uma 
personagem do romance é fortemente tentada a pos-
suir o Um Anel, mesmo sofrendo as conseqüências 
de seu ato. Inicialmente, todos buscam um bem co-
mum, que confronta Sauron, o Senhor do Escuro.
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Aqui, exprime-se a simbólica do Um Anel através 
da iniância, como descrita anteriormente, seja por 
homens, terras ou conhecimento. O desejo de poder 
que condiciona o mal, estabelece a tentação da ser-
vidão ao Um Anel. Para Ricoeur, a síntese da perma-
nência no mal, embora haja o livre-arbítrio, está pos-
ta no conceito de “vontade servil”32. E é justamente 
esse conceito que observaremos nas três cenas.

Entender a jornada de O Senhor dos Anéis é com-
preender a saga de vários povos livres enfrentando 
um grande inimigo, que está a um passo da total do-
minação. Há frentes de guerra em vários pontos, to-
das lideradas por Sauron, nas terras de Mordor, sobre 
o comando de orcs, trolls, balorgs e homens compra-
dos ou ludibriados, que são contra os povos livres, 
homens, elfos e anões. Entre essas grandes frentes ou-
tros povos se inserem, como os ents e hobbits.

O Um Anel é a grande arma, que está perdida por 
Sauron, e de posse dos povos livres. Porém, nenhuma 
outra vontade pode reivindicar o Um Anel, pois seria 
dominada por Sauron, além de revelar o Um Anel 
para o Senhor de Mordor. Existe um grupo especial 
de magos, seres de grandes poderes e sabedoria, que 
vieram para a Terra-Média enviados pelos Valar para 
ajudarem os povos livres. A primeira cena trata de um 
encontro entre Saruman, o Branco, líder do conselho 
de magos, e Gandalf, o Cinzento, protagonista que 
descobriu o Um Anel entre os hobbits e esforça-se 
para protegê-los e destruir o Um Anel. Nesta cena, 
Saruman convoca Gandalf, e propõe que ambos se 
apossem do Um Anel e o usem para destruir Sauron 
e assumir seu poder. 

“E ouça bem, Gandalf, meu velho amigo e ajudante!”, 
disse ele, vindo em minha direção e falando agora com 
uma voz mais suave. “Eu disse nós, pois poderá ser nós, 
se quiser se unir a mim. Um novo Poder se levanta. 
Contra ele, as velhas alianças e políticas não nos aju-
darão em nada. Não há mais esperança nos elfos ou na 
agonizante Númenor. Esta então é uma escolha diante 
de você, diante de nós. Podemos nos unir a esse Po-
der. Seria uma sábia decisão, Gandalf. Existe esperança 
por esse caminho. A vitória dele se aproxima, e haverá 
grandes recompensas para aqueles que o ajudarem. En-
quanto o Poder crescer, os que se mostrarem seus ami-
gos também crescerão; e os Sábios, como você e eu, 
poderão, com paciência, vir finalmente a governar seus 
rumos, e a controlá-lo. Podemos esperar nossa hora, 
podemos guardar o que pensamos em nossos corações, 
talvez deplorando maldades feitas incidentalmente, 
mas aprovando o propósito final e mais alto: Conheci-
mento, Liderança, Ordem; todas as coisas que até ago-
ra lutamos em vão para conseguir, mais atrapalhados 
que ajudados por nossos amigos fracos e inúteis. Não 
precisaria haver, e não haveria, qualquer mudança em 
nossos propósitos, só em nossos meios.33

É justamente no poder que se levanta e na cons-
tatação da falta de esperança que Saruman engendra 
sua traição. O simbolismo em nível onírico se expres-
sa no sonho de Saruman de Conhecimento, Ordem e 
Liderança. O Mal está sendo expresso pelo desejo do 
Um Anel, especifi camente em Mordor, com o fl erte 
na psique de um sábio. É justamente pelo sonho de 
um ser considerado de sabedoria que o Mal se ins-
tala. Eis a corrupção do Um Anel. Todavia, Gandalf 
recusa, e assim não aceita entregar a localização do 
Um Anel. É preso, sendo libertado mais adiante, en-
contrando-se com o Conselho dos povos livres.

Assim, um Conselho dos povos livres é formado, 
tendo o Um Anel presente com os Hobbits, especial-
mente Frodo Bolseiro, seu portador, e envia-se em 
missão uma comitiva, formada por nove representan-
tes dos povos livres, para atravessar a Terra Média, por 
entre seus reinos maravilhosos e perigos sombrios, e 
adentrar Mordor, para chegar em segredo às forna-
lhas onde o Um Anel foi feito – o único local em que 
poderia ser destruído.

A segunda cena se mostra com a comitiva seguin-
do seu destino. É em Lórien, terra mágica de elfos, 
onde a comitiva descansa depois de longa caminha-
da. A Senhora de Lórien, Galadriel, é a criatura mais 
antiga na Terra-Média. Soberana de grande poder e 
conhecimento, é respeitada e amada por muitos, e é 
num diálogo seu com Frodo que ocorre a tentação, 
pois Frodo é avisado do peso de sua tarefa, e tenta 
desfazer-se do Um Anel, ele mesmo oferecendo-o a 
Galadriel, para livrá-lo de seu fardo.

- A Senhora Galadriel é sábia, destemida e bela – disse 
Frodo. – Dar-lhe-ei o Um Anel, se assim o desejar. Esse 
peso é demais para mim.

Galadriel riu, com uma risada súbita e cristalina. – Sá-
bia, a Senhora Galadriel pode ser – disse ela -, mas aqui 
ela encontrou alguém que está à sua altura em corte-
sia. De um modo gentil, você se vingou do teste que 
apliquei em seu coração em nosso primeiro encontro. 
Agora começa a enxergar com olhos agudos. Não vou 
negar que meu coração desejou muito pedir o que está 
me oferecendo. Por muitos longos anos, pensei o que 
faria, caso o Grande Anel me chegasse às mãos, e veja! 
Ele está agora ao meu alcance. O mal que foi concebido 
há muito tempo continua agindo de muitas maneiras, 
quer o próprio Sauron seja ou não derrotado. Não teria 
sido uma ação nobre a ser creditada ao Anel dele, se eu 
o tivesse tomado à força ou ameaçando meu hóspede?

- E agora finalmente ele chega. Você me oferece o Anel 
livremente! No lugar do Senhor do Escuro, você colo-
ca uma Rainha. E não serei escura, mas bela e terrível 
como a Manhã e a Noite! Bela como o Mar e o Sol e 
a Neve sobre a Montanha! Aterrorizante como a Tem-
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pestade e o Trovão! Mais forte que os fundamentos da 
terra. Todos deverão me amar e se desesperar!

Levantou a mãe e do anel que usava emanou uma grande 
luz que iluminou a ela somente, deixando todo o resto 
escuro. Ficou diante de Frodo e parecia agora de uma al-
tura incalculável, e de uma beleza insuportável, terrível 
e digna de adoração. Depois deixou a mão cair, e a luz 
se apagou; e de repente ela riu de novo e eis então que 
se encolheu: era uma mulher élfica frágil, vestida num 
traje simples e branco, cuja voz gentil era suave e triste.

- Passei pelo teste – disse ela – vou diminuir e me dirigir 
para o Oeste, continuando a ser Galadriel.34

Aqui, o simbolismo cósmico é amplamente utiliza-
do. Galadriel é tão antiga e poderosa que sua psique 
realmente poderia mudar os fundamentos da terra, a 
própria utilização das palavras ligadas às forças da na-
tureza (manhã, noite, mar, sol, neve, montanha, tem-
pestade e trovão) revelam a amplidão do poder que 
Galadriel teria se dispusesse do Um Anel. Não seria 
mais o escuro, mas sim uma palidez matinal angustian-
te, que alteraria a própria percepção do tempo e do es-
paço. No nível cósmico, ninguém mais que Galadriel 
poderia ser tentada pelo símbolo do Mal no Um Anel.

E a jornada prossegue. Após Galadriel ter supe-
rado a tentação, a comitiva do Um Anel avança até 
as fronteiras do mundo élfi co, penetrando nas pro-
ximidades dos grandes reinos dos homens, e sendo 
fi nalmente perseguidos por nâzguls, orcs e trolls. É 
justamente nessa jornada que a terceira cena se re-
vela, desta vez com um integrante da própria comi-
tiva que jurara proteger o Um Anel e seu portador. É 
Boromir, capitão do reino dos homens de Gondor, 
fronteira com Mordor, local onde a frente de batalha 
é árdua e constante. Desta vez, Boromir tenta roubar 
o Um Anel de seu portador, Frodo, com o objetivo de 
usá-lo contra o próprio Sauron.

Ah! O Anel – disse Boromir, com os olhos faiscando. 
– O Anel! Não é um destino estranho nós sofrermos 
tanto medo e dúvida por uma coisa tão pequena? Uma 
coisa tão pequena! E eu o vi apenas por um instante na 
Casa de Elrond. Poderia vê-lo um pouco outra vez?

Frodo levantou os olhos. De repente seu coração gelou. 
Captou o brilho estranho no olhar de Boromir, apesar 
de seu rosto ainda se manter gentil e amigável. – É me-
lhor que ele fique escondido – respondeu ele.

- Como quiser. Não me preocupo – disse Boromir. – 
Mas não posso nem falar dele? Pois você parece estar 
sempre pensando só no poder do Anel nas mãos do 
inimigo: em seus usos maléficos, e não nos bons. O 
mundo está mudando, você diz. Minas Tirith35 vai pere-

cer, se o Anel perdurar. Mas por quê? Certamente seria 
assim se o Anel estivesse com o Inimigo. Mas por quê, 
se estivesse conosco?

- Você não estava no Conselho? – respondeu Frodo. 
– Porque não podemos usá-lo, e porque o que é feito 
com ele se transforma em malefício.

Boromir levantou-se e ficou andando de um lado para 
outro, impaciente. – Você continua dizendo isso – ex-
clamou ele. – Gandalf, Elrond... todos lhe ensinaram a 
falar desse modo. Em relação a eles próprios, podem 
estar certos. Esses elfos e meio-elfos e magos, eles tal-
vez fracassassem. Apesar disso, ainda tenho dúvidas se 
são sábios, e não apenas tímidos. Mas cada um é do 
seu modo. Homens de coração sincero, estes não serão 
corrompidos. Nós, de Minas Tirith, temos permanecido 
firmes através de longos anos de provações. Não dese-
jamos o poder dos senhores dos magos, só a força para 
nos defendermos, a força numa causa justa. E veja! Em 
nossa necessidade, o acaso traz à luz o Anel do Po-
der. É uma dádiva, eu digo; uma dadiva aos inimigos 
de Mordor. É loucura não fazer uso dela, não usar o 
poder do inimigo contra ele mesmo. Os corajosos, os 
destemidos, só estes conseguirão a vitória. O que não 
poderia fazer um guerreiro nesta hora, um grande líder? 
O que Aragorn não poderia fazer? Ou, se ele se recusar, 
por que não Boromir? O Anel poderia me dar poder de 
Comando. Como eu poderia rechaçar os exércitos de 
Mordor, e todos os homens seguiriam minha bandeira!

Boromir andava para cima e para baixo, falando cada 
vez mais alto. Parecia quase que tinha esquecido de 
Frodo, enquanto sua fala se detinha em muralhas e ar-
mas, e no ajuntamento de tropas de homens; fazia pla-
nos para grandes alianças e gloriosas vitórias futuras; e 
destruía Mordor e se tornava um rei poderoso, benevo-
lente e sábio.36

Por fi m, depois do Conhecimento de Saruman e 
da Terra de Galadriel, é fi nalmente o poder de co-
mando de homens que o Um Anel apresenta como 
símbolo do Mal. Para Boromir, a vitória de utilizar as 
armas do Inimigo contra ele mesmo é a imposição de 
sua vontade contra a de qualquer um. Tornar-se um 
grande déspota, poderoso e benevolente é o sonho 
de Boromir, pelo qual o Mal se instala em seus so-
nhos, em sua psique.

Posteriormente, Boromir tenta roubar o Um Anel 
de Frodo, que consegue fugir e abandonar a comitiva, 
uma vez que o Mal do Um Anel havia infectado seus 
próprios membros. Boromir arrepende-se, e consegue 
se redimir, morrendo tentando salvar outros hobbits 
da comitiva que estavam sendo capturados por orcs.

Assim, o poema e as três cenas demonstradas re-
fl etem os três níveis da simbólica proposta por Paul 
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Ricoeur – o poético, o onírico e o cósmico. Para o 
poema, a própria identidade do Um Anel é estabele-
cida, como a própria conceituação deste nível sim-
bólico afi rma. Nas três cenas, o onírico, enquanto 
devaneio psíquico, se mostra na tentação e queda do 
mal em Saruman e Boromir, e o cósmico é revelado 
em Galadriel, na alteração dos fundamentos da terra 
por sua própria vontade.

4. A redenção do Mal

Entender a literatura como uma linguagem de con-
fi ssão que permita uma re-encenação do ato do Mal, 
para daí iniciar uma refl exão, especulação, acerca de 
seus símbolos e mitos é a proposta de Paul Ricoeur. 
Para tal é necessário também fundamentar essa refl e-
xão na própria concepção de fi losofi a. Platão e prin-
cipalmente Santo Agostinho trouxeram a sistemática 
da fi losofi a necessária, com os conceitos de justiça, 
livre-arbítrio e iniância, para compreender a literatu-
ra de O Senhor dos Anéis. 

J.R.R. Tolkien, acadêmico de fi lologia, lingüística e 
literatura concebe uma obra literária que integra seu 
momento histórico, de uma reação à modernidade, 
de uma discussão sobre industrialização, e suas trans-
formações sobre a natureza, o Estado-Nação com seu 
comando sobre homens e sobre a ciência moderna 
e seu caráter técnico-instrumental. Tudo isso com o 
objeto simbólico claro na narrativa: o Um Anel.

Aqui se manifesta o desejo de eternidade que 
Tolkien avalia como fundamento de sua obra. Na sua 
sub-criação de um mundo secundário, com crenças 
secundárias, ele remete ao Criador Primeiro toda res-
posta às angústias. Escrevendo para um público di-
versifi cado, de todas as religiões e fi losofi as, Tolkien 
instiga a ética e a estética como forma de expressar 
a grande verdade da fi losofi a agostiniana: Deus é a 
única realidade em que podemos encontrar a verda-
deira paz, a beleza e o amor. E esse Deus se revela a 
partir dos valores mais simples como amizade, honra 
e respeito.

Entender o Um Anel como símbolo do Mal é per-
mitir-se viver na simplicidade do trabalho e da com-
panhia fraterna e familiar, como os Hobbits e anões, 
e viver a honra das escolhas de sacrifício e doação, 
como os reis de Gondor, e viver a sabedoria de forma 
simples e natural, como os elfos e magos. Em uma 
carta de 1956, Tolkien demonstra-nos exatamente sua 
consciência, intuitiva ou não, acerca das explicações 
de Ricoeur, e também da visão de Santo Agostinho.

Não nos deixeis cair em tentação etc. é a súplica mais 
difícil e a considerada com menos freqüência. A idéia, 

nos termos da minha história, é de que embora cada 
evento ou situação possua (pelo menos) dois aspec-
tos – a história e o desenvolvimento do indivíduo (é 
algo do qual ele pode obter o bem, o bem último, para 
si mesmo ou falhar em sua obtenção) e a história do 
mundo (que depende das ações do indivíduo para se 
próprio bem) – há ainda situações anormais nas quais 
é possível ser colocado. Eu as chamaria de situações 
sacrificiais: isto é, posições nas quais o bem do mundo 
depende do comportamento de um indivíduo em cir-
cunstâncias que exigem dele sofrimento e resistência 
muito além do normal – até mesmo, pode acontecer 
(ou parecer, humanamente falando), demandam uma 
força de corpo e mente que ele não possui: ele está, de 
certa forma, fadado a falhar, fadado a cair em tentação 
ou ser destruído pela pressão contra sua vontade: isto é, 
contra qualquer escolha que ele poderia fazer ou faria 
desimpedido, não sob a coerção.37

Assim, as escolhas diante do Um Anel sempre são 
essas situações sacrifi ciais. Na verdade, o símbolo do 
Um Anel enquanto o Mal é justamente o carregar na 
narrativa dessas situações sacrifi ciais que cada indiví-
duo deve realizar diante do que Tolkien enxergava na 
modernidade. É apenas na percepção de Deus que se 
pode encontrar força para essas realizações. Tolkien, 
em carta de 1956, respondendo a um crítico literário 
afi rma:

Em O Senhor dos Anéis o conflito não é basicamen-
te sobre “liberdade”, embora ela esteja naturalmente 
envolvida. É sobre Deus e Seu direito único à honra 
divina. Os Eldar e os Numenorianos38 acreditavam n’O 
Único, o Deus verdadeiro, e consideravam a devoção a 
qualquer outra pessoa uma abominação. Sauron dese-
java ser um Rei-Deus, e assim era considerado por seus 
servidores; se tivesse sido vitorioso, ele teria exigido 
honras divinas de todas as criaturas racionais e poder 
temporal absoluto sobre o mundo inteiro.39

Por fi m, Tolkien buscava uma redenção para todo 
o Mal que via em sua história. Filho do imperialismo 
inglês, soldado na primeira guerra mundial, corres-
pondente de guerra na Segunda, pai de padre, solda-
do e acadêmico, J.R.R. Tolkien encontrou na literatura 
um bálsamo para a refl exão e a afi rmação de virtudes 
e crenças que ele buscava viver de acordo. Pesqui-
sador da verdade, encontrou num passado remoto 
– como pesquisador da Idade Média – a eternidade 
que ultrapassava o instantâneo de seu tempo.

É porém tão grande a beleza da rectitude, tão grande 
o enlevo as luz eterna, isto é, da Verdade e Sapiência 
incomutável, que mesmo se não fosse permitido per-
manecer nela mais que pelo espaço de um dia, só por 
isso se desprezariam com razão e merecidamente inu-
meráveis anos desta vida, embora cheios de delícias, e 
de superabundância de bens temporâneos. Com efei-



10Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 8

to, não foi dito pelo salmista sem fundamento, ou com 
pequeno afecto: pois um só dia nos vossos átrios vale 
mais que milhares. Se bem que isto se pode entender 
noutro sentido, referindo-se os milhares de dias À mu-
tabilidade do tempo, e designando-se pelo apelativo 
dia a imutabilidade da eternidade.40
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1 TOLKIEN, J.R.R. O Senhor dos Anéis. p. 7.
2 O Um Anel é o ponto fundamental na narrativa de O 

Senhor dos Anéis. Forjado em segredo pelo maiar, uma 
raça de status angelical, Sauron, que havia se corrom-
pido, tinha o poder de controlar os outros anéis de po-
der, forjados pelos elfos liderados por Celebrimbor, mas 
orientados por Sauron quando este se mostrava aliado e 
oferecidos aos povos livres da Terra-Média: elfos, anões 
e homens. Com esta armadilha, Sauron pretendia do-
minar todos os homens, terras e conhecimento existen-
tes.

3 Aurélio Agostinho (em latim, Aurelius Augustinus), 
Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho foi um bispo 
católico, teólogo e fi lósofo que nasceu em 13 de No-
vembro de 354 em Tagaste (hoje Souk-Ahras, na Argé-
lia); morreu em 28 de Agosto de 430, em Hipona (hoje 
Annaba, na Argélia). É considerado pelos católicos san-
to e doutor da doutrina da Igreja.

4 Paul Ricoeur (Valence, 27 de Fevereiro 1913 - Chatenay 
Malabry, perto de Paris, 20 de Maio de 2005) foi um 
dos grandes fi lósofos e pensadores franceses do perío-
do que se seguiu à Segunda Guerra Mundial.

 Foi no pós-guerra acadêmico na Universidade da Sor-
bonne. Passou também pelas universidades de Lou-
vaina (Bélgica) e Yale (EUA), onde fez uma importante 
obra de fi losofi a política. Ricoeur participou em deba-
tes sobre a lingüística, a psicanálise, o estruturalismo 
e a hermenêutica, com um interesse particular pelos 
textos sagrados do cristianismo.

5 Categoria básica em Ciências da Religião, o termo sa-
grado é cheio de controvérsias, e a interpretação de Ri-

coeur não é a única. Para uma introdução à polêmica 
ver CROATTO, José Severino. As Linguagens da Experi-
ência Religiosa. Editora Paulinas.

6 Hermenêutica é um ramo da fi losofi a que se debate 
com a compreensão humana e a interpretação de tex-
tos escritos. A palavra deriva do nome do deus grego 
Hermes, o mensageiro dos deuses, a quem os gregos 
atribuíam a origem da linguagem e da escrita e consi-
deravam o patrono da comunicação e do entendimento 
humano. São considerados os organizadores modernos 
da hermenêutica os fi lósofos Friedrich Schleiermacher 
(1756-1834) e Wilhelm Dilthey (1833-1911).

7 Tradução livre: Por começar com símbolos já temos 
algo para pensar aproximadamente; mas ao mesmo 
tempo nos introduzimos uma contingência radical em 
nosso discurso. Primeiramente há símbolos. Eu os en-
contro, eu os percebo; são como as idéias inatas da an-
tiga fi losofi a. Por que são assim? Por que existem? Esta 
é a contingência cultural introduzida no discurso. Além 
disso, eu não conheço todos; meu campo de investiga-
ção é orientado, e porque é orientado é limitado. Por 
quais elementos é orientado? Não somente pela minha 
própria situação no universo dos símbolos, mas, como 
paradoxo, pela origem histórica, geográfi ca e cultural 
da pergunta fi losófi ca própria (RICOEUR, P. The Sym-
bolism of Evil.. p.19).

8 John Ronald Reuel Tolkien (Bloemfontein, 3 de Janei-
ro de 1892 — Bournemouth, 2 de Setembro de 1973) 
foi o criador do Hobbit e de sua seqüência O Senhor 
dos Anéis. Tolkien foi professor de língua anglo-saxã (e 
considerado um dos maiores especialistas do assunto) 
em Oxford, de 1925 a 1945. Também lecionou Inglês e 
Literatura na mesma universidade, de 1945 a 1959.

9 O mais divulgado estudo acadêmico de Tolkien é sua 
análise de Beowulf, poema épico de cerca de 3.000 
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versos, datado do século VIII, que trata da história do 
guerreiro que enfrenta o monstro Grendel, como com-
bate entre o Bem e o Mal, e refl ete os ideais da socie-
dade anglo-saxônica do período, num diálogo entre o 
cristianismo e a mitologia pagã.

10 Raça que intitula o livro, os hobbits da Terra-Média 
eram muito parecidos com os humanos, porém medin-
do cerca de 1m a 1,40m. Os hobbits eram pacífi cos e 
viviam basicamente de agricultura e comércio. Como 
as várias raças da Terra-Média, tinham calendário pró-
prio, registros e árvores genealógicas. Não se tem re-
gistro de línguas próprias, mas tinham facilidade para 
aprender várias línguas.

11 Este livro é a origem de O Silmarillion, livro publicado 
apenas postumamente, que apresenta grande parte da 
cosmogonia e das guerras épicas que baseiam a narra-
tiva de O Senhor dos Anéis.

12 A religião da Terra-Média não é explícita na narrativa 
de O Senhor dos Anéis, pois para Tolkien esta era uma 
obra introdutória para sua criação mais complexa. A 
criação do mundo, a divindade, as emanações do po-
der, as corrupções, as tragédias, as grandes aventuras 
que compõem o universo tolkienano (no qual O Se-
nhor dos Anéis é apenas a ponta do iceberg) podem ser 
descobertas através dos livros O Silmarillion e Contos 
Inacabados.

13 Os calendários da Terra-Média são precisos. Estes regis-
tros são do reino de Gondor, que por sua vez mantém 
suas fontes a partir dos registros élfi cos, dos que che-
garam do Oeste na Terra-Média na Segunda Era. Nos 
apêndices de O Senhor dos Anéis existem explicações 
dos calendários.

14 Platão de Atenas, 428/27-347 a.C, fi lósofo grego. Dis-
cípulo de Sócrates, fundador da Academia e mestre de 
Aristóteles. Seu nome verdadeiro era Arístocles; Platão 
era um apelido que, provavelmente, fazia referência à 
sua característica física, tal como o porte atlético ou os 
ombros largos, ou ainda a sua ampla capacidade in-
telectual de tratar de diferentes temas. Pla,toj (plátos), 
em grego signifi ca amplitude, dimensão, largura. Sua 
fi losofi a é de grande importância e infl uência. Platão 
ocupou-se com vários temas, entre eles ética, política, 
metafísica e teoria do conhecimento.

15 PLATÃO. A República. P. 45-47.
16 Seguindo a narrativa, Gollum é, na verdade, uma es-

pécie de Hobbit, que devido ao uso contínuo do Um 
Anel, desfi gurou-se completamente de sua natureza. 
Existe esse padrão em O Senhor dos Anéis: O Mal não é 
criador, é um corruptor. Todos os que são escravizados 
pelo Um Anel tornam-se como sombras do que um dia 
foram, e utilizam a servidão do Um Anel como poder 
para oprimir e controlar aqueles que ainda mantêm sua 
liberdade.

17 TOLKIEN, J.R.R. As Cartas de J.R.R. Tolkien. p. 156.
18 Ibidem. p. 266.
19 Nesse momento, anterior ao Concílio Vaticano II (1962-

19865), que atualizou sua ação, a Igreja Católica ainda 
se opunha fortemente ao chamado modernismo, com 
encíclicas condenando as bases nas quais essa realida-
de se constituía. Por modernidade, entende-se uma vi-
são de mundo iniciada desde o racionalismo do século 
XVII, com o iluminismo do século XVIII, as defi nições 
político-científi cas do século XIX e sua efetivação no 
século XX. Em sua síntese entende-se o Capitalismo, o 
Estado-Nação e a Ciência Moderna. Para uma análise 
mais detalhada sobre a crítica tolkeniana à modernida-
de ver CURRY, Patrick. Defending Middle-Earth – Tolk-
ien: Myth and Modernity.

20 Para ver as teses contra as doutrinas modernistas na vi-
são católica, cf. a encíclica de Pio X, Pascendi Dominici 
gregis, de 1907.

21TOLKIEN, J.R.R. As Cartas de J.R.R. Tolkien. p.167.
22 Na palestra On Fairy-Stories, proferida na Universidade 

de St Andrews em 8 de março de 1939, publicada no 
livro The Monsters and the Critics and Other Essays, 
Tolkien defi ne a sub-criação como um ofício que pos-
sibilita a investigação de um Mundo Secundário, que 
produz uma Crença Secundária, que deve seguir a ver-
dade da Criação e do Mundo Primários. Essa verdade 
está posta, para Tolkien, na fi losofi a agostiniana.

23 Agostinho. O Livre-arbítrio. p. 80.
24 Segundo o professor Antônio Soares Pinheiro, tradutor 

direto do latim para o português, da edição pesquisa-
da de O Livre-Arbítrio: “Iniância deriva do verbo latino 
inhiare, também usado por Agostinho, o qual signifi ca 
esperar ou desejar avidamente. Exprime qualquer das 
impulsividades sensitivas, geralmente desregradas, para 
o seu objecto, ou seja, o que vulgarmente se denomi-
na paixões. Traduz neste e noutros lugares cupiditas, 
a que não correspondem devidamente nem cupidez 
nem cobiça, embora etimologicamente derivadas des-
sa palavra. Nalgumas passagens traduz porém libido, 
(lascívia), quando esse vocábulo latino conserva o sen-
tido primitivo e genérico de impulsividade sensitiva”.

25 Agostinho, op. cit., p. 168.
26 Percebe-se, então, a posição crítica de Tolkien com 

relação à modernidade. As principais tentações que 
o símbolo do Um Anel apresenta na narrativa são: 
apegar-se ao dinheiro como estrutura fundamental da 
relação humana, ao poder do Estado-Nação como 
defi nidor político em detrimento da comunidade, 
e ao tecnicismo utilitarista que dissocia saber e ser.

27 Tradução Livre: É assim, de fato, porque o mal é, de 
forma suprema, a experiência crucial do sagrado, que 
a ameaça da dissolução do elo entre o homem e o sa-
grado nos faz mais intensamente cientes da dependên-
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cia humana dos poderes do sagrado (RICOEUR, P. The 
Symbolism of Evil. p. 6).

28 Tradução livre: O homem lê primeiramente o sagrado 
no mundo, em alguns elementos ou aspectos do mun-
do, nos paraísos, no sol e na lua, nas águas e na ve-
getação. O simbolismo falado consulta assim para trás 
da manifestação do sagrado, as hierofanias, em que o 
sagrado é mostrado em um fragmento do cosmos, que, 
no retorno, perde seus limites concretos, começa-os 
carregado com os inúmeros signifi cados, integra-os e 
unifi ca o maior número possível dos setores da experi-
ência antropocósmica (Ibidem. p. 10-11).

29 Tradução Livre: É a função dos símbolos como traba-
lhadores e guias do ‘tornar-se um’ que deve ser unida 
e não oposta a função cósmica dos símbolos enquanto 
estes são expressos nas hierofanias descritas pela feno-
menologia da religião. O Cosmos e a Psique são dois 
pólos da mesma expressividade; Eu expresso a mim 
mesmo na minha expressão do mundo; Eu exploro mi-
nha própria sacralidade na decifração do que o mundo 
é (Ibidem. p. 13).

30 Tradução Livre: Diferente das duas outras modalidades 
de símbolos, hierofânico e onírico, o símbolo poético 
nos mostra expressividade em seu estado nascente. Em 
poesia, o símbolo é captado no exato momento quando 
jorra para a linguagem (Ibidem. p. 13-14).

31 TOLKIEN, J.R.R. O Senhor dos Anéis. p. 7.
32 Esse conceito que se expressa em relação ao símbolo 

do mal é apenas compreendido parcialmente em nível 
mítico, uma vez que pressupõe a contradição entre li-
vre-arbítrio e livre servidão. Assim, Ricoeur diferencia 
a vontade servil da falibilidade do homem, sendo von-
tade servil uma verdadeira corrupção do livre-arbítrio, 
não sendo a falibilidade original inerente ao próprio 
homem.

33 TOLKIEN, J.R.R. O Senhor dos Anéis. p. 269.
34 Ibidem. p. 381-382.
35 Chamada de Cidade Branca, é a capital do reino de 

Gondor, principal baluarte contra os exércitos de Mor-
dor.

36 TOLKIEN, J.R.R. O Senhor dos Anéis. p. 416-417.
37 TOLKIEN, J.R.R. As Cartas de J.R.R. Tolkien. p. 224.
38 Elfos e os Homens de Gondor.
39 Ibidem., p. 233-234.
40 Agostinho. O Livre-Arbítrio. p. 266.
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O mal no tríptico de Hieronymus Bosch
O carro de feno

Lílian Wurzba1

Resumo: Este artigo tem como objetivo rastrear alguns aspectos da refl exão de Hieronymus 
Bosch acerca do mal em um de seus trípticos: O carro de feno. Para tanto, uma breve descri-
ção do tríptico é apresentada, com comentários de alguns scholars, bem como são aponta-
dos alguns símbolos do mal presentes na pintura. Para fi nalizar, algumas considerações nos 
encaminham para o conceito pessimista de Bosch sobre a natureza humana.
Palavras-chave: Deus, feno, ser humano, mal, vanitas.

Abstracts: This article aims to trace down some aspects of Hieronymus Bosch’s thinking 
about evil at his triptych: The Hay Wain. For this purpose, a short description of triptych is 
presented with some scholars’ remarks as some symbols are pointed down in picture. Finali-
zing, some considerations lead us through Bosch’s concept of human nature.
Keywords: God, hay, humanity, evil, vanitas.

Introdução

Falar sobre Hieronymus Bosch constitui uma jornada rumo ao desconhecido; “passear” em suas paisagens 
é aventurar no absolutamente misterioso. Estaria o pintor fl amengo reproduzindo em seus quadros as práticas 
religiosas de uma seita herética, como apontaram, por exemplo, Fraenger e Harris,2 ou teria pintado os sacra-
mentos e graus da Igreja como afi rmaram frei José de Sigüenza3 e outros?

Ainda que exista uma polêmica ao redor das reais intenções do pintor fl amengo, a atenção de muitos 
estudiosos está voltada para suas obras desde 1517,4 um ano após sua morte,5 até os dias de hoje. Tenha sido 
ele um herege ou um cristão ortodoxo; alquimista ou erótico obsessivo, entre tantos outros adjetivos a ele 
imputados, parece haver uma convergência de opiniões: Bosch representa o mal em suas diversas formas. 
Contudo, deter-se no estilo, na técnica ou nas fi guras por ele empregados em seus trípticos, painéis indivi-
duais ou esboços, para uma discussão mais ampla acerca do mal, é tarefa árdua, como atesta a literatura, e 
fugiria ao escopo deste trabalho. Será sufi ciente, acredito, tomarmos um de seus trípticos e rastrear na pintura 
alguns aspectos da refl exão de Bosch sobre o mal.
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O carro de feno

Fig. 1 The Hay Wain. Tríptico aberto. Óleo sobre madeira. Museo Nacional del Prado, 
Madrid. Painel central 135 x 100 cm. Volantes laterais 135 x 45 cm.

O tríptico sobre o qual focalizaremos nossa aten-
ção é O carro de feno. Provavelmente do período de 
maturidade do pintor (1485-1510), este tríptico foi 
comprado por Felipe de Guevara em Flandres e, em 
1570, vendido por seus herdeiros a Felipe II, rei da Es-
panha, que o levou, em 1574, para o Monastério do 
Escorial, como está registrado nos Inventários Reais 
espanhóis.6 Todavia, como existem atualmente duas 
versões, uma no Museu do Prado e outra no Escorial, 
há uma discussão de qual seria a original, embora 
estudos recentes apontem a primeira como tal. Há 
registros de que o tríptico foi adquirido pelo marquês 
de Salamanca e depois separado em três partes: o vo-
lante direito permaneceu no Escorial, o painel central 
foi comprado por Isabel II, em 1848, e levado para 
Aranjuez, e o volante esquerdo foi para o Prado. As 
três partes foram reunidas como tríptico, em 1914, no 
Museu do Prado, em Madrid.7

Muito já se comentou a respeito do signifi cado 
deste tríptico. Para Ambrosio de Morales, que em La 
tabla de Cebes, de 1586, descreve O carro de feno, 
Bosch teria se inspirado em um provérbio fl amengo 
para dar sentido à sua obra:

[...] e há de entender que como carro de feno, em fla-
mengo, se quer dizer carro de insignificância [nonada] 
em castelhano; os seres humanos perseguem, tentam 

subir nele e até se matam por isso, o carro do fútil, do 
passageiro mundano, transitório, vanitas.8

Opinião semelhante tem frei José de Sigüenza, 
que escreve no seu Historia de la Orden de San Jeró-
nimo, de 1600:

[...] O pensamento e artifício deles está fundado na-
quele lugar de Isaías em que por ordem de Deus dis-
se a vocês: toda carne é feno, e toda sua glória como 
flor de campo. E sobre o que diz David (salmo 102): o 
ser humano é como feno e suas glórias como a flor do 
campo. Um desses quadros tem como fundamento ou 
sujeito principal o primeiro, que é um carro de feno 
carregado, e em cima sentados os deleites da carne, a 
fama e a ostentação de sua glória e nobreza, figurados 
em algumas mulheres desnudas tocando e cantando, e 
a fama em figura de demônio ali junto, com suas asas e 
trompete que publica sua grandeza e regalos.9

E segue Sigüenza advertindo como o ser huma-
no, criado por Deus, desobedece a ordem divina e, 
desterrado do Paraíso, é colocado neste mundo onde 
busca a glória de feno e de palha. Independente de 
sua posição, imperador, príncipe, papa, monge ou 
freira, camponês, mendigo ou vagabundo, todos que 
perseguem a glória vã, alcançada por meio da sober-
ba, luxúria, avareza, ambição, tirania, bestialidade, 
sagacidade e brutalidade não percebem que seu des-
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tino fi nal é o inferno, habitado por monstros horríveis 
que atormentam as almas pecadoras que se esquece-
ram dos preceitos divinos. Podemos dizer, portanto, 
que, para o frei, Bosch mostra a responsabilidade hu-
mana por seus próprios males.

Nessa mesma esteira está Wilhelm Fraenger, que, 
já no século XX, afi rma que o mote para a obra de 
Bosch poderia ser: Quod seit qui non tentataus est!10 
Ou seja: todos estão sujeitos a cair em tentação. Para 
Fraenger, o painel central seria uma metáfora de uma 
grande festa de colheita, na qual, porém, os convi-
dados, gananciosa e egoisticamente, empurram uns 
aos outros para apoderar-se do quanto puderem de 
feno e não ouvem as palavras de Isaías11 — que o 
autor identifi ca como a fi gura trajada de preto, atrás 
dos três dignitários montados a cavalo, na margem 
esquerda do painel central. Compartilha da mesma 
opinião Carl Linfert,12 que acrescenta, ainda, que 
Bosch teria dado seqüência, neste tríptico, ao que já 
havia começado no tampo de mesa com os Sete pe-
cados mortais, isto é, além da lição moral, advertir 
o observador dos perigos da tentação, dúvida e da 
sempre esperada armadilha.

Outro autor contemporâneo, Walter Bosing,13 
aponta que, se lembramos que, em 1563, um carro 
de feno fazia parte de uma procissão em Antuérpia, 
tendo sentado sobre ele um demônio chamado “viga-
rista”, e que sobre o Carro de Bosch há um demônio 
azul, cor que na época simbolizava a vigarice, é pos-
sível compreender o que Bosch estaria representando 
neste tríptico: os bens e as honras terrenos não têm 
valor real, tudo é feno.

Mais recentemente, Isidro Torviso e Fernando Ma-
rías14 consideram o Carro de feno uma ilustração do 
Sl 14. Lembremos o que ele nos diz:

1. Diz o néscio no seu coração: Não há Deus. Os seres 
huamnos têm-se corrompido, fazem-se abomináveis 
em suas obras; não há quem faça o bem.

2. O Senhor olhou do céu para os filhos dos seres hu-
manos, para ver se havia algum que tivesse entendi-
mento, que buscasse a Deus.

3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imun-
dos; não há quem faça o bem, não há sequer um.

4. Acaso não tem conhecimento nem sequer um dos 
que praticam a iniqüidade, que comem o meu povo 
como se comessem pão, e que não invocam o Senhor?

5. Achar-se-ão ali em grande pavor, porque Deus está 
na geração dos justos [...] (vv. 14; 1-5).

De fato, no painel central (fi g. 1), ao redor de um 
enorme carro de feno, observamos um grande núme-
ro de pessoas, de toda espécie, que lutam para pegar 
um pouco de feno para si. A violência é visível: as-
sassinato, lutas corporais, o carro passando por cima 
de alguns. Logo atrás, três dignitários acompanham o 
carro sem, contudo, participarem da luta: imperador, 
papa e rei, que foram identifi cados, por alguns scho-
lars (Mosmans, Fraenger, entre outros), como o papa 
Alexandre VI, o imperador Maximiliano e Felipe, o 
Belo, todos eles preocupados com os poderes e pra-
zeres mundanos. No topo do carro, um casal de ves-
tes mais rústicas abraçado parece beijar-se, enquanto 
outro casal, mais distinto, toca música. Mas seria um 
engano tomá-los como inocentes: ao seu lado está 
uma criatura alada, diabólica, que parece soprar uma 
melodia. Atrás de uma árvore, que está sobre o feno, 
uma fi gura está à espreita e, pendurada nela, estão 
uma coruja e um jarro, ambos símbolos da malícia 
e da luxúria. Nesta cena frenética está estampada a 
corrupção e as obras abomináveis de que fala o sal-
mo e todos juntos desviaram-se sem perceber que o 
carro está sendo puxado por monstros híbridos, de-
moníacos, diretamente para o inferno.

Do alto, Cristo, com suas chagas expostas, olha 
esses “fi lhos dos seres humanos” e apenas uma fi gura 
parece reconhecer sua presença: um anjo ajoelhado 
sobre o monte de feno, numa atitude de oração, no 
alto do carro.

O castigo parece certo e se encontrarão em gran-
de pavor no volante direito, no qual Bosch representa 
o inferno. Aqui, as pessoas desnudas (recorde-se que 
no painel central todas estão vestidas) são conduzi-
das a um edifício em construção ou são atacadas por 
seres monstruosos. Nas representações medievais, o 
inferno aparece, normalmente, com um grande nú-
mero de torres, porém os demônios estão mais preo-
cupados com a tortura dos pecadores do que com a 
construção. Há, também, um relato da visão de são 
Gregório, que diz que edifícios são construídos no 
céu para abrigar a alma dos justos e para isso os ti-
jolos empregados são de ouro, isto é, as boas ações 
dos seres humanos na terra. Talvez a intenção de Bos-
ch tenha sido a de representar, de forma invertida, 
a habitação para os ímpios: os tijolos seriam, assim, 
os pecados dos seres humanos.15 No fundo, em um 
prédio em chamas, um desses monstros segura uma 
estaca com um homem pendurado pelo pescoço. No 
primeiro plano, um homem é atacado por um cão 
enfurecido, uma outra fi gura híbrida carrega um pe-
cador dilacerado pendurado em uma lança, um pei-
xe-monstro engole outra alma, um homem tem uma 
rã sobre sua região genital, em resumo, todos os ti-
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pos de tormentos e símbolos do mal aparecem nesta 
cena.

Também no tríptico fechado (fi g. 2), Bosch mostra 
o ser humano na tempestuosa senda da vida: com 
suas vestes puídas, um homem, que já não é jovem, 
afasta com um bastão um cão que rosna para ele; 
próximo ao seu pé direito, tem um buraco com cor-
vos sobre alguns ossos; à sua frente, há uma ponte 
estreita de madeira rachada. No lado esquerdo, la-
drões assaltam um homem e o amarram a uma árvo-
re. Do lado direito, um casal dança ao som da gaita 
de fole tocada por um homem sentado debaixo de 
uma árvore, e não percebem ou não dão atenção ao 
que ocorre do outro lado. Ao fundo, uma paisagem 
aparentemente tranqüila, pois bem distante, no alto 
de uma montanha, pessoas se aglutinam ao redor de 
uma forca, perto da qual há uma roda, elevada num 
mastro, onde se expunham os cadáveres dos execu-
tados.16 Mesmo sem considerar individualmente os 
símbolos que representavam o mal na Idade Média, 
como o cão, os ossos, o corvo, a gaita de fole, a cor 
rosa, todos presentes na cena, parece que o próprio 
conteúdo aponta para o néscio e o mal ao seu redor. 
O néscio que caminha pelo mundo, com toda sorte 
de perigos e ameaças, está só: para ele não há Deus. 
De onde ele vem, para onde vai? Como diz Coélet: 
“O homem não sabe que é que foi antes dele: e quem 
lhe poderá indicar que é que será depois?”(10,14).

Museo Nacional del Prado, Madrid. 135 x 90 cm.
Como vimos, portanto, o tríptico pode muito bem 

ilustrar o Sl 14. Contudo, o volante esquerdo interno 
— o Paraíso — não tem relação com o salmo. Assim, 
surge, ainda, uma indagação: se o objetivo de Bosch 
fosse apenas ilustrar o salmo, por que ele pintaria o 
Paraíso? Observemos mais detalhadamente.

O volante esquerdo se apresenta dividido em 
quatro partes: no topo, Deus sentado em seu trono 
observa a luta travada entre os anjos e a queda dos 
rebeldes, representados por insetos, sapos e répteis 
alados; a seguir, a criação de Eva; na região interme-
diária, a tentação; e na parte inferior, no primeiro pla-
no, a expulsão do Paraíso. Temos, portanto, ilustrados 
o segundo e terceiro capítulo do Gênesis, o que não 
acontece com a luta e queda dos anjos, que só apa-
rece nas lendas judias, ainda que de há muito tome 
parte na doutrina cristã.

Fig. 2 The Hay Wain. Tríptico fechado. (O merca-
dor). Óleo sobre madeira. 

Fig. 3 The Hay Wain. Detalhe do volante esquerdo 
interno.

A primeira coisa que nos chama a atenção são as 
nuvens em um céu cinzento: do lado esquerdo e à 
frente de Deus em seu trono, são brancas; no canto 
superior direito, vermelhas, o mesmo tom de verme-
lho que aparece na parte superior do volante direito 
— o Inferno — representando as labaredas que es-
capam de um prédio em chamas. Importante, aqui, 
lembrar que na Idade Média o fogo era um signo in-
fernal e a cor vermelha, símbolo da luxúria. Podería-
mos perguntar, então: por que um signo assim no céu 
do Paraíso?

Os seres monstruosos que caem das nuvens — in-
setos, répteis e sapos alados, alguns com corpo ou 
partes do corpo humano, seres híbridos — são, sem 
dúvida, representantes do mal desde a Antigüidade 
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— segundo Plínio, em sua História natural, o grego-
egípcio Antifi lo (séc. IV a.C.) foi quem inaugurou um 
gênero de pintura denominado, em grego, gryllos, ter-
mo que designava fi guras semi-humanas ou semi-ani-
mais. Interessante que também a serpente, enrolada 
no tronco da árvore do conhecimento do bem e do 
mal, é uma fi gura híbrida: metade humana, metade 
animal. Estaria Bosch apontando a presença do mal 
já ao redor de Deus? E o que dizer dessa representa-
ção de Deus, sentado em seu trono, em seu esplen-
dor dourado, assistindo à queda dos anjos e à queda 
do homem em uma aparente passividade?

E mais: por que os animais aparecem em ambien-
tes diversos da sua origem? Peixes no ar, como os dois 
que estão atrás da espada do anjo que expulsa Adão 
e Eva do Paraíso, ou peixe e ave na terra, próximos à 
arvore onde está a serpente, ou seja, o que signifi ca-
ria essa inversão na ordem das coisas?

Outro ponto a ser ressaltado é a entrada de uma 
espécie de gruta, no primeiro plano, diante da qual 
está o anjo que, empunhando uma espada, expulsa 
Adão e Eva do Paraíso, numa referência clara a Gn 
3,24. Sobre ela há plantas espinhosas e dois frutos 
estranhos. Um deles parece ser uma enorme semente 
rachada e um pássaro se alimenta de seu conteúdo. A 
mesma imagem aparece em São João Batista no de-
serto e lembra os frutos do painel central de O jardim 
das delícias. Não é possível saber, exatamente, o que 
esse estranho fruto signifi cava para Bosch e seus con-
temporâneos, porém parece ser o “o fruto proibido 
do mal”. Mas como imaginar que de uma rocha sem 
vida possam brotar plantas e frutos?

Considerações finais

Aqui, seria impossível abordar todos os elemen-
tos presentes que nos permitissem uma interpretação 
conclusiva acerca do mal no tríptico Carro de feno, 
pois uma análise que pretendesse, ao menos, aproxi-
mar-se dos objetivos do pintor de ‘s-Hertogenbosch 
teria de levar em conta não só os raros e polivalentes 
iconogramas, seus formalismos e formulismos, seu 
estilo e método, mas também o uso que Bosch faz 
do formato tríptico, que, de certa forma, rompe com 
a tradição do século XV dos Países Baixos. Além dis-
so, não se poderia abstrair o fato de que Hieronymus 
Bosch viveu no “outono da Idade Média”, como foi 
denominado esse período por outro holandês — Jo-
han Huizinga —, época de crise, na qual é gestado 
o humanismo renascentista; época em que a espiri-
tualidade se achava em decadência e o sentimento 
religioso debilitado por uma progressiva profanação; 
época, enfi m, cujos elementos constituintes são a he-

resia, a bruxaria, a alquimia, o demoníaco, o erotis-
mo, a moral, a fé e a religião como aglutinadora de 
tudo, elementos todos presentes em seus quadros.

Todavia, ainda que estivesse criticando a socie-
dade da época, como fi zeram, por exemplo, Erasmo 
de Roterdã ou Rabelais, e tantos outros, a refl exão 
desenvolvida por Bosch parece ir além do momento 
no qual vivia: ele olha de forma crítica a realidade e 
mostra o caminho percorrido pelo ser humano iludi-
do, que se esforça por alcançar os bens terrenos — ri-
queza, poder, prazer — sem perceber seu afã inútil. 
E nesse caminho, na ardente busca de uma suposta 
felicidade, os seres huamnos travam uma guerra aber-
ta a todos, cometem todo tipo de violência, mas na 
qual cada um luta sozinho: não há Deus.

O silêncio de Deus, e sua aparente passividade 
diante das duas quedas — a dos anjos e a do ser hu-
mano —, representado no volante esquerdo interno, 
faz-nos pensar que Bosch, para além da evidente 
mensagem moralizante, parece estar refl etindo sobre 
a passagem do “mal-possibilidade” para o “mal-rea-
lidade” (para usarmos os termos de Paul Ricouer17) e, 
conseqüentemente, sobre a liberdade do ser humano 
implicada nessa escolha. Nesse sentido, Bosch apon-
ta o pecado e a insensatez, ou tolice, como condições 
da existência humana e como destino natural do ser 
humano. O “mal-possibilidade”, presente no Paraíso, 
se transforma no “mal-realidade” por escolha do ser 
humano que busca o poder e a glória neste mundo, 
e que não percebe que tudo é feno... O que nos leva, 
diretamente, para a conclusão de Coélet: tudo é vai-
dade, hevel, vanitas, tudo são névoas de nada.18
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do maniqueísmo. Cf. HARRIS, Lynda. The secret heresy of 
Hieronymus Bosch.
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Jerónimo, de autoria de fray José de Sigüenza, obra 
de 1605, está reproduzido em Isidro B Torviso 
& Fernando Marías, Bosch. Realidad, símbolo y 
fantasía. Cf. também: RUTGERS, Jaco. Hieronymus 
Bosch in El Escorial devotional paintings in a 
monastery. In: KOLDEWEIJ, Jos & VERMET, Bernard (Ed.). 
Hieronymus Bosch. New insight into his life and 
work. pp. 33-39. Fray José de Sigüenza registra em 
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de El Escorial, bem como descreve a vida e a morte 
de Felipe II, fundador do referido monastério.
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impressões sobre o tríptico Jardim das delícias, 
após visitar a coleção de pintura de Henrique III 
de Nassau, no Palácio de Bruxelas, acompanhando 
o cardeal dom Luis de Aragão. Cf. TORVISO, I. B. & 
MARÍAS, F. Bosch. Realidad, símbolo y fantasía. p. 
13.

5 A data de sua morte é conhecida, pois foi 
celebrado seu funeral em 8 de agosto de 1516, 
como consta nos livros da Confraria de Nossa 
Senhora, porém há apenas uma estimativa quanto 
ao seu nascimento — alguns autores apontam 
1453, 1457, ou, a mais provável, dado os registros 
de sua cidade natal, ‘s-Hertogenbosch, 1450. 
Cf. DICK, C. G. M. van. Hieronymus van Aken/
Hieronymus Bosch: His life and “portraits”. In: 
KOLDEWEIJ, J. & VERMET, Bernard (Ed.). Hieronymus 
Bosch. New insight into his life and work. pp. 9-16.
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Reales and Hieronymus Bosch. In: KOLDEWEIJ, J. & 
VERMET, B. (Ed.). Hieronymus Bosch. New insight 
into his life and work. pp. 49-63.

7 Cf. <http://www.boschuniverse.org>.
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O silêncio de Deus na Lenda do 

Grande Inquisidor, de Dostoievski
*

Jacqueline Sakamoto**

Resumo: O artigo estuda as nuanças do forte libelo contra Deus e a incompreensibilidade de 
sua criação que está inserido em Os irmãos Karamazov. O tema central do romance é o parri-
cídio ou a morte de todo absoluto. E no auge desse rompimento com o sobrenatural, a Lenda 
acusa Deus de conferir aos seres humanos a liberdade, mesmo sabendo que estes acabam 
trocando-a por garantias. Para Dostoievski, o silêncio divino não conforta a razão humana e 
sua Verdade não passa por nenhum constrangimento lógico, mas por um ato de Amor livre.

Palavras-chave: Dostoievski; Os irmãos Karamazov; A Lenda do Grande Inquisidor; liber-
dade; cristianismo.

Introdução
O Prisioneiro é conduzido ao sombrio e velho edi-

fício do Santo Ofício, onde O encerram numa estreita 
cela abobadada. O dia chega ao fi m, vem a noite, 
uma noite de Sevilha, quente e sufocante. O ar está 
embalsamado do perfume de loureiros e limoeiros. 
Nas trevas, a porta de ferro da masmorra abre-se de 
repente e o Grande Inquisidor aparece, com um fa-
cho na mão. Está só, a porta torna a fechar-se atrás 
dele. Pára no limiar e observa longamente a Santa 
Face. Por fi m, aproxima-se, pousa o facho sobre a 
mesa e diz-lhe: “— És Tu, és Tu?” Não recebendo res-
posta, acrescenta rapidamente: “— Não digas nada, 
cala-te”.1

A Lenda do Grande Inquisidor,2 de Dostoievski, 
pode ser considerada o auge de sua obra sobre os fi os 
constitutivos do cristianismo presente no seu pensa-
mento, e que tem como problema central a questão 
da liberdade humana. Questão que ocupa toda a Len-

da, de maneira impressionante, com força sem pre-
cedente, a liberdade no Cristo colocada justamente 
pelo personagem ateu Ivan Karamazov. Liberdade 
que deve conduzir à liberdade. Luz que brilha mesmo 
nas profundezas atormentadas da alma revoltada. Na 
alma do ateu Ivan, Dostoievski encerra o louvor do 
Cristo. E é justamente o destino do homem que car-
rega em si tal mistério — a liberdade — que interessa 

a Dostoievski, onde inexiste uma terceira solução: ou 
será atraído pelo Grande Inquisidor, ou para Cristo. O 
sistema do Grande Inquisidor demonstra, claramente, 
a dialética presente no pensamento de Dostoievski, 
no qual a liberdade arbitrária3 leva, necessariamente, 
à perda da liberdade incriada, da liberdade no Amor. 
Em sua narrativa, Cristo permanece todo o tempo si-
lencioso, quase na sombra, e este apagamento de sua 
fi gura e sua Verdade causa uma impressão artística 
muito forte. O Grande Inquisidor possui uma argu-
mentação fortemente elaborada numa lógica orien-
tada para a realização de uma vontade defi nida, mas 
é o silencio doce do Cristo que tem maior infl uên-
cia e decide a inquisição. É pelas contradições das 
idéias do Grande Inquisidor que a verdade sobre a 
liberdade aparecerá, porque, segundo Berdiaeff, “a 
idéia religiosa efi ciente não se exprime por nenhu-
ma palavra. A verdade sobre a palavra é inexprimível. 
Mas a verdade sobre o constrangimento se exprime 
facilmente”.4

Na Lenda, encontramos um enfrentamento de prin-
cípios universais: a liberdade e o constrangimento, a 
crença na imortalidade e a negação da imortalidade, 
o amor divino e a compaixão hipócrita, o Cristo e o 
Anticristo. Em oposição ao Cristo, Dostoievski dese-
nha um Grande Inquisidor de fi gura elevada, um as-
ceta, o homem de uma idéia, “[...] um só mártir, do-
minado por um nobre sentimento e amando a huma-
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nidade”.5 E que guarda um segredo: o ateísmo. Sem 
fé em Deus, seu amor à humanidade revela-se falaz, 
assim como a descrença no próprio ser humano:

De repente, vê claro, percebe que é uma felicidade me-
díocre atingir uma liberdade perfeita, quando milhões 
de criaturas permanecem sempre desgraçadas, dema-
siado fracas para usar sua liberdade, que esses revol-
tados débeis não poderão jamais terminar sua torre, e 
de que não é para esses gansos que o grande idealista 
sonhou sua harmonia [...].6

Rejeitando o princípio divino, a liberdade incriada 
na fé livre do Cristo, o ser humano é incapaz de su-
portar as provas de sua liberdade espiritual. E acaba 
por escolher o caminho da arbitrariedade, fora da li-
berdade cristã, da discriminação entre o bem e o mal. 
Sem o esforço do sofrimento, torna-se impossível a 
liberdade, que o coloca em um dilema: de um lado a 
liberdade, de outro lado a felicidade e a organização 
racional da vida. Liberdade com sofrimento, ou feli-
cidade sem a liberdade.

* * *
Dostoievski gostava de intitular-se realista, com-

preendendo seu realismo como próprio da vida. E 
permanece muito longe de fi liações a escolas como 
tais denominadas, que buscavam exprimir a realida-
de partindo de uma moral exterior, ou de uma preten-
sa organicidade e fi siologia externa. Ninguém mais 
que Dostoievski preocupou-se tanto com a realidade 
empírica, sua literatura mergulha inteira nesta reali-
dade profunda, porém, para ele, as formas exteriores 
da vida não são realidades últimas. A realidade para 
ele é o homem tomado em sua profundeza espiritu-
al, é o destino do espírito humano. “A realidade são 
as relações do homem com Deus, do homem com o 
diabo; a realidade são as idéias pelas quais o homem 
vive”.7 E o desdobramento do espírito presente em 
suas obras não pertence a nenhuma escola realista. 
Como chamar realista o desdobramento de Ivan, que 
traz Cristo e Anticristo em sua alma? Em suas obras os 
seres comungam por fi os invisíveis, liames misterio-
sos, determinados desde toda a eternidade. Seus con-
fl itos exprimem o destino da alma humana, o enigma 
humano, irredutível porque antinômico e contraditó-
rio. Nele o destino doloroso do homem está vivo e 
é altamente dinâmico onde seus abismos espirituais 
são novamente descobertos. A literatura russa do sé-
culo XIX atinge nele o mais alto grau de tensão, Dos-
toievski inaugura um novo reino humano, um reino 
dostoievskiano. Se existe um realismo em sua arte só 
podemos chamá-lo de realismo religioso.

A obra de Dostoievski é considerada por Thurney-
sen8 como o grande divisor crítico que todos os sis-

temas de pensamento relevantes do fi nal do século 
XIX deveriam confrontar. Todas as inquietações, tor-
mentos, paixões e intuições do terror que estaria por 
vir, distante da via de redenção, movimentou Dos-
toievski. Ele antecipou a mensagem de Nietzsche/
Zaratustra sobre o declínio do homem, e a investida 
titânica em direção ao Super-homem. Conduziu críti-
cas proféticas aos desdobramentos do ateísmo. E foi o 
grande portador da Cristandade russa, justamente do 
que nela não havia de igreja, uma Cristandade livre 
de constrangimentos. Sendo a característica da lite-
ratura russa desse século o tormento religioso, que 
buscava a salvação sofrendo pelo mundo, todas as 
trevas são condensadas em Dostoievski. Assim como 
uma nova luz. Restituindo a profundidade espiritual 
ao homem ressuscita a fé no próprio homem, fé que 
para ele é inseparável da fé no Cristo. Chátov, per-
sonagem a quem Dostoievski tinha grande afeição, 
repete em seu romance Os Demônios uma idéia do 
próprio autor: “[...] se lhe provassem matematicamen-
te que a verdade estava fora de Cristo, você aceitaria 
melhor fi car com Cristo do que com a verdade?”9. 
Toda sua vida ele guardou um sentimento exclusivo, 
um amor exaltado por sua face divina: “ [...] não há 
nada mais belo, mais simpático, mais racional, mais 
corajoso e perfeito que Cristo, [...] se alguém me de-
monstrasse que Cristo está fora da verdade e se re-

almente a verdade estivesse fora de Cristo, melhor 
para mim seria querer fi car com Cristo do que com a 
verdade”10. Dostoievski conduz o ser humano através 
dos abismos, do desdobramento, mas não aniquila 
o indivíduo. Para ele, somente através do Deus-Ho-
mem a imagem do ser humano se restituirá. E é nesse 
caminho cristão que o dilema da liberdade toma o 
centro da refl exão em sua obra.

* * *
Mas como concluir essa aliança eterna? [...] Ando sem 
saber para onde vou, para a luz radiosa ou para a ver-
gonha infecta. Está nisto a desgraça, porque tudo é 
enigma neste mundo. [...] Sou maldito, vil e degradado, 
mas beijo a fímbria da veste em que se envolve o meu 
Deus; sou a estrada diabólica, mas sou, no entanto, Teu 
Filho, Senhor, e Te amo, sinto a alegria sem a qual o 
mundo não poderia subsistir.11

Dostoievski explorou até o fi m o caminho da li-
berdade, no destino humano, e realiza, simultanea-
mente, uma antropodicéia e uma teodicéia. Todo o 
processo só existe em função da liberdade, e Dos-
toievski não retira do ser humano o fardo de sua li-
berdade. Ao contrário, ele lhe impõe uma responsa-
bilidade enorme e não o livra do sofrimento ao preço 
da perda da liberdade. Para ele, interessa o destino 
do ser humano na liberdade e da liberdade no ser 
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humano. A experiência trágica de seus romances re-
presenta a experiência da liberdade que comporta o 
revoltar-se humano contra tal liberdade e, ao mesmo 
tempo, a liberdade extrema, fi nal. Berdiaeff12 indica 
duas espécies de liberdade: a inicial e a fi nal. Entre 
as duas encontra-se o caminho humano, de tormen-
tos e sofrimentos, o caminho do desdobramento. A 
primeira consiste na liberdade de escolher o bem e o 
mal. E a segunda, na liberdade no seio do bem. Uma 
liberdade irracional e uma liberdade na razão. Iden-
tifi ca, ainda, que a aspiração mais alta da liberdade 
do espírito refere-se à segunda liberdade, no Cristo, 
que torna livre o ser humano, mas que deve escolher 
livremente tal Verdade. Não existe constrangimento, 
e sim um ato de fé livre, que em nenhum momento 
pode subestimar a livre escolha do ser humano. Nas 
palavras do Grande Inquisidor:

Desejavas uma fé livre e não inspirada pelo maravi-
lhoso. Tinhas necessidade de um livre amor e não dos 
transportes servis de um escravo atemorizado. [...] Pode 
ele mesmo realizar o mesmo que Tu? [...] Estimando-o 
menos, terias imposto a ele um fardo mais leve, mas em 
relação com teu amor. Ele é fraco e covarde.13

A dignidade cristã reside no ato de fé livre e supõe 
o reconhecimento das duas liberdades: a liberdade 
na escolha da Verdade e a liberdade na Verdade. A 
liberdade com nada pode ser identifi cada, porque é 
livre por defi nição. Toda identifi cação, ou confusão 
da liberdade, será uma negação da liberdade, um 
ato de constrangimento. O bem obrigatório não é o 
bem; ele mergulha no mal, no nada. Mas o bem li-
vre, verdadeiro, supõe a liberdade do mal. Nisso está 
encerrado o mistério que Dostoievski apreendeu em 
profundidade. Uma dialética trágica que acompa-
nhamos com Berdiaeff:14

[...] o bem livre supõe a liberdade do mal. Mas a liber-
dade do mal conduz à destruição da própria liberdade, 
à sua degenerescência numa necessidade má. Por outro 
lado, a negação da liberdade do mal e a afirmação ex-
clusiva do bem terminam, igualmente, na negação da 
liberdade, na sua degenerescência numa necessidade 
boa. Necessidade boa que já não é o bem, porquanto 
não há bem senão na liberdade. [...] O pensamento cris-
tão sempre esteve opresso por dois fantasmas, o da má 
liberdade e o do bom constrangimento. A liberdade su-
cumbiu, quer pelo mal que se descobria nela, quer pela 
obrigação do bem. [...] O que existe não é somente a 
liberdade na verdade, mas a Verdade sobre a liberdade.

A solução deste eterno problema se deve procurar 
no Cristo, que é a Verdade, mais ainda, a Verdade so-
bre a liberdade, a Verdade livre, o livre amor. Ele não 
pode ser destruído por nenhuma das duas liberdades, 
liberdade no mal e constrangimento no bem. Na sua 

graça do amor livre, a liberdade divina e a humana se 
reconciliam. Dostoievski possibilita ao ser humano 
este caminho, aberto nas trevas e no abismo. Cami-
nho errante que passa pelo conhecimento do bem e 
do mal, e só poderia ser tornado agradável ao preço 
da limitação da liberdade humana. No movimento de 
amor a Deus o ser humano experimenta ilusões e in-
fortúnios. E Dostoievski desvela, ainda, um elemento 
irracional na liberdade, no qual está encerrado seu 
segredo e se manifesta no próprio conteúdo da vida. 
Elemento portador do infi nito, conteúdo ilimitado da 
vida que supõe o próprio infi nito. O Mistério redentor 
pelo qual Cristo aparece ao ser humano como liber-
dade última, na profundeza de si mesmo, quando já 
abusou de sua liberdade inicial e a fez degenerar em 
seu contrário. E é, assim, apresentado nas palavras de 
Mitia Karamazov, personagem idealista tempestuoso, 
fi gura sensual do romance.15

A beleza é uma coisa terrível e espantosa. Terrível por-
que indefinível, e não se pode defini-la porque Deus 
só criou enigmas. Os extremos se tocam, as contradi-
ções vivem juntas. [...] Quantos mistérios perturbaram 
o ser humano! Penetra neles e volta intacto. Assim é a 
beleza. Não posso tolerar que um homem de grande 
coração e inteligência comece pelo ideal da Madonna 
e acabe no de Sodoma. Mas o mais horrível é, mesmo 
trazendo no seu coração o ideal de Sodoma, não repu-
diar o da Madonna, arder por ele como nos seus jovens 
dias de inocência. Não, o espírito humano é vasto de-
mais, gostaria de restringi-lo. O diabo é quem sabe de 
tudo. O coração acha beleza até na vergonha, no ideal 
de Sodoma, que é o da imensa maioria. Conhece esse 
mistério? É o duelo do diabo e de Deus, e o coração 
humano é o campo de batalha.

* * *
A Lenda do Grande Inquisidor reconstitui o que 

nas escrituras encontramos como tentação no de-

serto.16 Jesus foi levado ao deserto para ser tentado 
pelo diabo, repele-o, e o diabo o deixa, afi nal. As 
tentações são afastadas por Cristo, que não deseja 
um espírito humano cativado pelo pão, pelo milagre 
e pelo reino terrestre. O Grande Inquisidor, ao con-
trário, acolhe as tentações em nome da felicidade e 
do apaziguamento dos seres humanos, renunciando, 
assim, à liberdade.

Mas Tu não quiseste privar o ser humano da liberdade 
e a recusaste, achando que ela era incompatível com 
a obediência comprada por meio de pães. Replicaste 
que o ser humano não vive somente de pão; mas sabes 
que, em nome desse pão terrestre, o Espírito da Terra 
se insurgirá contra Ti, lutará e Te vencerá [...] Séculos 
passarão e a humanidade proclamará pela boca de seus 
sábios e de seus intelectuais que não há crimes e, por 
conseguinte, não há pecado; só há famintos. [...] Ne-
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nhuma ciência lhes dará pão enquanto permanecerem 
livres, mas acabarão por depositá-la a nossos pés, essa 
liberdade, dizendo: “Reduzi-nos à servidão, contanto 
que nos alimenteis”.17

O Inquisidor eleva-se contra Deus tomando a de-
fesa de uma humanidade débil, sendo que em nome 
desse amor retira a liberdade humana que os ator-
menta com sofrimentos. Nesse amor em que Deus 
não faz parte o ser humano tampouco é considerado. 
O caminho do bem, para Dostoievski, deve, necessa-
riamente, considerar que o ser humano está predes-
tinado a uma vida superior, divina. Por outro lado, o 
espírito revoltado que propõe a fundação de uma or-
dem no lugar de Deus, retirando o fardo do sofrimen-
to e da responsabilidade, na qual a liberdade humana 
é banida, fatalmente termina no sistema do Grande 
Inquisidor. Se não existe no mundo o sentido do infi -
nito, se não há Deus, nem imortalidade, só resta aos 
seres humanos a organização da vida regida pela ne-
cessidade, na extinção da liberdade de espírito. Essa 
revolta contra Deus, que tem o ateísmo como base, 
deve conduzir, fatalmente, a um despotismo ilimita-
do. O sistema em que o ser humano é reduzido a um 
formigueiro social, mantido pelo constrangimento, 
foi expresso por Chigaliov, um fanático pelo amor hu-
mano, e Vierkhovienski no romance Os demônios.18

Partindo da liberdade ilimitada, chego ao despotismo 
ilimitado. Acrescento, não obstante, que não pode 
haver nenhuma solução da fórmula social a não ser a 
minha. [...] Ele [Chigaliov] propõe, como solução final 
do problema, dividir os seres humanos em duas partes 
desiguais. Um décimo ganha a liberdade de indivíduo 
e o direito ilimitado sobre os outros nove décimos. 
Estes devem perder a personalidade e transformar-se 
numa espécie de manada e, numa submissão ilimita-
da, atingir uma série de transformações da inocência 
primitiva, uma espécie de paraíso primitivo, embora, 
não obstante, continuem trabalhando. As medidas que 
o autor propõe para privar de vontade os nove décimos 
dos seres humanos e transformá-los em manada através 
da reeducação de gerações inteiras são excelentes, ba-
seiam-se em dados naturais e são muito lógicas.

A liberdade de espírito humano é incompatível 
com a felicidade humana, e o Grande Inquisidor acu-
sa Cristo de ter imposto aos seres humanos uma liber-
dade que ultrapassava suas forças, e agindo como se 
não os amasse. “Tu, que vieste dar Tua vida por eles! 
Aumentaste a liberdade humana em vez de confi scá-
la, e assim impuseste para sempre, ao ser moral, os 
pavores dessa liberdade.”19 E continua: “Em lugar da 
dura lei antiga, o ser humano devia, dali em diante, 
com coração livre, discernir o bem e o mal, não ten-
do para guiar-se senão Tua imagem [...]”20. Se para 

Dostoievski a liberdade não é cambiável, nenhum 
conforto, nem repouso de consciência, em troca da 
liberdade desejada aos seres humanos por Cristo 
como livre amor, o Grande Inquisidor, por outro lado, 
se encarrega da massa. Para ele, a felicidade é incom-
patível com a liberdade, também porque considerada 
aristocrática, impossível ao ser humano por ele consi-
derado escravo, fraco e vil. Segundo sua opinião me-
díocre sobre a natureza humana, continua acusando 
Cristo por não ter descido da cruz, porque os seres 
humanos procuram mais o milagre que a Deus. Cris-
to desejava um amor livre, voluntário, uma fé livre 
que não necessita do milagre. Segundo as palavras do 
Grande Inquisidor, Cristo rejeita todo constrangimen-
to e subjugação da consciência humana, dando, as-
sim, um exemplo insuportável a ser seguido: “Queres 
saber se és o Filho de Deus? Lança-te daqui abaixo, 
porque está escrito que os anjos o sustentarão e o car-
regarão, e ele não sofrerá nenhum ferimento. Saberás, 
então, se é o Filho de Deus e provará, assim, tua fé 
em teu Pai”.21 O Grande Inquisidor rejeita o exemplo 
de Cristo aos seres humanos, almas fracas que não 
podem ser culpadas por não suportarem semelhante 
prova, e “corrige” a obra divina baseando-a no mi-
lagre, no mistério e na autoridade. Contra os poucos 
que terão força para segui-lo toma partido dos inu-
meráveis, débeis e fracos que deverão servi-lo, como 
caros instrumentos aos poderosos e fortes. Espera, 
com eles, realizar uma organização determinada da 
vida, exterminando o elemento irracional em troca 
da felicidade, da saciedade e do repouso. Uma nova 
e espantosa torre de Babel.

“Mas se o cristianismo não tornou felizes os seres 
humanos, não os alimentou, é porque não quis vio-
lentar a liberdade humana, e porque é dela que ele 
espera o cumprimento da palavra do Cristo.”22 A fé 
em Deus já é signo da altura do espírito; a descrença, 
a queda na superfície. Que Dostoievski coloca nas 
palavras do próprio Ivan:23

[...] se for destruída no homem a fé em sua imortali-
dade, não somente o amor secará nele, mas também a 
força de continuar a vida no mundo. Mais ainda: não 
haverá, então, nada de imoral, tudo será autorizado, até 
mesmo a antropofagia. [...] para cada indivíduo — nós 
agora, por exemplo — que não acredita nem em Deus, 
nem em sua imortalidade, a lei moral da natureza devia 
tornar-se o inverso absoluto da precedente lei religio-
sa; que o egoísmo, mesmo levado até a perversidade, 
devia não somente ser autorizado, mas reconhecido 
como a saída necessária, a mais razoável e quase a 
mais nobre.

Por outro lado, o segredo do Grande Inquisidor 
consiste, justamente, no ateísmo, esta é a base de re-



17
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 8

solução dos problemas terrestres, e que levará ao ser 
humano saber diante de quem inclinar-se:

Por que, então, vir entravar nossa obra? Por que guar-
das Tu o silêncio, fixando-me com Teu olhar penetrante 
e terno? É preferível que Te zangues, não quero o Teu 
amor, porque eu mesmo não Te amo. Por que have-
ria eu de dissimular isto? Sei a quem falo, Tu conheces 
o que tenho a dizer-Te, vejo-o nos Teus olhos. Cabe a 
mim esconder-Te nosso segredo? [...] Ei-lo: não estamos 
Contigo, mas com ele já há muito tempo.24

No sistema do Grande Inquisidor, a teoria da au-
toridade é sustentada numa deformação, numa ne-
gação do mistério do Deus crucifi cado. A Verdade 
colocada na cruz não constrange ninguém, dirige-
se a uma confi ssão livre do espírito humano. Cristo 
não desceu da cruz para satisfação dos descrentes 
e aparece ao mundo humilhado, dilacerado e cru-
cifi cado, reafi rmando, assim, a liberdade do espírito 
humano. O Mistério colocado na cruz pelas forças 
do mundo, para que fosse afi rmada a liberdade, pelo 
reconhecimento, sustentada numa fé livre, trata do 
reconhecimento das coisas invisíveis do mundo. No 
ato espontâneo da cruz, da Verdade crucifi cada, não 
há necessidade de afi rmação lógica ou jurídica. Dos-
toievski permanece convencido deste Mistério, seu 
cristianismo é a religião da liberdade e não do cons-
trangimento. E o sistema do Grande Inquisidor se ali-
cerça justamente na falta de fé na Verdade, no cons-
trangimento da liberdade no Amor. Mas seu princípio 
é refi nado e sedutor, aparece revestido e mascarado 
com o aspecto do bem. A imagem do Cristo desdo-
bra-se e tende a confundir-se com o Anticristo, e esta 
confusão do espírito é que Dostoievski aprofundou 
muito bem. Seu Anticristo humanitário aceita as ten-
tações porque deseja tornar os seres humanos felizes, 
trazer à terra o paraíso. E é na antítese do Deus-Ho-
mem e do Homem-Deus que se realiza o destino hu-
mano. Tal choque, esse descobrimento, da idéia do 
ser humano que se levanta contra Deus, atinge um 
grau absurdo no personagem Kirilov, em Os demô-

nios.25: “Ninguém pode julgar senão por si mesmo, 
pronunciou ele enrubescendo. Haverá toda a liber-
dade quando for indiferente viver ou não viver. Eis o 
objetivo de tudo.” Kirilov quer realizar a salvação hu-
mana conferindo-lhe a imortalidade. E radicalmente 
oposta, a morte de Cristo:

A vida é dor, a vida é medo, e o ser humano é um 
infeliz. Hoje tudo é dor e medo. Hoje, o ser humano 
ama a vida porque ama a dor e o medo. E foi assim 
que fizeram. [...] O ser humano ainda não é aquele ser 
humano. Haverá um novo ser humano, feliz e altivo. 
Aquele para quem for indiferente viver ou não viver 
será o novo ser humano. Quem vencer a dor e o medo, 

esse mesmo será Deus. E o outro Deus não existirá. [...] 
Deus é a dor do medo da morte. Quem vencer a dor e 
o medo, se tornará Deus. Então haverá nova vida, então 
haverá um novo ser humano, tudo novo.

No caminho da deifi cação do ser humano, Kiri-
lov oferece-se em sacrifício, mata-se, mas não é uma 
morte cristã. Seu novo mundo é fundado na divisão 
da história “em duas partes: do gorila à destruição de 
Deus e da destruição de Deus... ao gorila? [Stravo-
guin].” Dostoievski coloca, aqui, uma intuição pro-
funda sobre uma mudança concreta da humanidade. 
Uma deformação que tem como princípio: “Se for 
indiferente viver ou não viver, todos matarão uns aos 
outros, e aqui está, talvez, em que haverá mudança”.26

A morte de Kirilov é radicalmente oposta à do Cris-
to: Cristo cumpriu a vontade do Pai, Kirilov a própria 
vontade, o mundo colocou Deus na cruz, Kirilov mata-
se a si mesmo. A morte do Cristo traz a vitória sobre a 
morte, a ressurreição. A de Kirilov triunfa sobre o ser 
humano deifi cado, acaba na própria morte. Dostoie-
vski mostra o fracasso interior em Kirilov, que se asse-
melha ao Grande Inquisidor por sua característica de 
quase asceta. Nele, Dostoievski mostra a destruição 
do ser humano, a destruição de toda forma humana.

Considerações finais
Dostoievski, em seu aprofundamento sobre o espí-

rito humano, indica uma grande matriz refl exiva que 
nos aponta o fracasso da lógica quando tenta descre-
ver o ser humano. A ortodoxia, ou o cristianismo de 
Dostoievski, não tem, na lógica, uma referência que 
nos possibilita compreender Deus e ser humano, mas 
sim na evidência da presença de Deus para algumas 
pessoas. O que nos aparece como terror vivido por 
seus personagens indica-nos, antes de tudo, um rela-
tivismo presente no ser humano, que, percebendo-se 
relativo, busca, ou anseia, por absolutos. E isso acaba 
produzindo manifestações do próprio mal, como o 
absoluto do ser humano elevado ao lugar de Deus. 
Quando se ergue uma revolta contra a idéia de que 
não existe lugar fora da liberdade, que é agônica por-
que o ser humano sempre estará diante da liberdade 
incriada, a saída é desviada para a salvação pela ló-
gica. O Bem identifi cado com a felicidade e organi-
zação terrestre é o local por onde transita a lógica 
identitária do Grande Inquisidor. A liberdade para ele 
é, antes de tudo, algo que não pode ser identifi cado 
com uma necessidade, ou constrangimento.

O ser humano, para Dostoievski, é, necessaria-
mente, inacabado, porque infi nito, constituído por 
algo misterioso. E toda a teoria que busque uma de-
fi nição do ser humano é inimiga do próprio ser hu-
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mano. Ao ser humano, de certa forma, é “roubada” a 
possibilidade de autodefi nição, sob o custo de ver-se 
retirado da palavra, reifi cado. A verdade sobre o ser 
humano encontra-se nesse abismo, onde a defi nição 
não cai. E é o atravessamento desse provisório, desse 
abismo, que Dostoievski nos indica como salvação. 
Contrariamente, a única voz absoluta em Os irmãos 

Karamazov é a do Grande Inquisidor. A consciência 
humana, para Dostoievski, nasce da dor — quanto 
maior o confl ito, maior a consciência; por outro lado, 
quanto maior a fuga, maior será o embotamento. O 
enfrentamento da dor, ou do mal, para ele, é uma 
experiência da liberdade, e o problema da moral vem 
sempre em primeiro lugar, justamente porque o ser 
humano é livre e nega tal liberdade. Para ele, a verda-
deira liberdade está no amor, na experiência do amor 
livre de constrangimentos dentro dessa liberdade, 
que não passa por uma decisão, mas, antes, por uma 
compreensão manifestada por algo de indizível. 27

Na Lenda, contrariamente à certeza absoluta do In-
quisidor, Cristo permanece em silêncio. Porque Cristo 
é o único Absoluto. A Verdade que ele traz aos seres hu-
manos não passa pelo constrangimento lógico, por um 
absoluto ideal. Mas sempre por um ato de amor livre:

Seu silêncio lhe pesa. O Cativo escutou-o o tempo 
todo, fixando-o com Seu olhar penetrante e calmo, 
decidido a não lhe dar resposta. O velho [Inquisidor] 
queria que Ele lhe dissesse alguma coisa, até mesmo 
palavras amargas e terríveis. De repente, o Prisioneiro 
aproxima-se em silêncio do nonagenário e beija-lhe os 
lábios exangues. É toda a sua resposta. O velho estre-
mece, seus lábios tremem, vai até a porta, abre-a e diz: 
“Vai-te e não voltes mais... nunca mais!”.28
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A solução de Karl Popper para o 
problema da indução

Júlio Fontana*

Resumo: Esse trabalho é um comentário ao primeiro capítulo da obra Conhecimento Ob-
jetivo de Karl Raymond Popper. Neste capítulo, Conhecimento Conjectural: minha solu-
ção do problema da indução, o fi lósofo, julga ter resolvido o problema da indução, o qual 
considera como um dos mais importantes problemas fi lósofi cos que afl igiram o século XX. 
Não obstante, o foco desse trabalho estar sobre o pensamento popperiano, como o pró-
prio fi lósofo denomina, a indução, na verdade, é o “problema de Hume”. Segundo o nosso 
epistemólogo há dois problemas na análise da teoria indutiva de Hume: o problema lógi-
co e o psicológico. Resolver esses problemas, na verdade, é solucionar boa parte das difi -
culdades da teoria do conhecimento. Por isso, o pensamento popperiano é tão importan-
te hoje para a disciplina de Teoria do Conhecimento, bem como para a fi losofi a em geral.
Palavras-chave: Filosofi a – Teoria do Conhecimento – Indução – Popper.

1- A teoria do conhecimento e a 

indução em David Hume

1.1. A teoria do conhecimento

Hume1 divide a origem do conhecimento entre 
impressões e idéias:

Podemos, por conseguinte, dividir todas as percepções 
do espírito em duas classes ou espécies, que se distin-
guem por seus diferentes graus de força e de vivaci-
dade. As menos fortes e menos vivas são geralmente 
denominadas pensamentos ou idéias. A outra espécie 
não possui um nome em nosso idioma e na maioria dos 
outros, porque, suponho, somente com fins filosóficos 
era necessário compreendê-las sob um termo ou no-
menclatura geral. Deixe-nos, portanto, usar um pouco 
de liberdade e denominá-las impressões, empregando 
esta palavra num sentido de algum modo diferente do 
usual. Pelo termo impressão, entendo, pois, todas as 
nossas percepções mais vivas, quando ouvimos, vemos, 
sentimos, amamos, odiamos, desejamos ou queremos. 
E as impressões diferenciam-se das idéias, que são as 
percepções menos vivas, das quais temos consciência, 
quando refletimos sobre quaisquer das sensações ou 
dos movimentos acima mencionados.2

Destarte, o ponto de partida para Hume é uma 
classifi cação de tudo aquilo que se dá a conhecer 
como sendo de dois tipos: impressões e idéias.

As impressões são os dados fornecidos pelos sen-
tidos, sejam internas – como a percepção de um esta-
do de tristeza – sejam externas, como a visão de uma 
paisagem ou a audição de um ruído. As idéias são 
representações da memória e da imaginação e resul-
tam das impressões como suas cópias modifi cadas; 
podem ser associadas por semelhança, contigüidades 
espacial e temporal e causalidade.

Nossos conhecimentos começam com a experiên-
cia dos sentidos, isto é, com as sensações. Os objetos 
exteriores excitam nossos órgãos dos sentidos e ve-
mos cores, sentimos sabores e odores, ouvimos sons, 
sentimos a diferença entre o áspero e o liso, o quente 
e o frio, etc.

As sensações se reúnem e formam uma percepção; 
ou seja, percebemos uma única coisa ou um único 
objeto que nos chegou por meio de várias e diferen-
tes sensações. Assim vejo uma cor vermelha e uma 
forma arredondada, aspiro um perfume adocicado, 
sinto maciez e digo: “Percebo uma rosa”. A “rosa” é 
o resultado da reunião de várias sensações diferentes 
num único objeto de percepção.
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As percepções por sua vez, se combinam ou se 
associam. A associação pode dar-se por três motivos: 
por semelhança, por proximidade ou contigüidade 
espacial e por sucessão temporal. A causa da associa-
ção das percepções é a repetição. Ou seja, de tanto 
algumas sensações se repetirem por semelhança, ou 
de tanto se repetirem no mesmo espaço ou próximas 
umas das outras, ou, enfi m, de tanto se repetirem su-
cessivamente no tempo, criamos o hábito de associá-
las. Essas associações são as chamadas idéias.

As idéias, trazidas pela experiência, isto é, pela 
sensação, pela percepção e pelo hábito, são levadas 
à memória e, de lá, a razão as apanha para formar 
pensamentos.

A experiência escreve e grava em nosso espírito as 
idéias, e a razão irá associá-las, combiná-las ou sepa-
rá-las, formando todos os nossos pensamentos.

Agora que você entendeu, vejamos os casos con-
cretos:

A experiência me mostra, todos os dias, que, se eu puser 
um líquido num recipiente e levar ao fogo, esse líquido 
ferverá, saindo do recipiente sob a forma de vapor. Se o 
recipiente estiver totalmente fechado e eu o destampar, 
receberei um bafo de vapor, como se o recipiente tives-
se ficado pequeno para conter o líquido.

A experiência também me mostra, todo o tempo, que se 
eu puser um sólido (um pedaço de vela, um pedaço de 
ferro) no calor do fogo, não só ele derreterá, mas também 
passará a ocupar um espaço muito maior no interior do 
recipiente. A experiência também repete constantemen-
te para mim a possibilidade que tenho de retirar um ob-
jeto preso dentro de um outro, se eu aquecer este últi-
mo, pois, aquecido, ele solta o que estava preso no seu 
interior, parecendo alargar-se e aumentar de tamanho.

Experiências desse tipo, à medida que vão se re-
petindo sempre da mesma maneira, vão criando em 
mim o hábito de associar calor com certos fatos. Ad-
quiro o hábito de perceber o calor, e em seguida, um 
fato igual ou semelhante a outros que já percebi inú-
meras vezes. E isso me leva a dizer: “O calor é a cau-
sa desses fatos”. Como os fatos são de aumento do 
volume ou da dimensão dos corpos submetidos ao 
calor, acabo concluindo: “O calor é a causa da dila-
tação dos corpos” e também “A dilatação dos corpos 
é efeito do calor”. É assim, diz Hume, que nascem as 
ciências. São elas, portanto, hábito de associar idéias, 
em conseqüência das repetições da experiência. Mas 
será que ele concorda com isso?

Vejamos mais profundamente o princípio da cau-
salidade de Hume. É exatamente esse princípio o 
divisor de águas do pensamento de Hume. Até esse 

momento Hume pensa em termos semelhantes a Lo-
cke, todavia, a partir da relação entre causa e efeito o 
quadro muda drasticamente.

O conceito de causa e efeito constitui um dos nú-
cleos das metafísicas racionalistas. Estes concebem 
a relação causal como conexão necessária entre os 
fatos, mas, analisando-se os fenômenos sensíveis, 
verifi ca-se a inexistência de qualquer impressão a 
ela correspondente. Se, por exemplo – diz Hume –, 
torna-se o juízo causal “a pedra esquenta porque os 
raios de sol incidem sobre ela”, constata-se que a 
primeira e a última parte (“a pedra esquenta” e “os 
raios de sol incidem sobre ela”) têm como origem 
duas inquestionáveis impressões sensíveis, uma tátil e 
outra visual. O mesmo não acontece com a vincula-
ção expressa na palavra “porque”. Qual seria, então, 
a origem desta última?

Para Hume a resposta encontra-se numa habitu-
al associação entre posterior e o anterior. O fato de 
um fenômeno ser sempre seguido por outro, no tem-
po, faz com que os dois sejam relacionados como se 
houvesse conexão causal entre eles. Causa e efeito, 
enquanto impressões sensíveis, não seriam mais que 
o anterior e o posterior de uma sucessão temporal, 
transformados em elos de uma vinculação necessá-
ria. Isso ocorre subjetivamente e seu fundamento en-
contra-se no sentimento de crença, algo muito dife-
rente dos processos intelectuais de inferência lógica. 
Exemplo:

Quando se vê um corpo cair, não se deduz logicamente 
que ele vá quebrar; espera-se, porém, que isso aconteça 
e, sobretudo, acredita-se firmemente que isso vá ocorrer 
em seguida. Como conseqüência, não é possível ter co-
nhecimento científico da natureza, se por essa expres-
são entende-se certeza e demonstração, isto é, prova.

Hume ainda chega à conclusão que essa crença é 
necessária. As ciências da natureza, para Hume, cor-
respondem a uma necessidade interior de colocação 
de ordem nas coisas, a fi m de que a sobrevivência 
do homem seja garantida. Seus fundamentos seriam, 
portanto, irracionais, pois a crença que está na base 
de todo o conhecimento natural não tem qualquer 
estruturação lógica. Esta encontra-se apenas nos do-
mínios da matemática, cujas verdades são apodíticas, 
necessárias e invariáveis.

É preciso salientar, no entanto, para que não se 
perca o verdadeiro signifi cado da teoria do conhe-
cimento de Hume, que seu objetivo não era des-
truir pura e simplesmente o trabalho dos cientistas. 
A análise e a crítica que formulou dos fundamentos 
do conhecimento eram endereçadas às grandes con-
cepções metafísicas tradicionais. Elas afi rmavam uma 
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certa ordem no mundo, determinada pela criador. A 
existência desta seria provada, seja pelo argumento 
de que todas as coisas têm uma causa e, portanto, 
deve haver uma primeira. Todavia, para Hume, a cau-
salidade não é mais do que uma crença baseada na 
ação do hábito sobre a imaginação, e as idéias têm 
todas, origem na experiência sensível.

1.2. A indução

Para Hume, tudo aquilo que podemos investigar 
se divide em duas classes:
a) relações de idéias: matemática e lógica,

b) matérias de fato: tudo o que acontece no mundo 
real, que nos é dado pelo sentido.

As relações de idéias são conhecidas apenas pela 
razão enquanto as matérias de fato só nos são conhe-
cidas pela experiência.3

Diz o fi lósofo italiano Battista Mondin que “o prin-
cípio fundamental da fi losofi a de Hume é o da ima-
nência, interpretado empiristicamente”.4 De acordo 
com esse princípio, a única fonte de conhecimento é 
a experiência, e o objeto da experiência não é uma 
coisa externa, mas sua representação. Apoiando-se 
neste princípio, Hume afi rma que as representações 
ou as impressões constituem o dado último do conhe-
cimento humano, o limite contra o qual o homem se 
choca e no qual deve deter-se. Se existe alguma coisa 
além das impressões, não podemos conhecê-la.

O que signifi ca conhecer as matérias de fato? Sig-
nifi ca conhecer suas causas e seus efeitos.5 Por exem-
plo: saber o que é a água é saber, entre outras coisas, 
que ela pode ser usada para apagar o fogo, para matar 
a sede, para matar um animal, etc. Estas são efeitos 
da água. Contemplando um terreno comido e destru-
ído pela erosão, posso dizer: a água foi a causa disso.

Destarte, se todo conhecimento, toda ciência, toda 
tecnologia se baseiam no conhecimento de relações 
entre causas e efeitos então somente a experiência 
pode ser a gênese de todo conhecimento.

E como se descobrem causas e efeitos? Hume res-
ponde que são descobertos não pela razão, mas pela 
experiência.

Mas o que signifi ca dizer que uma coisa é causa 
de outra? Signifi ca que estou afi rmando a existência 
de uma relação necessária entre elas. Ao afi rmar uma 
relação causal, estou dando um pulo enorme para 
longe dos fatos.
a) Faz um ano, uma chuva apagou um incêndio;

b) Dois meses atrás apaguei um fósforo num copo 
de água;

c) Ontem joguei água em uma brasa e ela apagou.

Estão aqui alguns fatos, mas até aí não se fez ciên-
cia alguma. Mas quando damos o salto e concluímos: 
a água apaga o fogo, aí sim, fazemos ciência. A ciên-
cia busca o invisível.

O que nos autoriza a pular dos enunciados rela-
tivos aos fatos passados, para o enunciado relativo a 
todos os fatos, até mesmo os futuros?

A conclusão de que o futuro será semelhante ao 
passado, de que a totalidade dos casos será seme-
lhante aos alguns que examinei, não é lógica. Dizer 
que não é lógica é afi rmar que o enunciado sobre to-
dos não estava contido no enunciado sobre alguns.

Se digo: Todos os homens são mortais. Sócrates é 
homem então Sócrates é mortal, o raciocínio é lógi-
co. A conclusão estava contida nas duas premissas. 
Portanto, a passagem do todos para alguns é lógica, 
demonstrativa, analítica.

Será possível o caminho inverso?
Hume diz que não. “Não é o raciocínio (lógico) 

que nos leva a supor que o passado é semelhante ao 
futuro e a esperar efeitos semelhantes de causas que 
são aparentemente semelhantes”.6

Será necessário que as experiências se repitam, se 
acumulem, criem hábitos mentais. Os hábitos e cos-
tumes nos fazem ver a realidade por meio das rotinas, 
das repetições. Eles criam formas peculiares de con-
templar o mundo. Aquilo que já aconteceu muitas 
vezes, da mesma maneira, deve continuar a aconte-
cer da mesma forma sempre.

Assim, a contragosto somos forçados a admitir que, 
nas teorias, não são apenas os fatos que falam. É o 
costume, um fato psicológico, que faz com que ligue-
mos esses fatos de certa forma.7 Foi-se o ideal de um 
discurso que enuncia os fatos apenas. Porque aqui, 
sub-repticiamente, o homem introduz sua crença.

Hume indicou que a passagem do alguns para o 
todos se dá graças ao auxílio de um pressuposto emo-
cional. A inferência indutiva necessita da imaginação 
para estabelecer a ligação entre o particular e o univer-
sal. A psicologia da forma mostra que o conhecimento 
depende de nossa capacidade para encher os espaços 
vazios deixados por fragmentos de informações. Sem 
a imaginação, fi caríamos nos fragmentos, no parti-
cular. Nunca daríamos o vôo universal da ciência.8

Diante de tudo isso, Rubem Alves conclui:

“As teorias, essas ambiciosas generalizações que abar-
cam o passado e o futuro, o aqui e os confins do espa-
ço, são construídas sobre nossa crença na continuidade 
do universo, uma exigência que brota da fé, dos senti-
mentos, dos hábitos.”9
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2- A solução de Karl Popper para o 

problema da indução 

Desde a Antigüidade, os fi lósofos empregam mé-
todos dedutivos e indutivos para o estudo da reali-
dade.10 Donald Williams em The Ground of Induc-
tion (O fundamento da indução – 1947), considerou 
que resolver o problema da indução seria resolver o 
maior problema da Filosofi a. Aí está a importância do 
objeto de estudo desse trabalho.

As primeiras palavras de Popper em sua obra Co-
nhecimento Objetivo são:

“Julgo haver resolvido importante problema filosófico: 
o problema da indução. Devo ter chegado à solução 
em 1927 ou por aí. Essa solução tem sido extremamen-
te frutífera, capacitando-me a resolver bom número de 
outros problemas filosóficos”.11

Apesar de Popper ter reivindicado para si tal so-
lução, ele mesmo confessa que “poucos fi lósofos, 
contudo, apoiariam a tese de que resolvi o problema 
da indução.”12 Isso, na verdade, ocorre em face de 
“poucos fi lósofos têm-se dado ao incômodo de estu-
dar – ou mesmo criticar – minhas concepções de tal 
problema, ou de tomar conhecimento do fato de ha-
ver eu feito algum trabalho a esse respeito.” Reclama 
ainda o fi lósofo que “muitos livros publicados bem 
recentemente não fazem a menor referência a minha 
obra, embora muitos deles dêem mostras de ter sido 
infl uenciados por alguns ecos bastante indiretos de 
minhas idéias. E as obras que tomam conhecimento 
de minhas idéias costumam atribuir-me opiniões que 
nunca sustentei, ou criticar-me com base em eviden-
tes incompreensões ou interpretações errôneas, ou 
com argumentos inválidos.”13

Antes de analisarmos a solução dada por Popper 
ao problema da indução, relembremos no que con-
siste a indução.

O que pretende um método indutivo? A indução 
tem como programa construir um discurso da ciência 
a partir dos fatos observados. É uma forma de argu-
mentar, de passar de certas proposições a outras. Ru-
bem Alves diz que “a indução é uma forma de pensar 
que pretende efetuar, de forma segura, a passagem do 
visível para o invisível”.14

Como assim “passagem do visível para o invisí-
vel”? Vejamos dois exemplos:

1st) Você vê o Sol nascer uma vez, duas vezes, cem 
vezes. A partir desses fatos, dados do passado, 
você é levado a concluir que não existe coisa 
mais normal e óbvia que o Sol se levantar ama-

nhã e por todo o futuro, enquanto nosso sistema 
existir.

Não é verdade que seu conhecimento do passado 
o levou a dar um salto: do dado para o não-dado, 
do acontecido para o não-acontecido, do conhecido 
para o desconhecido, do visível para o invisível.

Chegamos a conclusão que quando concluímos 
sobre o futuro a partir do passado, estamos fazendo 
um raciocínio indutivo: do conhecido ao desconhe-
cido, do visível ao invisível.

Vamos examinar agora o nosso segundo exemplo.

2nd) Vamos supor que você está viajando pelo 
mundo inteiro. Nessa sua viagem, você começa 
a perceber a cor dos cisnes os quais se depara. O 
primeiro era branco, o segundo também. Vai para 
outro lugar, e lá encontra um outro cisne branco, 
e outro, e outro, e assim acontece por toda a sua 
viagem. No fi nal você contabiliza: 10 mil cisnes 
visto, todos eles brancos. Automaticamente, você 
realiza um salto indutivo: “Todos os cisnes são 
brancos”. Neste caso específi co, a passagem não 
foi do passado para o futuro, mas de alguns para 
todos, ou da parte para o todo.

Note que sempre que passamos do passado, ou do 
particular para o geral, ampliamos o que sabemos.

Sobre esse problema da indução que Karl Popper 
polemiza com os empiristas, e para isso remete-se a 
Hume15:

“Aproximei-me do problema da indução através de 
Hume, cuja afirmativa de que a indução não pode ser 
logicamente justificada eu considerava correta”.16

Hume, na verdade, levantou dois problemas no 
que concerne a indução: o problema lógico e o pro-
blema psicológico. 

2.1. O problema lógico da indução

O problema lógico consiste na seguinte questão: 
“Somos justifi cados em raciocinar partindo de exem-
plos (repetidos), dos quais temos experiência, para 
outros exemplos (conclusões), dos quais não temos 
experiência?

A resposta de Hume ao problema lógico é: Não, 
por maior que seja o número de repetições.17 Hume 
argumenta que não pode haver argumentos lógicos 
válidos que nos permitam afi rmar que “aqueles ca-
sos dos quais não tivemos experiência alguma asse-
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melham-se àqueles que já experimentamos anterior-
mente”. Conseqüentemente, “mesmo após observar 
uma associação constante ou freqüente de objetos, 
não temos motivo para inferir algo que não se refi ra a 
um objeto que já experimentamos”.18 Em sua Lógica 
da Pesquisa Científi ca, Popper diz o seguinte quanto 
ao problema lógico da indução:

Orá, está longe de ser óbvio, de um ponto de vista ló-
gico, haver justificativa no inferir enunciados universais 
de enunciados singulares, independentemente de quão 
numerosos sejam estes; com efeito, qualquer conclusão 
colhida desse modo sempre pode revelar-se falsa: in-
dependentemente de quantos casos de cisnes brancos 
possamos observar, isso não justifica a conclusão de 
que todos os cisnes são brancos.19

Popper considera a refutação da inferência induti-
va de Hume clara e conclusiva.20 No entanto, o fi ló-
sofo não embarca no irracionalismo de Hume. O que 
seria o irracionalismo de Hume?

Hume diz que a repetição não tem qualquer força 
como argumento, embora domine nossa vida cogniti-
va ou nosso “entendimento”. Isso o levou à conclusão 
de que o argumento, ou a razão, desempenha apenas 
um papel menor em nosso entendimento. Nosso “co-
nhecimento” é desmascarado como sendo não só da 
natureza de crença, mas de crença racionalmente in-
defensável – de uma fé irracional.21

Popper, citando Russell mostra o choque entre a 
resposta de Hume ao problema lógico da indução e 
a racionalidade, ao empirismo e aos procedimentos 
científi cos:

A filosofia de Hume... representa a bancarrota da racio-
nalidade do século XVIII; Assim, é importante descobrir 
se há alguma resposta a Hume dentro de uma filoso-
fia que seja inteira ou principalmente empírica. Se não 
houver, não há diferença intelectual entre a sensatez e 
a demência. O lunático que acredita ser um ovo escal-
dado só será condenado com base em que pertence a 
uma minoria.22

Resolver o problema lógico da indução é muito 
importante, como mostra Reinchenbach:

“... esse princípio determina a verdade das teorias cien-
tíficas. Eliminá-lo da Ciência significaria nada menos 
que privá-la do poder de decidir quanto à verdade ou 
falsidade de suas teorias. Sem ele, a Ciência perderia 
indiscutivelmente o direito de separar sua teorias das 
criações fantasiosas e arbitrárias do espírito do poeta”.23

Russell concorda dizendo que se a indução (ou o 
princípio da indução) for rejeitada, “qualquer tenta-
tiva para chegar a leis científi cas gerais partindo de 
observações particulares é ilusória e o ceticismo de 

Hume é inevitável para um empírico”.24 Sendo assim, 
sem a apresentação de uma solução para a epistemo-
logia irracionalista de Hume, a ciência não poderá 
estar fundamentada na lógica indutiva.

Popper diz possuir essa solução:

“... não há choque entre minha teoria de não-indução 
e a racionalidade, ou o empirismo, ou o procedimento 
da ciência”.25

Para iniciarmos aqui o esboço da solução de Po-
pper para o problema lógico da indução de Hume, 
devemos primeiro ver como o fi lósofo formulou esse 
problema:

1st) Pode a alegação de que uma teoria explanativa 
univesal é verdadeira ser justifi cada por “razões 
empíricas”; isto admitindo a verdade de certas 
asserções de teste ou asserções de observação 
(que, pode-se dizer, são baseadas em experiên-
cia)? A resposta de Popper, nesse caso, é seme-
lhante a de Hume: Não. Nenhuma quantidade 
de asserções de teste verdadeiras justifi caria a 
alegação de que uma teoria explanativa univer-
sal é verdadeira.26

2nd) Pode a alegação de que uma teoria explanativa 
univesal é verdadeira, ou é falsa, ser justifi cada 
por “razões empíricas”; isto é, pode a admissão 
da verdade de asserções de teste justifi car a ale-
gação de que uma teoria universal é verdadeira, 
ou a alegação de que é falsa? Popper dá a essa 
questão uma resposta positiva. “Sim, a admis-
são da verdade de asserções de teste às vezes 
nos permite justifi car a alegação de que uma 
teoria explanativa universal é falsa.”27

3rd) Pode uma preferência, com respeito à verdade 
ou à falsidade, por algumas teorias universais 
em concorrência com outras ser alguma vez 
justifi cada por tais “razões empíricas”? Popper 
responde que sim.28

Essas respostas se tornam evidentes quando pas-
samos a conhecer o famoso método hipotético-de-
dutivo de Popper. Primeiro, para ele, “todas as teorias 
são hipóteses; todas podem ser derrubadas.”29 Não 
podemos concluir daí que o fi lósofo tenha sugerido 
abandonarmos a procura da verdade, pelo contrário, 
diz Popper, “nossas discussões críticas de teorias são 
dominadas pela idéia de encontrar uma teoria expla-
nativa verdadeira (e vigorosa).”30 O método de Popper 
também não desconsidera o empirismo, mas essa ati-
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tude possui um outra função, a de serem responsáveis 
pelas refutações das hipóteses que formulamos.31

2.2. O problema psicológico da 
indução

O problema psicológico consiste na seguinte ques-
tão: “Por que, não obstante, todas as pessoas sensatas 
esperam, e crêem que exemplos de que não têm ex-
periências conformar-se-ão com aqueles de que têm 
experiência? Isto é: Por que temos expectativas em 
que depositamos grande confi ança?”32

A resposta de Hume ao problema psicológico é: 
“Por causa do ‘costume ou hábito’; isto é porque so-
mos condicionados pelas repetições e pelo mecanis-
mo de associação de idéias, mecanismo sem o qual, 
diz Hume, difi cilmente poderíamos sobreviver”.33

Tem-se notado com freqüência que a explicação de 
Hume acerca do problema psicológico da indução é 
pouco satisfatória em termos fi losófi cos. Sem dúvida, 
contudo, ela pretende ser uma teoria psicológica e 
não fi losófi ca, pois procura dar uma explicação cau-
sal a um fato psicológico – o fato de que acreditamos 
em leis, em assertivas que afi rmam a regularidade de 
eventos constantemente associados – afi rmando que 
este fato é devido ao (isto é, constantemente associa-
do ao) hábito ou costume.34 

Popper afi rma que a psicologia popular de Hume 
está errada em pelo menos três pontos:

1st) O resultado típico da repetição: se é verdade 
que a repetição cria expectativas inconscientes, 
estas só se tornam conscientes a partir do mo-
mento em que algo sai errado (não percebemos 
as batidas do relógio, mas notaremos o silên-
cio, se o relógio parar).

2nd) A gênese dos hábitos: hábitos e costumes, via 
de regra, não se originam na repetição. Mesmo 
os hábitos de andar, falar e comer em horas de-
terminadas têm início antes de que a repetição 
possa ter um papel importante.

3rd) O caráter daquelas experiências e tipos de 
comportamento que podem ser descritos como 
“acreditar numa lei”, ou “esperar uma sucessão 
ordenada de eventos”: a crença numa lei não 
corresponde precisamente ao comportamen-
to que revela a expectativa de uma sucessão 
de eventos aparentemente baseados numa lei; 
contudo, as duas coisas estão sufi cientemente 
interligadas para que sejam tratadas em con-
junto: podem talvez resultar, excepcionalmen-

te, da mera repetição de impressões dos sen-
tidos (como no caso do relógio que deixa de 
funcionar). Popper confessa que estava disposto 
a admitir isso, mas normalmente, e na maioria 
dos casos, elas não podem ser explicadas dessa 
maneira.35

Na obra Conhecimento Objetivo, Popper diz que 
a indução – a formação de uma crença por meio de 
repetição – é um mito. “Primeiramente em animais 
e crianças, mas depois também em adultos, foi que 
observei a imensamente forte necessidade de regu-
laridade – a necessidade que os leva a procurar re-
gularidades; que às vezes os faz experimentar regu-
laridades mesmo onde não há nenhuma; que os faz 
aferrar-se dogmaticamente a suas expectativas; e que 
os torna infelizes e pode mesmo impeli-los ao de-
sespero e à beira da loucura se certas regularidades 
admitidas ruírem”.36

Quando Kant disse que nossa inteligência impõe 
suas leis à natureza, estava certo – só que não notou 
quantas vezes nossa inteligência falha ao tentá-lo: as 
regularidades que tentamos impor são psicologica-
mente a priori, mas não há menor razão para admitir 
que sejam válidas a priori, como pensou Kant. A ne-
cessidade de tentar impor tais regularidades a nosso 
ambiente é claramente inata e baseada em impulsos, 
ou instintos. Há a necessidade geral de um mundo 
que se conforme com nossas expectativas.37

Diante disso, Popper concluiu:

“... expectativas podem surgir sem qualquer repetição, 
ou antes de qualquer uma; e depois levou-me a uma 
análise lógica que mostrou que elas não podem surgir 
de outra forma, porque a repetição pressupõe simila-
ridade e a similaridade pressupõe um ponto de vista 
– uma teoria, ou uma expectativa”.38

Destarte, a teoria indutiva de Hume sobre a forma-
ção de crenças não tem possibilidade de ser verda-
deira, por razões lógicas.

Em outras palavras, Popper em Conjecturas e Re-
futações, diz que foi levado por considerações pura-
mente lógicas a substituir a teoria da indução pelo 
seguinte ponto de vista:

... em vez de esperar passivamente que as repetições 
nos imponham suas regularidades, procuramos de 
modo ativo impor regularidades ao mundo. Tentamos 
identificar similaridades e interpretá-las em termos de 
leis que inventamos. Sem nos determos em premissas, 
damos um salto para chegar a conclusões – que pode-
mos precisar pôr de lado, caso as observações não as 
corroborem.39
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Assim, fi nalizo a exposição da crítica de Popper ao 
problema lógico e psicológico da teoria da indução 
de Hume. Vejamos agora algumas conclusões as quais 
Popper chegou após o exame do problema da indução.
1st) A indução – isto é, a inferência baseada em 

grande número de observações – é um mito: 
não é um fato psicológico, um fato da vida cor-
rente ou um procedimento científi co.

2nd) O método real da ciência emprega conjecturas 
e salta para conclusões genéricas, às vezes de-
pois de uma única observação.

3rd) A observação e a experimentação repetidas 
funcionam na ciência como testes de nossas 
conjecturas ou hipóteses – isto é, como tentati-
vas de refutação.

4th) A crença errônea na indução é fortalecida pela 
necessidade de termos um critério de demarca-
ção que – conforme aceito tradicionalmente, e 
equivocadamente – só o método indutivo po-
deria fornecer.

5th) A concepção de tal método indutivo, como cri-
tério de verifi cabilidade, implica uma demarca-
ção defeituosa.

6th) Se afi rmarmos que a indução nos leva a teorias 
prováveis (e não certas) nada do que precede se 
altera fundamentalmente.

3- Conclusão

Como vimos, Donald Williams afi rmou que resol-
ver o problema da indução era resolver o maior pro-
blema da Filosofi a. Popper se julgou capaz para tal e 
como foi mostrado resolveu o problema sem abdicar 
da racionalidade, do empirismo e dos procedimentos 
científi cos. A questão da indução é fundamental, pois, 
ela reporta à indagação se agimos ou não de acordo 
com a razão. Hume não acredita na capacidade da 
razão humana em relação ao conhecimento indutivo, 
já Popper defende a racionalidade e a considera o 
fundamento do saber, destacando a indução genuína 
como sendo um raciocínio hipotético (conjectural). 
A análise popperiana mostrou que existe um confl ito 
entre os problemas lógico e psicológico da indução 
instaurados por Hume. Este fato acarretou um ceticis-
mo e um certo irracionalismo humeano, uma vez que 
o fi lósofo reduz a razão a um papel menor no enten-
dimento humano. Ao contrário de Hume, Popper faz 
um apelo à racionalidade e ao emprego do método 
crítico-hipotético (conjectural) como sendo a base da 
verdadeira indução e do conhecimento científi co, so-

lucionando a problemática instaurada por Hume.
Diante de tudo isso, percebe-se a importância das 

conclusões chegadas por esse fi lósofo, as quais não 
se reduzem ao estabelecimento do critério de demar-
cação ou da proposta do método crítico-conjectural 
como solução do problema da indução. O pensamen-
to popperiano é muito rico e devemos explorá-lo em 
nosso contexto. Alguns sinais de mudança têm sido 
notados no âmbito brasileiro quanto à aceitação e es-
tudo de Karl Popper. Isso pode ser verifi cado em face da 
vasta bibliografi a do epistemólogo a qual foi traduzida 
para o português no espaço de oito anos (1974-1981).

Por último quero ressaltar que Popper parece ser 
um autor extremamente fértil para aqueles que va-
lorizam o debate e a discussão de idéias. A partir de 
uma interpretação crítica de sua obra, ele nos parece 
um autor sugestivo para os que querem ser críticos 
do atual progresso dos resultados da presente trans-
formação do Brasil.
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1 David Hume nasceu em Edimburgo, na Escócia, no dia 
07 de maio de 1711. A sua família queria que estudas-
se advocacia, o que ele não quis. Mais tarde a família 
tentou fazer com que se dedicasse ao comércio, mas 
também desta vez o resultado foi negativo. Em 1735, 
Hume foi para a França a fi m de continuar seus estudos, 
o que fez com muita seriedade e dedicação, “consi-
derando negligenciáveis todas as coisas, com exceção 
do aprimoramento de seus talentos literários”. Em 1739 
terminou sua obra mais importante, o Tratado sobre a 
natureza humana, que teve uma acolhida fria. Hume, 
que aspirava antes de tudo à fama, sentiu-se profunda-
mente abatido e desiludido. Durante alguns anos foi 
secretário do general Saint Clair, ao qual acompanhou 
em várias missões no exterior. Em 1748 publicou En-
saios sobre o intelecto humano. Em 1749 retornou a 
Londres. Seguiram-se alguns anos de intensa atividade: 
entre 1751 e 1757 apareceram as Pesquisas sobre os 
princípios da moral, a História da Inglaterra e a Histó-
ria natural da religião, todas com grande sucesso. Em 
1756, Hume viajou novamente a França como secretá-
rio do embaixador inglês em Paris, onde fi cou conhe-
cendo a Rousseau. De volta à Inglaterra, hospedou em 
sua casa, em 1766, o escritor francês; mas o tempera-
mento difícil deste provocou um rompimento que deu 
assunto para muitos comentários. Mais tarde os dois se 
reconciliaram. Durante dois anos Hume foi também 
subsecretário de Estado. Em 1769 recolheu-se à vida 
privada. Morreu em sua casa na cidade natal, aos 25 de 
agosto de 1776. Hume, não obstante seu pensamento 
ser muito singular, é arrolado dentre os empiristas in-
gleses. Os empiristas são contrários ao inatismo. Para 
os empiristas, a razão, a verdade e as idéias racionais 
são adquiridos por nós através da experiência. Antes 
da experiência, dizem eles, nossa razão é como uma 
“folha em branco”, onde nada foi escrito; uma “tábu-
la rasa”, onde nada foi gravado. Somos com uma cera 
sem forma e sem nada impresso nela, até que a expe-
riência venha escrever na folha, gravar na tábula, dar 
forma à cera. Quem são os empiristas? Os mais famo-
sos são Francis Bacon, John Locke, George Berkeley e 
David Hume. O empirismo é uma característica mui-
to marcante da fi losofi a inglesa. Na Idade Média, por 
exemplo, os fi lósofos importantes como Roger Bacon 
e Guilherme de Ockham eram empiristas; em nossos 
dias, Bertrand Russell foi um empirista. Hume vai surgir 
na corrente empirista, contudo irá abordar a questão 

do conhecimento humano de uma perspectiva nova. O 
que irá distingui-lo dos demais empiristas é o seu prin-
cípio da causalidade. A idéia que ele possui de causali-
dade leva-nos a classifi cá-lo como cético.

2 HUME, Investigação acerca do entendimento humano, 
pp. 35-36.

3 HUME, Op. cit., p. 47.
4 MONDIN, Curso de Filosofi a, vol II, p. 112.
5 HUME, Op. cit., p. 49.
6 ALVES, Introdução à Filosofi a da Ciência, p. 128.
7 Cf. HUME, Op. cit., p. 62.
8 Uma boa exposição da teoria da indução de Hume é 

apresentado por MAGEE, As idéias de Popper, pp. 22-23.
9 Idem, p. 131.
10 Ver exposição sobre os métodos (“caminhos do conhe-

cimento”) em ZILLES, Teoria do conhecimento e teoria 
da ciência, pp. 45-49.

11 POPPER, Conhecimento Objetivo, p. 13.
12 POPPER, Conhecimento Objetivo, p. 13.
13 Idem., ibid.
14 ALVES, Filosofi a da Ciência, p. 119.
15 Já vimos na primeira parte do seminário o que Hume 

acha sobre a indução.
16 POPPER, Conjecturas e Refutações, p. 72.
17 POPPER, Conhecimento Objetivo, p. 15.
18 POPPER, Conjecturas e Refutações, p. 72.
19 POPPER, A Lógica da Pesquisa Científi ca, pp. 27-28.
20 POPPER, Conjecturas e Refutações, p. 72.
21 Ver POPPER, Conjecturas e Refutações, p. 81.
22 RUSSELL, apud POPPER, Conhecimento Objetivo, p. 16.
23 REINCHENBACH Apud. POPPER, A Lógica da Pesquisa 

Científi ca, p. 28.
24 RUSSELL, apud POPPER, Conhecimento Objetivo, p. 16.
25 Idem, p. 17. 
26 Idem, p. 18.
27 Idem, p. 18.
28 Idem, p. 19.
29 Idem, p. 39.
30 Idem, ibid.
31 Idem, p. 40.
32 Idem, p. 15.
33 Idem, p. 16.
34 POPPER, Conjecturas e Refutações, p. 72.
35 Idem, p. 73.
36 POPPER, Conhecimento Objetivo, pp. 33-34.
37 Idem, p. 34.
38 Idem, ibid.
39 POPPER, Conjecturas e Refutações, pp. 75-76.
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Cultura religiosa no contexto educacional. 
Articulação de um conhecimento complexo

Adelino Francisco de Oliveira*

Resumo: O presente trabalho vislumbra abordar a questão do lugar da disciplina de Cultura 

Religiosa no contexto da educação. Em diálogo com a perspectiva da complexidade, articu-

lada pelo pensador Edgar Morin, almeja-se, de fato, discernir a relevância da disciplina de 

Cultura Religiosa na formatação de uma nova concepção de conhecimento — diversa dos 

postulados que sustentam a racionalidade cartesiana.

Em perspectiva complexa, a disciplina de Cultura Religiosa deve dinamizar a exigente tarefa 

de compor um conhecimento transdisciplinar, capaz de articular saberes e reformar o pró-

prio pensamento.

A disciplina de Cultura Religiosa — a qual pode 

aparecer, nos diferentes ambientes acadêmicos, com 

o nome de Ciências da Religião, Religião e Cultura, 

Ensino Religioso, Introdução ao Pensamento Teoló-

gico etc. — tem sido uma presença controversa nos 

espaços educativos que se propõem a incluí-la em 

sua grade curricular. Um ponto claro de tensão con-

fi gura-se na defi nição dos conteúdos que tal disci-

plina deverá desenvolver no espaço aula, bem como 

no tipo de abordagem a partir da qual tais conteú-

dos deverão ser trabalhados — um olhar mais refl e-

xivo-científi co ou uma perspectiva mais catequética 

e doutrinadora. Em séries iniciais — no ambiente do 

ensino fundamental I e II —, essas questões aparecem 

de maneira muito branda, quase imperceptíveis. En-

trementes, no contexto do ensino médio e do ensino 

superior — especialmente no último ano de curso, 

com a eminência de um exame vestibular ou já em 

vias de terminar a graduação —, a pertinência da dis-

ciplina em tela torna-se alvo de constantes análises e 

críticas, alicerçadas, na maioria das vezes, em visões 

pragmáticas, imediatistas e simplifi cadoras.

É óbvio que muitos educadores que se encontram 

à frente de outras disciplinas também se deparam com 

questões semelhantes. Isso acontece porque a postura 

de fragmentação e pragmatismo compõe o olhar con-

temporâneo, desvelando-se como o nó górdio que di-

namiza a própria noção de ciência. De fato, a produ-

ção de conhecimento no mundo ocidental moderno, 

desde suas origens no século XVII com René Descar-

tes — que, almejando “um conhecimento claro e se-

guro de tudo o que é útil à conduta da vida”,1 acabou 

por fornecer as bases para o pensamento moderno —, 

apresenta características de um saber eminentemente 

fragmentado.2 No entanto, apesar da pretensão mo-

derna de produzir um conhecimento pautado em uma 

fundamentação sufi ciente3 — um conhecimento que 

tenha uma garantia absoluta de sua validade, espe-

lhando o grau máximo de certeza como conhecimen-

to —, o saber, articulado pela ciência moderna, em 

oposição à mentalidade medieval,4 acabou por desen-

volver um conhecimento parcial, um saber de espe-

cialistas. No tocante às ciências humanas, de maneira 

mais específi ca, a perspectiva cartesiana ganha cam-

po a partir das compreensões positivistas de Augus-

te Comte. Assim, toda a produção de conhecimento, 

representado como científi co — após os postulados 

cartesianos e positivistas —, curvou-se à necessidade 

de especializações. Desse modo, do desdobramento 

desse mesmo princípio fragmentador emerge um co-

nhecimento mecanicista, incompetente na articula-

ção de relações entre as partes de um mesmo objeto.

Com esta perspectiva de ciência — que refl ete a 

própria percepção de existência humana —, não há 

espaço para a disciplina de Cultura Religiosa, pois, 

aparentemente, ela não traz nenhuma contribuição 
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pragmática aos educandos. Aqui, torna-se evidente a 

profundidade da questão. O problema não se resume 

ao âmbito de uma disciplina específi ca, mas, de ma-

neira discrepante, à visão, predominantemente carte-

siana e positivista, que se tem de conhecimento. So-

bre tal questão insere-se uma importante refl exão, ar-

ticulada pelo pensador contemporâneo Edgar Morin: 

“[...] Os princípios da redução e da separação, que rei-

naram nas ciências, inclusive nas humanas (tornadas, 

assim, inumanas), impedem que se pense o humano”.5

Morin identifi ca a produção de conhecimento, ali-

cerçada em pressupostos cartesianos, como uma “in-

teligência cega”.6 Ora, a inteligência cega é aquela que 

reduz e separa. Reduz na medida em que unifi ca aquilo 

que é diverso ou múltiplo e separa, pois isola os obje-

tos — e saberes — uns dos outros, isolando-os, conco-

mitantemente, do seu ambiente e do seu observador.

As refl exões morinianas dinamizam a necessida-

de de articular-se uma nova concepção de ciência, 

fundamentada na percepção da realidade como ex-

pressão dinâmica de complexidade. A perspectiva da 

complexidade percebe a realidade como contínuo e 

inesgotável entrelaçamento. Na própria análise eti-

mológica do termo complexidade, desvela-se o senti-

do profundo do olhar proposto por Morin. A palavra 

latina complexus designa a qualidade daquilo que 

está entrelaçado, aquilo que foi tecido conjuntamen-

te. Morin elucida que: 

Todo sistema constitui uma unidade complexa compor-

tando diversidade e multiplicidade, e até antagonismo. 

Os sistemas vivos e o sistema da vida no seu conjunto 

(ecossistema, biosfera) dão ao termo complexo o senti-

do pleno: plexus (entrelaçamento) vem de plexere (en-

trelaçar). O complexo — aquilo que está entrelaçado 

em conjunto — constitui um tecido estreitamente uni-

do, embora os fios que o constituem sejam extrema-

mente diversos. A complexidade viva é a diversidade 

organizada.7

No contexto da educação — onde reina solitária 

a visão cartesiana de conhecimento — a perspecti-

va da complexidade gera crises. Assim, percebemos, 

na singularidade da disciplina de Cultura Religiosa, 

uma oportunidade ímpar para repensar o próprio 

pensamento — apropriando-nos de uma expressão 

moriniana. Esta é uma tarefa que deve envolver todos 

os educadores. Todavia o educador na disciplina de 

Cultura Religiosa, em particular, deve assumir uma 

postura irrequieta de vanguarda, provocando crises 

pedagógicas e espaços de refl exão.

De fato, falar em religião é abordar um tema ex-

tremamente complexo. A religião traz, em seu bojo, 

a dinamicidade e os desdobramentos da cultura. E 

a noção de cultura confi gura-se como um conceito 

eminentemente aberto, impossível de refl etir-se sobre 

ele fora de uma análise de conjunto; assim, a própria 

palavra cultura evidencia complexidades. Destarte, a 

disciplina de Cultura Religiosa dinamiza a possibi-

lidade de construir outros saberes — que levem em 

conta a riqueza e a multiplicidade que compõe a re-

alidade cultural.

No entanto, não podemos pensar a disciplina de 

Cultura Religiosa de maneira isolada — mesmo por-

que, se assim o fi zermos, não estaremos pensando 

em perspectiva complexa. A disciplina em tela deve 

provocar e fomentar diálogos com outras disciplinas, 

articulando visões de conjunto. Os temas de religião 

— por confl agrarem-se como temas de cultura — de-

vem ser abordados em análises transdisciplinares. A 

própria formação do educador em Cultura Religiosa 

deve contemplar esta possibilidade de diálogo entre 

os saberes. Isso signifi ca que o simples fato de um 

educador ter formação religiosa — ser padre ou pas-

tor, por exemplo — não o qualifi ca para a docência 

na disciplina em questão.

Claramente, a disciplina de Cultura Religiosa — 

por não se enquadrar em pressupostos racionalistas e 

em consonância com sua estreita relação com a cul-

tura — exige a construção de um conhecimento com-

plexo, capaz de articular saberes, consubstanciando 

posturas inter, trans e polidisciplinares. Em sintonia 

com tal perspectiva, Edgar Morin, dissertando sobre 

as exigências do pensamento complexo, propõe um 

conhecimento amplo sobre a realidade, alicerçado 

em múltiplos olhares. Tal conhecimento deve assu-

mir uma dimensão interdisciplinar — ressaltando o 

movimento de troca e de cooperação entre diferen-

tes olhares —, polidisciplinar — articulando uma 

profunda interação entre as diferentes ciências — e 

transdisciplinar — capaz de captar as dimensões que 

perpassam e unem diferentes objetos.8

Ressaltamos que a disciplina de Cultura Religio-

sa não tem condições de assumir esta exigente ta-

refa numa perspectiva solitária. A construção de 

uma nova estrutura de pensamento, que considere 

a complexidade da realidade, delineia um trabalho 

eminentemente coletivo e solidário, que extrapola o 

próprio âmbito da educação. No entanto a discipli-

na de Cultura Religiosa — pela própria natureza do 

conhecimento que a constitui e pelos questionamen-

tos aos quais está sucumbida no cotidiano do espaço 

educativo — encontra-se no olho do furacão e deve 

conceder uma resposta original, superando os mol-

des de uma racionalidade redutora e fragmentadora, 

ao estar condizente e coerente com uma compreen-

são complexa da realidade, na proposta de uma edu-

cação que se situa muito além de visões estreitas e 

pragmáticas.
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Espiritualidades do espírito

No início do mês de outubro, pôde-se ler, no site BBCBrasil.com, o resultado do levanta-
mento levado a efeito pelo instituto de pesquisas religiosas americano Pew Forum on Religion 
and Public Life sobre a importância dos chamados “movimentos de renovação”. Nos Estados 
Unidos e em outros nove países analisados, sul-americanos, africanos e asiáticos, pentecostais, 
evangelicais e carismáticos alcançam a proporção significativa de 49% da população urbana.

A cifra brasileira é “fascinante”, segundo o diretor do Instituto. Um em cada dois brasileiros, 
nos centros urbanos, é pentecostal, evangelical ou carismático. É a terceira maior porcentagem 
depois da Guatemala (60%) e do Quênia (56%).

O fato tem sido diversamente analisado, tanto do ponto de vista antropológico como na 
perspectiva das diferentes igrejas. Mais do que a teologia propriamente dita, as ciências da re-
ligião tem encontrado nesses movimentos ou tendências verdadeiro prato cheio. Propomo-nos 
trazer aqui uma pequena contribuição do ponto de vista da Teologia Espiritual, que, no nosso 
entender, analisa o conjunto das práticas religiosas nascidas da experiência que determinam a 
forma de caminhar na seqüela de Jesus em vista da perfeição do amor. Como dissemos na última 
edição de Ciberteologia, a Teologia Espiritual tem como finalidade estudar o desenvolvimento 
da capacidade de captar, na prática, o alcance efetivo da realidade de Deus que vem a nós, por 
Jesus, no Espírito, ditando, com base naquilo que somos, antropológica e historicamente, a res-
posta adequada à comunhão de vida com Deus a que somos chamados.

Assim sendo, a Teologia Espiritual parte da análise da experiência. A experiência é o lugar 
de origem de todas as formas de pentecostalismos, quer dos mais clássicos, que se concentram 
na vivência experiencial atribuída à ação direta do Espírito, quer dos mais recentes, que procu-
ram objetivar essa experiência em resultados palpáveis de curas, exorcismos e outros meios de 
garantir a saúde física e mental das pessoas, bem assim sua prosperidade material e econômica. 
Evangelicais e carismáticos, sem romper o laço com suas igrejas ou denominações tradicionais, 
evangélicas ou católica, reapresentam as mesmas diversidades, indo da intensificação da ex-
periência pessoal aos mais significativos procedimentos de manifestação pública de resultados 
obtidos.

Do ponto de vista teológico, o primeiro passo consiste em admitir a importância da base 
experiencial indispensável à compreensão da Palavra de Deus. Somente a Palavra de Deus lida 
como princípio de vida pode iluminar-nos e tornar-nos participantes do pensamento mesmo de 
Deus. Sob esse ângulo, a Modernidade deixou muito a desejar. A subjetividade, desvinculada 
do saber objetivo, marcou a abordagem reformadora da Palavra. Os católicos se interpuseram, 
optando, porém, pelo sufocamento da experiência, tornada suspeita, a menos que se pautasse 



pela interpretação da mediação oficial, a quem competia estabelecer as verdades da fé. Nas 
suas origens, o pentecostalismo é, precisamente, uma forma de exacerbação da experiência in-
dividual, independentemente das tradições eclesiais, colocando-se, portanto, nos antípodas do 
catolicismo, que enfatizava ao máximo a autoridade da Igreja.

Um eventual diálogo pentecostal-católico, apesar da diferença aparentemente abissal entre 
as partes em jogo, talvez deva começar pela análise da experiência cristã, em continuidade com a 
tradição bíblica e, sobretudo, neotestamentária. O papel capital desempenhado pela experiência 
na fonte das Escrituras, experiência dos profetas e sábios, experiência paradigmática de Jesus e 
experiência dos apóstolos parece ser a via indicada para o diálogo entre cristãos, dada, mesmo, 
a importância que tem a experiência no clima cultural pós-moderno em que vivemos.

A grande maioria dos autores que, ultimamente, se têm debruçado sobre as Escrituras sub-
linha a importância da experiência, na raiz da vida e do pensamento religiosos de Israel e das 
origens cristãs. Em continuidade com formulações já esboçadas no Antigo Testamento, nos pro-
fetas Oséias, Jeremias e Ezequiel, por exemplo, e talvez, sobretudo, nos Salmos, destaca-se como 
que dois aspectos de comunicação de luz e vida que preludiam a distinção entre o Verbo e o Es-
pírito, claramente colocada no Novo Testamento, pela encarnação do Verbo e o envio, por este, 
de junto do Pai, do Espírito, como o concebem os escritos joaninos.

A experiência cristã, qualquer que seja o ângulo sob o qual seja abordada, analisada, com-
preendida e valorizada, comporta sempre, no Novo Testamento e em todos os escritos cristãos 
até as formulações dogmáticas do século IV, esses dois aspectos que já Irineu (130-208) designa-
va como “as duas mãos do Pai”.

É de suma importância que se tenha presente o papel desempenhado pela experiência cristã 
na gênese da formação do dogma trinitário. Confessada desde o Novo Testamento, a Trindade, 
reconhecida sob essa designação a partir do século II, passou por um período de longa assimila-
ção, marcado, como se sabe, pela rejeição da idéia ariana do Verbo como sublime primeira cria-
ção, na progressiva recepção do consubstancial definido em Nicéia (325) e pela clara afirmação 
do Espírito Santo, graças à homotimia reconhecida em Constantinopla (381).

Esse segundo processo de reconhecimento da igualdade de adoração e honra devidas ao 
Espírito, juntamente com o Pai e o Filho, que confessa o credo niceno-constantinopolitano, tem 
particular importância por adotar um caminho que será retomado pelo pentecostalismo, partin-
do da experiência vivenciada das pessoas e da comunidade cristãs, esclarecida pela herança re-
cebida dos apóstolos, especialmente de Paulo e da tradição joanina, para a afirmação do “outro 
Paráclito” que, atuando no íntimo do coração, nos leva a agir como filhos no Filho.

Sob esse aspecto, o pentecostalismo retoma o caminho já praticado pelos autores cristãos do 
século IV, da experiência à expressão cristã, com uma grande carência, porém, visto que a in-
terpretação pentecostal da experiência cristã, resultante de uma reação compreensível às igrejas 
constituídas, tende a separar, quando não colocar em segundo plano, a referência ao Verbo, con-
tido na regra da fé adotada por essas mesmas igrejas. É verdade que, aqui, as diferenças entre as 
tradições evangélicas e católica parecem, à primeira vista, dissociar os carismáticos dos evange-
licais e pentecostais. Indo, porém, mais fundo, percebe-se que os pentecostalismos evangélicos se 



constituem em corpos distintos das igrejas ou mesmo em novas igrejas — sobretudo no caso das 
interpretações neopentecostais — por razões semelhantes às razões pelas quais os carismáticos 
tendem a formar um grupo à parte, com uma espiritualidade própria, na Igreja Católica, embo-
ra procure manter-se, sempre, disciplinado, submisso ao ensino e às disposições autorizadas da 
hierarquia católica e dando especial relevo aos pronunciamentos papais e episcopais.

O que diferencia, portanto, pentecostais, neopentecostais, evangelicais e carismáticos não 
seria tanto seu posicionamento em relação às respectivas tradições ou igrejas, senão a forma 
como entendem o que lhes serve a todos de base, ou seja, a forma como entendem a experiência 
cristã. Justifica-se, assim, tratá-los como formando um todo homogêneo, como o fez a pesquisa 
do Pew Forum e como nos propusemos tentar fazer estudando, em bloco, as Espiritualidades do 
Espírito.

Francisco Catão

https://ciberteologia.com.br/autor/francisco-catao
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Lendo o novo testamento no contexto cultural

Os estudantes de exegese bíblica estão acostumados a analisar uma passagem dentro de cer-
to número de contextos como expediente para obter compreensão mais rica e acurada daquilo 
que o texto quis dizer a seus primeiros ouvintes. Uma passagem é comumente analisada em 
seu contexto histórico, ou seja, como foi modelada e influenciada por uma situação histórica 
particular ou pela necessidade pastoral dentro da comunidade a que se destinava. Um trecho é 
necessariamente estudado levando-se em consideração seu contexto literário, isto é, como seu 
significado está influenciado pelo texto que o precedeu e pelo que se lhe segue. Isso pode incluir 
a análise narrativa ou a análise retórica de como a passagem situa-se dentro de uma trama ou ar-
gumento emergente. Toda perícope é examinada contra o pano de fundo de tradições teológicas, 
filosóficas e éticas que são invocadas direta ou indiretamente pela linguagem do texto. A lista po-
deria ser aumentada para incluir a cuidadosa análise do contexto lingüístico, social e ideológico 
da passagem, para não falar de muitas outras profícuas áreas de investigação que fazem parte de 
um curso normal de exegese ou de hermenêutica.

O livro A esperança da glória: reflexões sobre a honra e a interpretação do Novo Testamento 
pretende conduzir o leitor a ainda outro contexto para a leitura de textos provenientes do pe-
ríodo greco-romano, de modo especial os textos contidos no Novo Testamento — um contexto 
que não pretende concorrer com os contextos precedentes, mas complementá-los. Trata-se do 
contexto cultural do mundo mediterrâneo antigo, de modo especial o papel do valor social da 
honra e da desonra. Penetrar o contexto cultural do mundo partilhado pelos autores, leitores 
e protagonistas faz parte da tarefa de tornar-se um leitor mais perspicaz do Novo Testamento. 
Cultura é um termo muito amplo, usado aqui para indicar a teia de relações, expectativas mú-
tuas, costumes e a mundividência que é partilhada por um grupo de pessoas e que torna possível 
a verdadeira comunicação. A cultura é pré-requisito para a comunicação. Quem quer que leia 
o Novo Testamento, presumindo que a noção de cultura que ele ou ela aceita como verdadeira 
era comum a seus autores, certamente fará uma leitura errônea ou no mínimo sem a postura 
conveniente. Felizmente, com a ajuda de antropólogos culturais e de alguns autores antigos im-
portantes que espelharam sua cultura em primeira mão, podemos ter acesso àquele mundo e ler 
as Escrituras de modo novo e esclarecedor.

Diversos antropólogos classicistas e culturais têm contribuído para a compreensão do mun-
do mediterrâneo do primeiro século como uma cultura da honra-desonra. Em sua obra Mérito e 
responsabilidade, uma pesquisa fundamental da honra e da vergonha no mundo grego, A. W. H. 
Adkins mostra uma imagem do mundo de Homero como uma cultura altamente sensível à hon-
ra e em luta por ela. Ele afirma que a honra, como valor cardeal, perdura no mundo da Atenas 



do quarto século (conforme visto especialmente nas tragédias de Ésquilo, Eurípides e Sófocles). 
Adkins mostra também como a definição de ações honrosas muda em situações nas quais ape-
la-se mais para a cooperação (por exemplo, entre anfitrião e hóspede) do que para a competição. 
Adkins reconhece a importância de outros valores, mas enfatiza veementemente que a avaliação 
de alguns atos como honrosos ou desonrosos é um veredicto final. Outros classicistas, como E. 
R. Dodds e Bernard Williams, expandiram e refinaram o estudo de Adkins.

Estudantes de antropologia cultural, como Julian Pitt-Rivers, forneceram também dados 
importantes para a reflexão sobre a honra e a vergonha no Mediterrâneo. Em um ensaio impor-
tante, Pitt-Rivers descreve a cultura das modernas aldeias do Mediterrâneo como uma cultura 
da honra, testemunhando a persistência desse valor desde Homero até os tempos modernos 
(embora não sem constante evolução, obviamente). Suas intuições têm sido utilizadas por estu-
dantes do Novo Testamento, tais como Bruce Malina e Jerome Neyrey, e aplicadas diretamente 
na interpretação de interações sociais entre as personagens dos evangelhos.

O livro A esperança da glória constrói-se de acordo com as intuições já obtidas pelos estudos 
clássicos e antropológico-culturais, mas com um interesse especial em como a atenção sobre o 
discurso da honra revela o significado de um texto para os ouvintes do primeiro século, e seu im-
pacto sobre eles. A opção pela expressão discurso da honra esclarece o enfoque retórico do livro, 
cujo escopo é fazer avançar, usando os textos meramente como documentos que ilustram como 
age o valor social da honra, a fim de mostrar como a análise da linguagem da honra oferece uma 
compreensão mais profunda de como o autor modelou um texto, a fim de obter reações especí-
ficas do auditório original. A leitura atenta dos textos, especialmente dentro do padrão exegé-
tico, convida-nos a desenvolver um tipo de discernimento de como um autor utiliza o discurso 
da honra como parte de uma premeditada estratégia de persuasão, como um instrumento de 
ereção e manutenção de um corpo social (isto é, a Igreja) em meio a culturas rivais. Tal modelo 
tornar-se-á, então, instrumento útil ao lado de tantos outros contextos de leitura que constituem 
a empreitada mais ampla da exegese bíblica.

A fim de alcançar tal meta, nós nos apoiaremos fortemente em informações originais dos 
períodos grego e romano, especificamente em autores de manuais de retórica (por exemplo, Re-
tórica, de Aristóteles, Retórica para Herênio, de Cícero, e Tratados, de Quintiliano). Dado que 
se trata de livros sobre a arte da persuasão — como convencer um auditório acerca de um modo 
particular de agir, de uma escala de valores, ou de uma decisão —, o que eles dizem a respeito 
da linguagem da honra será de importância fundamental para o discernimento daquilo que os 
autores do Novo Testamento esperavam conseguir de seus ouvintes pelo uso da linguagem da 
honra. Ademais, as detalhadas sugestões oferecerão muitas indicações relacionadas ao modo 
segundo o qual determinado autor invoca a honra ou a desonra.

O primeiro capítulo de A esperança da glória discute o papel dos valores sociais da honra e 
da desonra nas antigas sociedades mediterrâneas, de modo especial à medida que elas se ligam 
à manutenção dos valores e laços grupais. A seguir, examina-se como os autores do primeiro 
século usam o discurso da honra dentro da arte de persuasão, visando detectar tais apelos à hon-
ra nos textos neotestamentários (ou seja, como as considerações ligadas à honra influenciam as 



opiniões e ambições dos ouvintes?). O passo final é estabelecer a relação entre o uso do discurso 
da honra em um texto com o programa de estratégia social de seu autor, destinado a seu auditó-
rio (ou seja, como o texto busca influenciar os comportamentos e os laços do grupo ao qual ele 
se dirige?).

A maior parte do livro é dedicada à apresentação de exemplos ou modelos de como essa 
abordagem pode ser frutuosa no estudo da estratégia retórica da literatura narrativa, epistolar e 
apocalíptica no Novo Testamento. A reflexão em torno do discurso da honra nos evangelhos e 
no Apocalipse é particularmente útil como método de descoberta do efeito retórico de tais tex-
tos, os quais pertencem a gêneros que resistem de modo especial à crítica retórica clássica. Em 
relação às epístolas, a atenção ao discurso da honra muitas vezes completa e pode até mesmo 
conduzir à análise retórica clássica.

No capítulo conclusivo, explora-se a integração desse campo de pesquisa com a tarefa mais 
ampla da exegese e da interpretação de textos antigos. Percebemos que a consideração do dis-
curso da honra em um texto interage com muitos dos contextos mais tradicionais para o desen-
volvimento exegético de uma passagem, especialmente os contextos lexical, literário, filosófico, 
retórico e social. O interesse em uma leitura ricamente elaborada de uma passagem que leva em 
consideração variados contextos talvez jamais tenha sido mostrado, senão na obra recente de 
Vernon Robbins, The tapestry of  early christian discourse; rhetoric, society and ideology, cuja 
formulação de um método retórico-social de interpretação pode tornar-se o melhor esquema 
para o diálogo entre, de um lado, a análise do discurso da honra e, do outro, as demais áreas de 
pesquisa.

David A. de Silva

https://ciberteologia.com.br/autor/david-a-de-silva
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Por que sou cristão: reflexões 
eclesiológicas

Julio Fontana*

Introdução

O título do nosso texto faz referência ao tema da 
palestra (Por que não sou cristão) que foi proferida 
pelo fi lósofo Bertrand Russell, no dia 6 de março de 
1927, na Prefeitura Municipal de Battersea, sob os 
auspícios as Seção do Sul de Londres da National Se-
cular Society.1

Russell (1872-1970) é, sem dúvida, o fi lósofo mais 
célebre do século XX. Isso graças ao seu engenho 
multiforme, à participação ativa e corajosa na vida 
política e à popularidade dos seus escritos, adquiriu 
ele fama que supera de longe a que normalmente 
consegue o fi lósofo de profi ssão.

Russell quanto ao problema da teoria do conheci-
mento seguiu a tradição inglesa, a qual se caracteriza 
por um forte apego à experiência e por um acentuado 
interesse pelas questões de ordem epistemológica e 
moral, e não metafísica e teológica.

Mas o que um fi lósofo empirista tem a ver com 
eclesiologia? Antes de darmos uma resposta a essa 
pergunta devemos rever o conceito de eclesiologia.

O que é eclesiologia? Muitos respondem que é o 
estudo da Igreja, de sua forma de governo, de sua orga-
nização, dos seus atributos, dos sacramentos, da mis-
são da Igreja, etc. Nada mais equivocado do que isso.

A eclesiologia, na verdade, foi uma das mais 
complexas e mais mal trabalhadas áreas da teologia. 
Chega a ser arriscado ocupar-se teologicamente com 
a igreja nos dias atuais. Quem o fi zer é suspeito de 
desviar-se das questões centrais da vida e da sobrevi-
vência da fé cristã na sociedade moderna, que estão 
na ordem do dia, e refugiar-se num tema que perdeu 
sua atualidade.

Eclesiologia, segundo o meu ponto de vista, é o 
estudo que visa conceber soluções aos problemas 
surgidos na Igreja. Esse conceito, pelo menos não 
torna a eclesiologia uma disciplina inerte. Se eclesio-

logia busca solucionar os problemas da Igreja, então 
ela possui a obrigação de dar uma resposta ao fi ló-
sofo Bertrand Russell, o qual levanta a séria questão 
do que signifi ca verdadeiramente ser cristão? Dar res-
posta a esse tipo de questionamento é imprescindí-
vel para o cristianismo porque diz respeito à própria 
forma como se autocompreende. Por isso o tema aqui 
abordado é eclesiológico.

Lembro, contudo, que dar uma resposta não é cer-
rar fi leiras e elaborar um discurso apologético, como 
se fossemos “os donos da verdade”. Isso de nada 
adianta. Precisamos reconhecer que atualmente esta-
mos atravessando uma crise eclesiológica. Por muito 
tempo pôde-se ignorar os sinais de erosão avançan-
do, o que agora não é mais possível. A crise geral das 
instituições, em virtude do pós-modernismo, atingiu 
também a Igreja de modo aparentemente irremedi-
ável. Aos olhos das pessoas de hoje, as igrejas são 
sistemas determinados por uma megaburocracia sem 
rosto, que restringem a liberdade individual e, me-
diante injunções determinadas pela tradição, impe-
dem um encaminhamento pessoal da vida em res-
ponsabilidade própria; é emblemático que hoje em 
dia se fale de “igreja ofi cial”.

Atualmente ganha espaço, em nível teológico, 
a questão se é possível um cristianismo sem igreja, 
que aposte unicamente na concretização da fé na di-
mensão da autenticidade pessoal e da comunicação 
interpessoal espontânea. Essa possibilidade parece 
apresentar-se como plausível, sobretudo para a teo-
logia protestante, para qual os organismos eclesiais 
empíricos tradicionalmente constituíram um tipo de 
solução emergencial.2

Diante desse quadro, vejamos como Bertrand Rus-
sell explicou as suas razões para o fato dele não ser 
um cristão. Tenho certeza que as questões que foram 
levantadas por ele são também as questões de muitos 
ateus e de muitos cristãos.
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O problema eclesiológico apontado por 

Bertrand Russell

Como vosso presidente vos disse, o assunto que vou 
falar-vos esta noite intitula-se “Por que não sou cristão”. 
Talvez fosse bom, antes de mais nada, que procurásse-
mos formular o que se entende pela palavra “cristão”. 
É ela usada, hoje em dia, por um grande número de 
pessoas, num sentido muito impreciso.3

Russell levanta a questão da compreensão do sig-
nifi cado de ser um cristão. Essa, segundo o meu ponto 
de vista, deve ser a questão primeira da eclesiologia.

Na verdade, existem diferentes entendimentos 
acerca do que é ser um cristão. Russell diz que “para 
alguns, não signifi ca senão uma pessoa que procura 
viver uma vida virtuosa.”4 Corretamente, diz o nosso 
fi lósofo, que “neste sentido, haveria cristãos em todas 
as seitas e em todos os credos.”5

Destarte, não pode ser considerada cristã uma 
pessoa que apenas tente viver decentemente de acor-
do com sua razão. Ela deve ter certa dose de crença 
defi nida.

Russell chama a atenção para o fato de que na 
época de Agostinho ou Tomás, quando um homem se 
dizia cristão, sabia-se o que é que ele queria signifi -
car. As pessoas aceitavam toda uma série de crenças 
estabelecidas com grande precisão, e acreditavam, 
com toda força em suas convicções, em cada sílaba 
de tais crenças.

Hoje em dia não é bem assim. Russell pensa que 
há dois itens essenciais para que alguém se intitule 
cristão. O primeiro, de natureza dogmática, isto é, 
deve-se acreditar em Deus e na imortalidade. Se não 
se acredita nessas duas coisas, não creio que alguém 
possa chamar-se, apropriadamente, cristão. Além dis-
so, como o próprio nome o indica, deve-se ter algu-
ma espécie de crença acerca de Cristo. Os maome-
tanos, por exemplo, também acreditam em Deus e 
na imortalidade e, no entanto, difi cilmente poderiam 
chamar-se cristãos. Portanto, precisa-se ter, no míni-
mo, a crença de que Cristo era, senão divino, pelo 
menos o melhor e o mais sábio dos homens.6

Essa é a compreensão que os cristãos têm de si 
mesmos a qual Russell aponta com bastante clareza 
e simplicidade.

Para o contexto brasileiro devem ser feitas algu-
mas modifi cações. O cristianismo brasileiro, tanto 
o catolicismo quanto o protestantismo, apresentam 
ainda, características daquele cristianismo medieval. 
Os católicos ainda se mantêm em sua devoçãos aos 
santos e a Maria enquanto os protestantes se agarram 

à Bíblia e aos reformadores. Ambos praticam a bata-
lha espiritual e admitem os milagres. E são unânimes 
ao admitir a divindade de Jesus.

Portanto, para o contexto brasileiro, ser cristão 
possui aquele signifi cado quando da época de Agos-
tinho ou Tomás de Aquino, ou seja, junto com os dois 
itens levantados por Russell, vêm o conjunto de cren-
ças superticiosas do cristianismo medieval.

Além disso, no contexto brasileiro, devo acrescen-
tar que só é considerado cristão aquele que freqüenta 
assiduamente a Igreja, participando dos sacramentos 
de Cristo (igrejas sacramentais), confessando que Je-
sus Cristo é o seu Salvador (igrejas confessionais), ou 
até mesmo possuindo o dom de falar em línguas es-
tranhas (igrejas pentecostais).

Vou considerar a defi nição que Russell formulou 
do que é ser um cristão primeiramente.

Respondendo a Russell
A minha concepção do que é ser cristão difere das 

duas arroladas acima, e talvez, seja aquela que Rus-
sell desejava ouvir na sua época.

Quanto à existência de Deus, na minha defi nição 
do que é ser cristão, não possui problema algum. A 
existência de Deus não pode ser provada, portanto, 
divirjo da Igreja e de maneira geral dos teólogos que 
acham existir argumentos que provam a existência de 
Deus. Aliás, acho grande perda de tempo esses tra-
tados teológicos imensos que buscam provar a exis-
tência de Deus, descrever a sua natureza e os seus 
atributos. Deus é indizível. Não há provas da existên-
cia de Deus. Ele não é objeto do meu conhecimento. 
Cada pessoa conhece a Deus por meio de experiên-
cias subjetivas e particulares as quais não são passí-
veis de provas. Elas apenas testemunham um possível 
“mover de Deus” em suas vidas. Destarte, essa minha 
maneira de “pensar Deus” em nada contraria a con-
cepção agnóstica de Russell.7

Quanto à imortalidade da alma o argumento é 
semelhante ao da existência de Deus. Não existem 
provas quanto à imortalidade da alma. Nem ao me-
nos sabemos se possuímos uma alma. O fato é que o 
cristão acredita na vida eterna e isso é explicado de 
forma psicológica.

É fácil constatar que o maior desejo do homem é 
ser eterno. E o que é religião, se não “o solene desve-
lar dos tesouros ocultos do homem, a revelação dos 
seus pensamentos mais íntimos, a confi ssão pública 
dos seus segredos de amor.”8 Portanto, na minha de-
fi nição não há problemas quanto à crença na imorta-
lidade da alma.
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Quanto à crença em Cristo, Russell mostra que o 
contexto europeu é bem diferente do contexto brasi-
leiro. Na Europa, ou pelo menos na Inglaterra, exis-
tem duas formas de se crer em Cristo. Uma é crer 
na divindade de Jesus. Outra é que Jesus seja o me-
lhor e mais sábio dos homens. Essa segunda forma de 
crença está descartada, pois, não se trata de crença 
religiosa.

E quanto à divindade de Cristo. Até o próprio ter-
mo Cristo não permite tal crença. O que signifi ca o 
termo “Cristo”?

Christos é o equivalente grego do termo messiah 
em hebraico que signifi ca “ungido”. No Antigo Tes-
tamento, “messias” é usado a respeito de qualquer 
pessoa ungida com óleo santo, como os sacerdotes e 
reis de Israel. A palavra transmite a idéia de ter sido 
escolhido por Deus, consagrado ao seu serviço e re-
vestido do seu poder para realizar a tarefa determi-
nada. Perto do fi m do período do Antigo Testamento, 
a palavra assumiu signifi cado especial. Denotava o 
rei ideal ungido por Deus e por ele capacitado para 
salvar seu povo dos inimigos e estabelecer seu reino 
de justiça (Dn 9.25.26). As idéias que se agregaram 
em redor do título Messias tendiam a ser de natureza 
política e nacional. Foi provavelmente por essa razão 
que Jesus raramente empregava o termo.9 Ou seja, 
não comportava qualquer conotação de divindade.

Logicamente, ser cristão signifi ca acreditar que Je-
sus seria o messias. Mas, o messias não era um ser 
divino, era alguém ungido por Deus para realizar al-
guma missão.

Daí conclui-se que o determinante para uma 
pessoa ser cristã não é a crença em Deus, pois essa 
crença é compartilhada por quase todos os seres 
humanos. Não é também a crença na imortalidade 
da alma, pois outras formas de expressões religiosas 
também crêem na imortalidade da alma e nem por 
isso são consideradas cristãs. Também não se pode 
defi nir como cristão aquele que acredita na divin-
dade de Jesus, pois, feito assim, deixaríamos de fora 
seus discípulos, e inclusive, “os Doze”.10

Respondendo aos brasileiros
Ser cristão não é frequentar a igreja assiduamente. 

A compreensão cristã tradicional tinha como certo 
que o próprio Jesus havia fundado a igreja, ou ao me-
nos atuado em prol do seu surgimento e preparado a 
mesma até nas suas estruturas concretas. Prova cen-
tral disso era considerada a palavra de Jesus a Pedro 
(Mt 16.17-19), em que ele manifesta expressamente 
a intenção de edifi car a sua igreja. Entretanto, a pes-
quisa crítica do fi nal do século XIX e início do século 

XX questionou duradouramente a ligação entre Jesus 
e a Igreja, destituindo as provas em que se baseava 
a compreensão cristã tradicional de sua força com-
probatória, tida até aquele momento como eviden-
te. Ela demonstrou que as afi rmações de Jesus, nos 
Evangelhos, que tratavam da sua intenção de fundar 
uma igreja, eram, em grande parte, retroprojeções a 
partir da situação da Igreja pós-pascal para dentro 
da situação do Jesus pré-pascal. Assim, mediante a 
demonstração da não autenticidade, Mt 16.17-19 foi 
excluído como prova da vontade de Jesus de criar 
uma igreja.

O que decorre disso tudo? Ser cristão, nada tem a 
ver com o fato da pessoa freqüentar assiduamente a 
Igreja.

Ser cristão também não é participar dos sacramen-
tos oferecidos pela Igreja. A escola da história com-
parativa das religiões julgou ter descoberto as raízes 
primeiras dos sacramentos do batismo e da ceia do 
Senhor no mundo religioso do helenismo, tornou-se 
questionável inclusive se eles remontam diretamente 
a Jesus. Destarte, os sacramentos não podem determi-
nar se uma pessoa é cristã ou não.

Ser cristão também não é confessar que Jesus é o 
seu Salvador. O que a doutrina da expiação vicária 
de Cristo diz?

“A verdadeira salvação é aquela oferecida pelo próprio 
Deus pela morte sacrificial de Seu Filho Jesus Cristo. 
Não há outro meio pelo qual alguém possa ser salvo da 
condenação eterna e receber a vida eterna.”11

A doutrina da encarnação de Deus está, no cristia-
nismo, entrelaçada com a doutrina da reconciliação, 
salvação, expiação de pecados, sacrifício remidor, 
ou que terminologia/teologia prefi ramos. A noção de 
fundo da doutrina da reconciliação é a de que, como 
o próprio nome diz, os humanos estão separados/não 
conciliados com Deus. Conciliação com Deus é sal-
vação para o ser humano, assim reza a lógica. E, se 
há separação, ela é nossa e decorrente do pecado 
humano. Portanto, para a salvação/reconciliação há 
de haver o perdão da parte ofendida ou abandona-
da: Deus. Para o perdão é necessária uma reparação, 
uma quitação da dívida que cancele a punição do 
pecador afastado de Deus. Esta é, em linhas gerais, a 
lógica da doutrina da reconciliação.

Essa doutrina se apóia numa interpretação psicolo-
gizante dos Evangelhos. Nada prova que Jesus tenha 
se visto como sacrifício único e eterno de expiação 
dos pecados de todos os homens e para isso tenha ca-
minhado, ou seja, ele buscou ser crucifi cado na cruz, 
pois essa era a sua missão. A doutrina da expiação é 
uma criação tardia atribuída da Igreja cristã.12
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Ser cristão também não é falar em línguas estra-
nhas. O dom de línguas não era praticado em todas 
as comunidades cristãs e Jesus nada falou sobre isso. 
Também, no decorrer do ministério do mestre, os dis-
cípulos também não falaram em línguas.

Destarte, ser cristão nada tem em comum com 
aquilo que os brasileiros consideram essencial para tal.

Que é ser cristão?

Friedrich Nietzsche pode nos ajudar a dar uma res-
posta para essa pergunta: O que é ser cristão? Nietzs-
che disse na sua obra o Anticristo que “o Evangelho 
morreu na cruz”, ou seja, para ele, Jesus foi o único 
cristão que existiu. O Evangelho que Jesus pregou 
não foi aquele que foi perpetuado pela Igreja.

Ele tem razão. Nada possuímos sobre o Evangelho 
pregado por Pedro. Paulo não é alguém em que pode-
mos confi ar quanto à sua fi delidade ao evangelho de 
Jesus, inclusive segundo o historiador e fi lósofo Ernest 
Renan, Paulo teria sido o primeiro apóstata da Igreja. 
E os evangelhos trazem muito mais material redacio-
nal do que as próprias palavras de Jesus.

Após a crítica bíblica não há como negar tais afi r-
mações. Hoje se sabe que o Evangelho que Jesus 
pregou não foi aquele “pregado” por Pedro e muito 
menos por Paulo.13

A defi nição que vou dar de cristão é aquela a qual 
tanto Russell como Nietzsche poderiam ter aceitado e 
acatado. Eles poderiam ter sido dois cristãos muito de-
votos se não fosse a compreensão errônea da Igreja do 

que signifi ca realmente ser cristão. Isso, aliás, é mos-
trado tanto por Nietzsche como pelo próprio Russell:

É falso até à estupidez o ver numa fé, neste caso, a fé 
na salvação por Cristo, o sinal distintivo do cristão; só 
a prática cristã, uma vida tal como a viveu aquele que 
morreu na cruz, é cristã... Nos nossos dias uma vida se-
melhante é ainda possível e para alguns mesmo neces-
sária: o cristianismo autêntico, o cristianismo primitivo 
será possível em todas as épocas... Não uma fé, mas 
uma ação, um não fazer certas coisas e, sobretudo, um 
modo diferente de ser... .”14

“Acho que há muitíssimos pontos em que concordo 
com Cristo muito mais do que o fazem os cristãos pro-
fessos. Não sei se poderia concordar com ele em tudo, 
mas posso concordar muito mais do que a maioria dos 
cristãos professos o faz.”15

Enfi m, o que é ser cristão? Resposta simples: Ser 
cristão é ser discípulo de Jesus. E digo que essa idéia 
não é nova no cristianismo. O teólogo Dietrich Bo-
nhoeffer já falava isso e, muito antes dele, os monges 
católicos sabiam que o discipulado é a única forma 
de ser cristão.16

Agora já posso dizer para Russell porque eu sou 
cristão. Porque sou discípulo de Jesus de Nazaré.

A eclesiologia deve, portanto, começar17 pelo dis-
cipulado, caso contrário, está fadada aos discursos 
inertes e vãos.18

Nova versão, com correções do autor, entregue em 

04/09/2006.
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NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. Experiência religiosa e crítica social no 
cristianismo primitivo. São Paulo: Paulinas, 2003. Coleção Religião e Cultura. 

Este volume é feito de uma série de ensaios, alguns anteriormente publicados em periódicos, 
outros ainda inéditos. Eles foram surgindo num espaço de cerca de dez anos, e são testemunhas das 
continuidades e descontinuidades do trabalho de seu autor. A presente coletânea é, portanto, uma 
boa mostra dos resultados a que vem chegando um dos mais talentosos e intrigantes exegetas em 
nosso país. Formado no rigor da ciência exegética alemã (seu doutorado é pela Universidade de 
Heildelberg) e sensível à mais significativa produção bíblica feita na América Latina, que destaca o 
social e o antropológico do texto e suas implicações na realidade concreta das populações 
marginalizadas, Nogueira não se contenta com resultados fáceis. Em busca de estabelecer um 
diálogo sempre mais profundo e enriquecedor com a Academia e com as novas perguntas que 
emergem, por exemplo, da História Cultural (Chartier) e da Micro-história (Ginzburg), o autor se 
lança a novos temas, com perspectivas novas de análise. 

É o que se pode notar pelo teor da obra aqui resenhada, que se organiza em três partes. A 
primeira delas, intitulada “Experiência religiosa cristã primitiva”. Os artigos que a compõem talvez 
manifestem o que de mais original encontramos nesse livro. Pois Nogueira avança a abordar um 
aspecto pouco trabalhado na pesquisa bíblica: o caráter visionário da experiência religiosa no 
cristianismo primitivo. Longe de considerar os relatos de visões no Apocalipse mero instrumento 
literário, o autor procura mostrar, num ensaio até certo ponto programático, como os relatos do 
último livro da Bíblia manifestam experiências de êxtase por meio das quais, acessando “o mundo 
das estruturas e dos poderes celestiais que regem o cosmo”, começavam “a recriar o mundo e 
vivenciar tempos de salvação” (p.58). Nos capítulos seguintes Nogueira nos conduz ao universo do 
cristianismo Paulino e àquele subjacente à tradição sinótica para mostrar que êxtases e visões não 
eram exclusividade do contexto em que o Apocalipse surgiu. Certamente estamos aqui em terrenos 
pouco visitados, e o grande mérito desses ensaios é abrir caminhos. 

Na segunda parte do livro, “Conflitos e desenvolvimentos no campo religioso”, Nogueira nos 
apresenta dois ensaios a respeito da diversidade cristã originária e da inserção do cristianismo no 
mundo religioso da época. Recorrendo ao conceito de “campo religioso”, que remete a Bourdieu, o 
autor primeiramente se pergunta pelo grupo dos helenistas, que, apesar de estar por trás da missão 
paulina, é pouco conhecido, “esquecido” que teria sido pelo redator do livro dos Atos dos 
Apóstolos. No entanto, salienta Nogueira, a tentativa de Lucas esbarra na multiplicidade de 
experiências cristãs originárias, que não cabem no interior do modelo bastante unitário proposto 
pelo redator. Assim, é por uma leitura na contramão das intenções lucanas que se pode recuperar a 
trajetória desse grupo decisivo para os desdobramentos da história cristã. No capítulo seguinte 
Nogueira descreve facetas do universo religioso de Éfeso e entornos, mostrando as fascinantes 
interações que entre os diversos sujeitos ocorriam. Este trabalho se situa, revisando-o, na esteira de 
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outro, infelizmente não publicado nessa coletânea, mas que serve de complemento indispensável, 
apesar da (ou seria “por causa da”?) perspectiva metodológica distinta (não apenas por seu caráter 
diacrônico!): “Multiplicidade teológica e formação do catolicismo primitivo na Ásia Menor” (In: 
Estudos de religião. São Bernardo do Campo, 1992. n.8, p.35-46). 

A terceira parte da coletânea leva o nome de “Crítica ao poder e ressignificação do cotidiano” e 
consiste em quatro ensaios que repropõem a prática da leitura sociológica, tão em voga entre nós. 
Digo “repropor” pois, como o próprio autor afirma, ele não pretende apresentar “exemplos de 
comunidades proféticas esbravejando contra o Império Romano ou protestando explicitamente 
contra os males que ele trouxe para a sociedade mediterrânea”. Numa perspectiva mais sutil, 
procura evidenciar, na leitura de textos aparentemente apolíticos e / ou conservadores, “como o o 
discurso religioso de um grupo incide na formação de nova auto-identidade, de um mnovo 
posicionamento de uma comunidade religiosa na sociedade” (p.12). 

Cabem agora algumas observações quanto ao conjunto. Nesse volume se encontram, ao mesmo 
tempo, duas características do trabalho intelectual de Nogueira: a insatisfação com consensos 
superficiais, de alguma forma ideais, e o enfrentamento de desafios, a abertura de novas sendas. Se, 
no âmbito da leitura bíblica latino-americana, pensávamos os evangelhos sinóticos como expressões 
privilegiadas de um certo modo de compreender a “prática libertadora de Jesus”, muito ajustada a 
nossos interesses pastorais imediatos, Nogueira há tempos nos vinha desafiando ao acentuar, por 
exemplo, a dimensão esotérica do evangelho segundo Marcos (manifestada particularmente em 
4,11). Se líamos o Apocalipse praticamente demitizando-o, tomando-o, portanto, apesar de seus 
contornos mistéricos, místicos e visionários, as intervenções de Nogueira iam sempre na linha de 
não se contentar com sínteses e exposições que poderiam soar interessantes hermeneuticamente, 
mas praticamente passavam por alto as experiências sócio-religiosas de que os textos 
neotestamentários são expressão. Praticamente todos os artigos que formam o livro se iniciam 
sumariando tendências da pesquisa atual consideradas insuficientes. 

Se não me engano, o primeiro dos ensaios que compõem o livro, a sair na forma de artigo, foi 
aquele relativo aos helenistas de Atos 6-7. Naqueles idos de 1995 Paulo Nogueira enfrentava com 
essa importante reconstrução histórica dois desafios: perscrutar caminhos desconhecidos do 
cristianismo primitivo (razão pela qual, julgo, esse ensaio compõe o livro ora lançado) e romper 
uma certa leitura idealizada dos Atos dos Apóstolos a respeito das primeiras comunidades, 
particularmente aquela de Jerusalém. Num contexto em que, mais uma vez de forma ideal, se falava 
do Novo Testamento como documento basilar para as práticas ecumênicas, Paulo Nogueira (e estou 
aqui lembrando um artigo que bem poderia constar dessa coletânea, sobre a concorrência entre 
vertentes cristãs nos primeiros tempos, publicado em Mosaicos da Bíblia) vinha mostrar que a coisa 
era mais complicada, e que nos deveríamos munir de ferramentas mais complexas para dar conta da 
multiplicidade e da variedade, e dos inevitáveis conflitos. Assim, entre outras coisas, o livro nos 
alerta contra certezas fáceis e pouco fundamentadas. 
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Quanto ao enfrentamento de desafios e de temas pouco visitados, basta olhar o índice do livro 
para se certificar de que essa é uma característica do trabalho intelectual de Paulo Nogueira. 
Dialogando de forma crítica com a tradição exegético-hermenêutica que vem sendo desenvolvida na 
América Latina, Paulo nos brinda com ensaios sobre temas que ele mesmo qualifica como tabus 
para nossa mentalidade, mesmo sem querer, racionalista: encarar um Jesus visionário, mais do que 
um Jesus cínico e desmistificador; o desafio de enfrentar a experiência da glossolalia em 
comunidades paulinas sem recorrer ao subterfúgio da domesticação a que Lucas a submete no relato 
de Atos 2, e outros; uma leitura política do Apocalipse que não o vê exclusivamente em função do 
confronto “militante” com o Império, mas salienta aspectos do que poderíamos chamar a “micro-
política”, ou, para usar a própria expressão do autor: “mesmo nas narrativas místicas, os textos 
bíblicos, especialmente do Novo Testamento, refletem seu mundo social, mas o fazem segundo a 
perspectiva de pequenas comunidades marginais que buscam, por meio de sua tradição religiosa, 
ressignificar seu cotidiano” (p.238). Nesse sentido nosso autor nos provoca, e o vem fazendo há 
tempos, para um diálogo que permita aprofundar a análise e o olhar sobre a religião daqueles 
tempos, em suas múltiplas facetas. 

O trabalho exegético de Paulo Nogueira visa ter acesso à experiência sócio-religiosa no interior 
do judaísmo e no cristianismo nascente, sem dela nada descartar, mesmo aquilo que possa parecer a 
certos ouvidos e sensibilidades algo sem sentido, irrisório. Como aquele marxista inglês, Edward P. 
Thompson, que se deu conta que para entender as motivações populares para os protestos e 
reivindicações sociais precisava deixar suas certezas racionalistas de lado e encarar costumes, 
práticas tradicionais, padrões morais, convicções religiosas enraizadas e consensuais. Os ensaios 
que compõem o livro que ora é lançado permitem aceder à cultura das “pessoas comuns”, “não o 
sujeito histórico, ou o grupo de sujeitos históricos que porta uma formação ou consciência política, 
ou ainda aqueles que, com base numa certa prática social do discurso, desenvolvem uma 
configuração organizada e polarizada”.1 

Por outro lado, um esforço hermenêutico, e de implicações que se farão ainda notar: o de lançar 
pontes para o mundo do pentecostalismo, no empenho de compreendê-lo, antes de estigmatizá-lo. 
Se Carlos Mesters, numa de suas tiradas geniais, reconhecia que “a Igreja Católica [ou parte dela] 
fez opção pelos pobres, mas estes fizeram opção pelo pentecostalismo”, imiscuir-se por entre as 
visões, viagens celestiais, línguas de anjos do mundo do cristianismo, o convite que Paulo nos faz 
com seu livro, quem sabe nos permita reencontrar os pobres, e aprender deles os múltiplos 
caminhos de recriação da experiência cristã. 

Em síntese, os exercícios exegéticos que Paulo Nogueira nos oferece em seu livro são indicativos 
de inúmeras possibilidades analíticas. O abundante recurso a tradições religiosas registradas na 
literatura apócrifa ao mesmo tempo amplia os horizontes com que temos lido os textos do Novo 
Testamento, fazendo-nos pensar em aspectos que doutra forma nos seriam inacessíveis, e nos faz 
                                                
1 Luiz Geraldo Santos da Silva. “Canoeiros do Recife: história, cultura e imaginário”. In: Jurandir Malerba (org.) A 

velha História: teoria, método e historiografia. Papirus, Campinas, 1996, p.94. 
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mergulhar num universo complexo de símbolos e códigos que não é o nosso. O convite de Paulo é 
para que nos abramos para essa alteridade, respeitando e fazendo memória de tanta gente anônima 
que teceu, a seu modo, significados para sua existência, antes de queremos traduzi-la, com o risco 
do descuido, para nossas necessidades sócio-políticas imediatas. Uma provocação muito bem-vinda. 

Pedro Lima Vasconcellos* 

                                                
* Doutor em Ciências Sociais pela PUC-SP, é professor Assistente-Doutor do Departamento de 

Teologia e Ciências da Religião da mesma universidade. E-mail: plvascon@uol.com.br. 
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O essencial de Jesus: os ditos 
originais e as imagens mais antigas

Julio Fontana**

Em 2004, Paulinas Editora presenteou o público 

brasileiro com a obra O nascimento do cristianismo, 

de John Dominic Crossan. O prefaciante da edição 

brasileira foi o renomado professor de Ciências da 

Religião da PUC-SP Pedro Lima Vasconcellos, que 

chamou a atenção para o caráter inédito de uma obra 

de Crossan ser publicada por uma editora católica 

em território brasileiro.1 Diante disso, o público cató-

lico passa a conhecer o trabalho de Crossan de forma 

direta, não por meio dos ataques e críticas de Ray-

mond E. Brown e John Paul Méier, aliás, dois críticos 

de muito peso.

A obra que passo a resenhar é uma bem elaborada 

suma das pesquisas de Crossan no campo relativo ao 

Jesus histórico e ao cristianismo primitivo. Talvez seja 

esse um dos motivos pelos quais Crossan denominou 

essa obra The essential Jesus (O essencial de Jesus). 

Entretanto o autor observa que dois problemas surgem 

quando se aplica o termo essencial a Jesus. Ele explica:

O primeiro é se estamos falando do Jesus canônico ou 

do Jesus histórico. O Jesus canônico é a figura que per-

meia os quatro evangelhos oficiais do Novo Testamento 

das igrejas cristãs. Uma possível interpretação do termo 

essencial seria aquele Jesus oficial, conforme retratado 

exclusivamente nos textos aprovados. Mas eu escolhi, 

no lugar disso, interpretar essencial como significando 

histórico, designando não o Jesus descrito pelos cristãos 

que acreditam nos evangelhos escritos entre quarenta e 

sessenta anos após a sua morte, mas sim aquele Jesus 

que poderia ter sido visto na Galiléia durante a sua vida 

real (p. 14).

Esse é o Jesus que Crossan vai descrever no seu li-

vro. Pelo menos é o que ele irá tentar fazer. O segun-

do problema que Crossan arrola é que tomem o ter-

mo essencial como uma palavra sem feito, sem ação, 

de visão sem programa. A partir daí, ele mostra que o 

seu Jesus (o essencial) tinha um sonho religioso e um 

programa social, e foi essa conjunção que provocou 

sua morte. Fundamenta Crossan:

O Império Romano pode ter abusado do seu poder com 

freqüência, mas raramente o exercia sem necessidade. 

Ele não crucificava professores ou filósofos; exilava-os 

permanentemente ou os removia de Roma periodica-

mente. Na verdade, se Jesus tivesse sido apenas uma 

questão de palavras ou idéias, os romanos provavel-

mente o teriam ignorado, e talvez não estivéssemos 

falando dele hoje. O movimento do seu Reino, entre-

tanto, com suas curas e exorcismos, era ação e prática, 

não pensamento e teoria (p. 15).

Vimos os dois problemas que podem acarretar o uso 

do termo essencial, mas que é o Jesus essencial? Em re-

sumo, é o Jesus histórico com sua visão e seu programa.

E que visão e programa possuía o Jesus essencial? 

Para explicar isso, Crossan primeiro traça, rapida-

mente, o contexto econômico, político e social do 

mundo mediterrâneo do século I. Essa descrição é 

primordial para a sua teoria. De fato, é só lembrar 

do título de sua mais famosa obra, O Jesus históri-

co: a vida de um camponês judeu do Mediterrâneo. 

As palavras-chave são: camponês, judeu e Mediter-

râneo. O mundo romano era um Império agrário, o 

que signifi ca que os camponeses, a vasta maioria da 

população, viviam próximos ao nível de subsistência 

e assim sustentavam elites religiosas e políticas cujos 

níveis de luxúria mal podiam imaginar. Aliás, o sig-

nifi cado do termo camponês, explica Crossan, deve 

ser tomado como sendo um “fazendeiro sistematica-

mente explorado”. Mais especifi camente: qual era 

a situação dos camponeses judeus? Os camponeses 

judeus estavam sendo empurrados para as dívidas e 

deslocados de suas moradias em proporções acima 

do normal, pois a terra se tornava, sob a economia 

centralizada de Roma, menos uma herança ancestral 

que jamais deveria ser abandonada e mais um bem 

comercial a ser explorado. Por tal razão os campo-

neses judeus tendiam a recusar a aceitação passiva 

dos altos impostos, da agricultura de subsistência, do 

empobrecimento pelas dívidas e da expropriação das 

terras, oferecendo resistência declarada ou velada 
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acima do que se podia esperar de qualquer campe-

sinato colonial. Após a descrição do quadro econô-

mico, político e social do mundo em que Jesus viveu, 

Crossan volta seus olhos para os aforismos e pará-

bolas do Jesus histórico. Nelas, o autor verifi ca que, 

freqüentemente, descrevem um mundo de igualitaris-

mo radical no qual a discriminação, a hierarquia e a 

opressão não mais deveriam existir. Crossan chega a 

dizer que esse é o sonho utópico do Reino de Deus, 

no qual tanto os bens materiais como os espirituais, 

os recursos políticos e religiosos e os acessos econô-

micos e transcendentais estão igualmente disponíveis 

a todos, sem a interferência de agentes, mediadores 

ou intermediários (p. 22). Jesus chamava sua prática 

e seu programa de presença do Reino de Deus, mas 

essa expressão deve ser interpretada, primeiramente, 

à luz do que ele mesmo fez e do que também de-

safi ou os companheiros a fazer. Ela não signifi cava, 

para Jesus, a intervenção apocalíptica iminente de 

Deus para endireitar um mundo tomado pela injus-

tiça e pelo mal. Signifi cava a presença do Reino de 

Deus aqui e agora, na reciprocidade de alimento e de 

cura gratuitos, ou seja, da igualdade radical tanto do 

nível socioeconômico (alimento) como no religioso-

político (cura).

O mais interessante nessa obra de Crossan não é 

sua abordagem dos ditos originais de Jesus, pois essa 

nós já conhecemos de outras obras, mas a análise 

que o autor faz da arte cristã. Porém não de toda a 

arte cristã. Podemos subdividir a arte cristã em três 

categorias: sinais, fi guras e cenas. Sinais são coisas 

como cordeiro, âncora, vaso, rola, golfi nho, folha, 

embarcação, peixe, oliveiras, vinha, uva, tridente e 

assim por diante. Figuras são imagens humanas como 

o pastor, especialmente o jovem pastor parado com 

o carneiro nos ombros, ou o pescador com a vara e a 

linha, ou a mulher com um véu rezando com as mãos 

elevadas, ou o fi lósofo de pé com um pergaminho 

fechado nas mãos, ou sentado, lendo um pergami-

nho aberto. Cenas são, principalmente, aquelas ima-

gens bíblicas cuja presença empresta ao objeto uma 

aura seguramente cristã, e que certifi ca como defi ni-

tivamente cristãos quaisquer outros sinais, fi guras ou 

cenas neutros que as acompanhem (p. 27). Somente 

as cenas são examinadas por Crossan nesse livro. O 

professor de Estudos Bíblicos da Universidade de De-

Paul, em Chicago, mostra que as imagens esculpidas 

nos sarcófagos cristãos não são do Jesus crucifi cado, 

ressuscitado, ou do Jesus juiz, mas do Jesus que cura, 

geralmente retratado como um jovem bonito, não um 

homem mais velho usando barba. Essa constatação, 

de fato, é muito importante. Ela mostra que “o Jesus” 

mais conhecido entre os primeiros cristãos era o Jesus 

que cura. Crossan ressalta, ainda, que, das cenas de 

cura, duas, em particular, se destacam. De dezenove 

cenas, sete envolvem a ressurreição de Lázaro e cin-

co retratam a cura do paralítico.

Fica difícil, daqui em diante, numa resenha, mos-

trar os apontamentos que Crossan faz das cenas. 

Contudo fi ca claro que o teólogo bíblico especializa-

do em Novo Testamento deve possuir conhecimento 

do signifi cado das imagens esculpidas pelos primei-

ros cristãos. Talvez as imagens estejam mais perto do 

conteúdo da fé cristã do que os próprios evangelhos. 

Por quê? Nem preciso falar que aqueles que escreve-

ram os evangelhos eram “teólogos” das comunidades 

onde viveram, portanto escreveram seus textos a par-

tir da refl exão da fé daquela comunidade. Enquanto 

isso, as imagens mostram-nos aquela fé mais sincera 

e verdadeira, ou melhor, a essência dela. Enfi m, fi ca 

recomendada a leitura da belíssima obra de Crossan, 

que, pelo que eu saiba, é a única em língua portugue-

sa que examina a questão das imagens cristãs.

Notes
* CROSSAN, John Dominic. O essencial de Jesus: os 

ditos originais e as imagens mais antigas. São Pau-

lo, Best Seller, 1994. 242 pp.

** O autor é graduando em teologia e colaborador 

das revistas Inclusividade, do Centro de Estudos 

Anglicanos, e Ciberteologia, de Paulinas Editora. 

Qualquer dúvida ou sugestão, entrar em conta-

to através do e-mail <juliofontana@click21.com.

br>.

1 Ver prefácio na revista eletrônica Ciberteologia, n. 

1, jun.-jul./2005 (www.ciberteologia.org.br).
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O evangelho perdido: o livro de Q e 
as origens cristãs*

Julio Fontana**

Esse livro de Mack é, no mínimo, polêmico.1 O 
autor faz uma análise profunda da fonte de ditos de 
Q, tão profunda que chega a perder-se na escuridão 
que adentrou. Não obstante, Mack faz considera-
ções importantes e mostra-nos que devemos dar ao 
Q a sua devida atenção. O Q, para Mack, não deseja 
contar uma história dramatizada sobre a vida de Je-
sus, mas relaciona apenas os seus ensinamentos. Os 
seguidores de Jesus que viviam nessa comunidade 
viam Jesus como o fundador do seu movimento, po-
rém não dedicavam muita ênfase a sua pessoa, sua 
vida ou seu destino. Estavam mais preocupados com 
o programa social que era proposto nos ensinamen-
tos que pregou (p. 9). Mack está certo. Os seguidores 
de Jesus, aqueles da comunidade de Q,2 certamente 
teriam visto seu mestre ainda em vida e por isso não 
especulavam sobre a sua biografi a. Contudo, com a 
expansão do movimento para outras áreas (Síria e 
Ásia Menor, p. 10), começou-se a cogitar como Jesus 
teria vivido, como deve ter sido o seu relacionamento 
com a família (principalmente pelo fato desses serem 
os líderes da Igreja) e como foi a sua infância.

O primeiro problema da teoria de Mack ocorre 
quando ele afi rma que as sentenças de Q possuem 
blocos teológicos bem defi nidos. Ele diz que

estudos recentes mostraram que é possível identificar 
com razoável precisão as razões dos agrupamentos e 
sua disposição no conjunto da coletânea de sentenças. 
Podem-se identificar blocos de material homogêneo 
organizado por tema, sentenças que ilustram ou co-
mentam outras sentenças e unidades menores daquilo 
que os gregos teriam chamado de argumento completo. 
Freqüentemente, o modo pelo qual as sentenças são 
agrupadas ou ordenadas faz diferença (p. 104).

Como afi rmei no início da resenha, Mack faz con-
siderações importantes sobre as origens cristãs. Ele 
mostra que o cristianismo primitivo não era uma reli-
gião unifi cada e que ela tinha sido “infl uenciada” por 
outras religiões que lhe foram contemporâneas (ver 
p. 28). Os textos apócrifos achados em Nag Ham-
madi demonstraram essa complexidade do início 
da fé cristã. Os achados de Qumran também foram 
importantes para mostrar que o cristianismo possuía 
idéias muito semelhantes com a apocalíptica judaica. 

Mas o problema mais polêmico da teoria de Mack é 
a pretensa evolução teológica sistemática e gradual 
de Q. Ele afi rma que o Q evoluiu de um substrato, 
o qual ele denomina Q¹, para outro substrato Q², e 
fi nalmente para o Q³. O material Q¹, para o autor, 
lembra extraordinariamente o discurso tópico da tra-
dição grega da fi losofi a cínica. Esse tipo de sabedoria 
não pretendia uma elucidação sobre o funcionamen-
to do mundo a fi m de recomendar atitudes e com-
portamentos adequados. Em vez disso, observações 
ferinas exploravam os momentos embaraçosos das 
relações humanas e as pretensões que o pensamento 
tradicional negligencia ou tenta encobrir com suas 
racionalizações em favor de valores sociais conven-
cionais. Daí se origina a teoria de Mack, segundo a 
qual Jesus teria sido uma espécie de fi lósofo cínico (p. 
49). Essa teoria é uma das mais repudiadas (acertada-
mente) por outros estudiosos do Novo Testamento. O 
material de Q², entretanto, não deu continuidade ao 
paralelo cínico. Mack diz que

o estilo aforístico de Q¹ entra em declínio tão abrupto a 
ponto de quase desaparecer. Os imperativos aforísticos 
foram abandonados, assim como a noção de confiança 
nos cuidados de Deus derivada do modo como a natu-
reza provê as criaturas de suas necessidades básicas. Em 
troca, ouve-se a voz de um profeta que não se furta a pre-
gar o castigo e o fardo da ameaça apocalíptica (p. 129).

Na verdade, para a construção da mitologia de Q² 
foram usadas duas imagens: a de sabedoria de Deus 
e do Filho do Homem. Aqui, também entram os re-
latos sobre João Batista e sobre o confronto de Jesus 
com os fariseus.3 Mas por que houve essa mudança? 
Por causa da rejeição que o povo de Q vivenciou (p. 
153). A rejeição foi o motivo do recurso à linguagem 
do julgamento para “esta geração”, tema que vai per-
passar todas as sentenças de Jesus em Q². A camada 
Q³ abre uma pequena janela para a comunidade de 
Q depois da guerra. Um importante acréscimo que 
ocorreu nesse estágio foi a história da tentações de 
Jesus. A história das tentações introduz três novos te-
mas característicos de Q³. São eles: (1) a mitologia de 
Jesus como Filho de Deus, (2) a relação entre Jesus 
como Filho de Deus e o Templo de Jerusalém e (3) a 
autoridade das Escrituras. No fi nal das contas, con-
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cluímos que a comunidade de Q deve ter produzido 
um documento muito popular que foi amplamente 
lido no último quartel do século I. Esse documento 
deve ter sido copiado várias vezes e compartilhado 
por diversos grupos do povo de Jesus em diversas lo-
calidades, pois ele foi lido e utilizado pela maioria dos 
evangelistas. Mesmo sendo essa teoria bem entrela-
çada, não possui qualquer suporte probatório válido. 
Mal podemos delimitar o conteúdo total de Q, quan-
to mais dividi-lo em estratos e substratos, sem falar de 
uma evolução teológica defi nida. O resultado dessa 
subdivisão de Q em estratos é o total descartamento, 
pelo autor, de uma visão de mundo apocalíptica por 
Jesus, contrariando o tradicional modo acadêmico de 
compreensão do Reino de Deus (p. 121).

Mack não parou por ai. A partir dessa evolução 
teológica, ele remontou a história social dessa co-
munidade segundo esses estratos e as mudanças que 
apresentaram com a evolução do tempo. O autor afi r-
ma: “A história da comunidade de Q pode ser escrita 
observando as mudanças de discurso registradas em 
sua coleção de sentenças de Jesus” (p. 196). Toda a 
sua teoria sobre a história social da comunidade de Q 
é infundada. É infundada em razão de Mack atribuir 
a autoria de todas as sentenças de Q à comunidade, 
negando qualquer origem no Jesus histórico, que para 
sua teoria não serve de nada. Faltou para o estudioso 
apenas negar a existência histórica de Jesus, que aliás 
chegou bem próximo.

Mack devia ter analisado, seguindo critérios meto-
dológicos, os ditos de Q a fi m de avaliar quais ditos 
teriam grandes chances de pertencerem ao Jesus his-
tórico e quais não teriam.4 Somente após essa ava-
liação ele poderia iniciar a sua busca pela história 
social da comunidade de Q. Por exemplo: não existe 
razão para ele colocar o bloco referente a João Batista 
em um segundo estágio de Q, ou seja, Q². O tema 
João Batista sempre esteve na agenda desde que Je-
sus iniciou o seu ministério (talvez até mesmo antes). 
O padre John Paul Meier está certo em afi rmar que 
ninguém teria inventado que Jesus foi batizado pelo 
Batista. A relação entre Jesus e o Batista é histórica 
e cada evangelista (também o Q) procurou ameni-
zar ao seu modo o impacto que essa relação teve em 
suas respectivas comunidades. Mack, por rejeitar o 
fato de Jesus ter falado qualquer um dos ditos de Q, 
errou em toda a sua teoria.

Outro problema está na disposição dos conteúdos 
teológicos dos estratos. Não é coerente, na Palestina, 
um grupo ter como primeira atitude traçar os limites 
do grupo, prescrever admoestações éticas etc. Pri-
meiro eles se reúnem em torno de um idéia teológica 
comum, que, no caso, é o Reino de Deus iminente, e 

somente depois, com o passar dos anos, e a decepção 
com a demora da parusia, começam a admoestar-se, 
traçar uma ética mais estável e duradoura, elaborar 
profecias futurísticas, apontar os limites da pertença 
etc. Difi cilmente, se tivesse ocorrido uma evolução 
teológica, esta se daria no sentido que Mack almejou 
impor. Não podemos deixar de considerar, também, 
a possibilidade do Q ter sido elaborado somente após 
o evangelho de Marcos.

O livro de Mack merece ser lido pelos que estu-
dam mais profundamente as origens cristãs, entre-
tanto não é recomendado para cristãos que não pos-
suem conhecimento profundo sobre o tema, pois o 
autor expõe muito bem suas idéias, sempre de forma 
clara, coesa e até muito persuasiva. Todavia aqueles 
que estão atualizados na pesquisa do Jesus histórico 
difi cilmente se deixarão levar pelas mirabolantes te-
orias de Mack e absorverão o grande conhecimento 
que o autor possui das origens e das fontes cristãs. A 
leitura é bastante estimulante e é um daqueles livros 
que se lê de uma só vez. É recomendado que o leitor 
leia e releia com atenção o texto do Evangelho perdi-

do (pp. 71-100).

Notas
* MACK, Burton L. O evangelho perdido: o livro de Q e 

as origens cristãs. Trad. Sérgio Alcides. Rio de Janeiro, 
Imago, 1994. 268 pp.

∗∗ O autor é graduando em teologia e colaborador das re-
vistas Inclusividade e Ciberteologia. Qualquer dúvida ou 
sugestão, envie um e-mail para <juliofontana@click21.
com.br>.

1 Desde o início de seu livro, Mack já alerta para a polê-
mica que será lançada. Na página 15, ele diz: “Diante 
de Q, toda a história e a literatura do cristianismo pri-
mitivo têm que ser revistas”.

2 Se podemos especular da localização dessa comunida-
de, o local mais provável teria sido Cafarnaum.

3 Mack indica no seu livro (pp. 132-143) o que teria ocor-
rido à comunidade de Q para que houvesse a mudança 
do discurso.

4 Mack nega-se a realizar tal avaliação. Veja os motivos 
na p. 185.


