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30º edição da Revista Ciberteologia 

 
Esta 30ª edição de Ciberteologia comemora o quinto ano de nossa revista de 
teologia e cultura. Ao longo desses anos, seis números anuais, inicialmente 
bilíngues e, a partir de 2010, trilíngues (português-inglês-espanhol), ofereceram 
ao ciberleitor uma cuidadosa seleção de artigos, notas e resenhas, além de 
seções ocasionais de literatura, Bíblia e espiritualidade. Foram nada menos 
que 300 mil acessos, com algo em torno de 1 milhão e 200 mil páginas 
visitadas. 

 

Mas comemorar aqui é sinônimo de oferta de bons artigos para estudo e 
pesquisa. Por isso, aí vão os presentes desta edição. 

 

Abrimos com a seção ARTIGOS, encabeçada por Getúlio Antônio Bertelli, que 
nos oferece a reflexão sobre A espiritualidade dos salmos na obra de Alonso 
Schökel. Em seguida, antecipamos o texto que José María Vigil preparou para 
debater no 23o Congresso Internacional da Soter (PUC Minas, 12 a 15/7) e que 
se intitula Novos “lugares teológicos” para a Teologia do Pluralismo Religioso. 
A contribuição de Afonso M. Ligorio Soares, O valor teológico do sincretismo 
numa perspectiva de teologia pluralista, é seguida do texto de Francisco de 
Aquino Júnior, A dimensão social da fé. 

 

Três pequenas joias ilustram a seção NOTAS, todas provindas da área da 
Filosofia: Por que a admiração?, do Prof. Dr. Jayme Paviani; Por que a paz?, 
um trabalho orientado pelo Prof. Dr. Paulo César Nodari, da Universidade de 
Caxias do Sul; e Por que o pensamento?, de Décio Osmar Bombassaro. 

 

Na seção LITERATURA, a reflexão Por que a literatura?, da Dr.a Flávia 
Brocchetto Ramos, traça conexões entre literatura, filosofia e educação. 

 



Além disso, fique atento às resenhas, notícias e ao novo livro digital da Soter, 
com os anais de seu 23o Congresso. 

 

Boas ciberleituras! 

Autor 

Afonso Maria Ligório Soares 
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1. Considerações gerais1. Considerações gerais1. Considerações gerais1. Considerações gerais    
O presente trabalho é apenas um ensaio sobre a imensa e inesgotável fonte dos 

salmos. Deles brotam as espiritualidades judaica e cristã. Eles são ensino do próprio Deus 

(“Torá”). São fonte de liberdade e humanidade. Colocam-nos na justa relação com Deus, 

com a criação e com os humanos. Fomos feitos para louvar a Deus, reconhecido nas 

pegadas, marcas e vestígios que deixou em sua criação. Os salmos cantam essa presença 

invisível que tudo permeia. 

O ser humano, feito cantor do universo, faz a mediação entre o Criador e as criaturas 

e vice-versa. É a beleza de Deus que entra em nossos ouvidos pela música (Bach) e nos 

olhos pela paisagem: na criação inteira descobrimos as iniciais de Deus. “Todas as criaturas 

são cartas de amor de Deus para nós [...] O prazer que elas podem nos dar é inflamar-nos 

do amor de Deus.”1 Deus deixou suas digitais em cada partícula da matéria. 

Por isso os salmos são feitos para estudar, cantar e saborear. Queremos extrair deles 

sua mensagem espiritual, por isso podemos falar em espiritualidade dos salmos. Eles nos 

ensinam a louvar a Deus com beleza e arte. 

A primeira e a última palavra de nosso dia pertencem a Deus, Senhor de nossa vida e 

de nosso tempo. Como diz Bonhoeffer: “O início do dia dos cristãos não deve ser logo 

carregado e perturbado com muitas preocupações do dia de trabalho [...] O primeiro 

pensamento e a primeira palavra pertençam àquele ao qual pertence toda a nossa vida”.2 

                                                 
* Pós-doutorando em Ciências da Religião pela PUC-SP. É professor de ensino superior na UEPr 
(Universidade Estadual do Paraná), campus FAFIPAR em Paranaguá e Matinhos, no litoral paranaense. 
1 CARDENAL, Ernesto. Vida en el amor. p. 23ss. 
2 BONHOEFFER, Dietrich. Vida em comunhão. p. 31. 
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Fazendo isso, afastaremos as mil e uma preocupações que nos assaltam já ao romper do dia, 

provocando em nós estresse e impaciência. 

É através dos salmos que podemos melhor louvar, suplicar e agradecer ao Criador do 

universo. Pois os salmos são a voz de Cristo e a voz da Igreja. Jesus recitou os salmos. Suas 

últimas palavras na cruz foram tiradas do Saltério hebraico. O Saltério é a linguagem da 

interioridade, da profundidade, da espiritualidade. 

Mas precisamos amar o silêncio para ouvir a voz de Deus. A vastidão do céu e a 

imensidão do mar foram feitos para a contemplação. Também as manhãs, tardes e noites, 

que são silenciosas.3 É para Deus o canto matutino e vespertino dos sabiás, e a salmodia das 

comunidades religiosas, cantada alternadamente, comunicando-se mutuamente a mensagem 

bíblica, solista e comunidade, ou coro e comunidade. 

Os salmos nos ajudam a viver com autenticidade. Ajudam no processo de nos tornar 

pessoas, o doloroso processo de humanização. Afinam a nossa sensibilidade. Podem ser 

considerados como sacramentais, promovendo a santificação dos que meditam e cantam. 

Ouvir os salmos é elemento integrante da espiritualidade. Também têm um alcance 

ecumênico: unem pessoas entre si na beleza do canto, e unem-nas a Deus: judeus, cristãos, 

budistas. 

2.Alonso Schökel: pesquisa teológica e2.Alonso Schökel: pesquisa teológica e2.Alonso Schökel: pesquisa teológica e2.Alonso Schökel: pesquisa teológica e    
leitura orante da Bíblialeitura orante da Bíblialeitura orante da Bíblialeitura orante da Bíblia    

Paulus Editora colocou à disposição dos leitores do Brasil uma vastíssima fonte de 

pesquisa sobre teologia e espiritualidade através da publicação da coleção “Grande 

comentário bíblico”. Dentre eles, merece destaque a obra de Alonso Schökel: os dois 

volumes sobre os Salmos,4 dois sobre os Profetas, e a Bíblia do Peregrino. 

Schökel afirma claramente que foram trinta anos de intenso estudo dos salmos, 

“acompanhado de oração” (I 5, Prólogo). Já que os salmos foram feitos para rezar e cantar, 

só a oração nos possibilita compreendê-los. Por isso sua obra pode nutrir nossa 

espiritualidade. Também pode nutrir a nossa fome de beleza, por ser repleta de lirismo, 

                                                 
3 CARDENAL, Vida en el amor, p. 25. 
4 SCHÖKEL, Alonso; CARNITI, Cecília. Salmos I (doravante abreviamos “I” e “II” referindo-nos ao 
primeiro e ao segundo volume dos Salmos, seguido do número da(s) página(s)). 
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existencial e profunda. Alonso Schökel prestou um serviço inestimável, duradouro e 

fecundo para a teologia e a espiritualidade cristã de todos os tempos. 

No breve percurso a seguir, só podemos aprofundar alguns desses salmos usando a 

riquíssima pesquisa de Alonso Schökel e Cecília Carniti. Cada um dos salmos mereceria 

um dia inteiro de estudo. É uma tarefa que vai nos ocupar a vida inteira, se de fato 

quisermos viver nossa fé, esperança e amor com radicalidade e autenticidade, como 

viveram Bonhoeffer e Schökel, como vive Cardenal e milhares de irmãos e irmãs pelo 

mundo afora. 

3. A espiritualidade dos salmos3. A espiritualidade dos salmos3. A espiritualidade dos salmos3. A espiritualidade dos salmos    
Por que os salmos desenvolvem a nossa vida espiritual? Por sua função no serviço 

divino e na piedade pessoal. Sua destinação primeira é litúrgica, como instrumento de 

oração. Mas os salmos também devem ser reproduzidos na mente silenciosa de cada um de 

nós. Devemos nos apropriar deles. Para isso foram feitos. Diz Schökel: “O autor dos salmos 

se sacrifica, se retira de cena, para que outros, talvez desconhecidos e futuros, tomem seus 

versos e digam neles ‘eu’” (I 12). 

Os salmos nos educam (a Torá é o ensino de Deus aos seres humanos), nos convidam 

à oração e nos ensinam a viver e agir. Nos educam: ensinam que Deus é luz, cuidado 

(pastor), refúgio, caminho etc. Eles percorrem todas as etapas da salvação: êxodo, aliança, 

exílio, deserto, profecia, terra prometida. 

Alonso Schökel nota que os salmos foram divididos em cinco partes, como para ser 

um novo Pentateuco. Davi é a réplica de Moisés na Torá. Setenta e dois salmos são 

atribuídos a ele. Davi é o inocente perseguido, protótipo de Cristo; Saul perseguidor é o 

protótipo de Pilatos (I 20). 

Alguns salmos saltam ao futuro, apontando para Cristo e sua Igreja (Sl 2;8; 22; 110). 

É a visão inspirada da interpretação profética. Pois “salmo é a palavra humana dirigida a 

Deus, enquanto profecia é a palavra de Deus dirigida ao homem” (I 66). 

A música como forma de execução dos salmosA música como forma de execução dos salmosA música como forma de execução dos salmosA música como forma de execução dos salmos    
As palavras dos salmos vão do exterior ao interior. Acabamos memorizando-as pelo 

uso diário, ao longo dos anos e décadas. Os salmos são oração transformada em música. 

Devem ser executados com arte. Cada salmo é também um convite à oração: cria um clima 
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favorável à comunhão com Deus. Sua natureza é intrinsecamente litúrgica, mas também 

pessoal, como dissemos. É inconcebível uma celebração sem os salmos cantados. Não são 

mero ornamento, são elementos integrantes e constitutivos tanto da liturgia quanto da 

piedade pessoal. 

O canto é a forma natural de executar os salmos. De preferência com 

acompanhamento do órgão, o instrumento litúrgico por excelência. Conhecemos bem o 

provérbio de Santo Agostinho que diz “quem canta reza duas vezes” (em latim: Qui bene 
cantat, bis orat). Trata-se de cantar com arte. A música harmoniza nosso ser, unifica a 

comunidade, simboliza a harmonia do universo e nos faz saborear antecipadamente as 

alegrias eternas (I 24). 

Schökel lembra do canto gregoriano e dos salmos de Gelineau como algumas formas 

apropriadas de execução. Além dessas, existem inúmeras outras canções populares 

inspiradas nos salmos. As primeiras formas de canto cristão foram cantilenas de textos 

sacros das Escrituras. A Igreja adotou a música sacra da Sinagoga. 

A partir do séc. IX d.C. evolui o canto gregoriano, como síntese entre o antigo canto 

romano e o estilo galicano do Império Carolíngio (750 d.C.). Foi importado de Roma para a 

Gália por Pepino, o Breve, mediante um decreto imperial. Essa síntese se tornou o canto 

clássico da Antiguidade: síntese entre as melodias veterorromanas importadas e as práticas 

musicais galicanas, como dissemos. 

Infelizmente, percebemos hoje certa banalização da música sacra, talvez um tributo à 

“Nova Era”. Podemos falar em “antimúsica”. O canto gregoriano, ao contrário, é a música 

sacra mais profunda que existe, verdadeiro patrimônio da humanidade. Para muitos jovens, 

a porta de entrada para chegar ao canto gregoriano foram algumas canções de rock, que 

incluíam em seu repertório partes do canto e melodia. 

O canto, acompanhado de instrumentos musicais, é a melhor forma de executar os 

salmos, e de se apropriar deles. A música expressa nossos sentimentos, integra 

harmonicamente nosso ser humano: corpo, alma (emoções, sentidos), espírito. O canto 

coral une a comunidade. Também faz-nos sentir a harmonia do universo e antegozar as 

alegrias eternas. 

Como cantar os salmos? Pode ser alla capella (sem acompanhamento musical) ou 

com instrumentos, alternadamente solista e coro (comunidade). Pode-se escolher um salmo 
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todo inteiro, ou só um versículo, e fazer variações musicais sobre ele. Hoje em dia, 

proliferam melodias populares sobre os salmos. 

Os salmos têm uma longa história de interpretação musical. Desde o gregoriano, que 

tem oito tons. Nele nada está em excesso: reduz-se ao essencial. Está a serviço da Palavra 

de Deus, não deixa margem a vaidades pessoais. A beleza estética e religiosa do canto 

gregoriano vem atraindo cada vez mais pessoas no mundo de hoje. Ele transmite uma paz 

que contrasta com a agitação e o estresse do mundo contemporâneo. Por isso pode ser 

considerado como uma terapia ao estresse atual. 

Simone Weil chega a dizer que as pessoas apaixonadas por canto gregoriano 

dificilmente podem ser corruptas ou maldosas. Pois o canto gregoriano “evoca a nostalgia 

do desconhecido e exerce a misteriosa atração de um paraíso perdido”.5 Os nossos 

antepassados na fé conservaram com grande fidelidade esta tradição, na qual foram 

nutridos. Também buscaram fazer novas sínteses, como a Missa Luba, na África, entre o 

canto gregoriano e os ritmos africanos. 

Esse fascínio exercido pelo canto gregoriano no mundo atual deve-se à sua 

linguagem: ele tem um caráter pacífico, um espírito alegre, frescor e entusiasmo. 

Sentimentos psicológicos nos salmosSentimentos psicológicos nos salmosSentimentos psicológicos nos salmosSentimentos psicológicos nos salmos    
Todos os sentimentos humanos transparecem nos salmos. Entre outros, Schökel 

elenca os seguintes: admiração, alegria, amor, angústia, carinho, ciúme, compaixão, 

desgosto, desilusão, humilhação, ilusão, inveja, ira, mágoa, medo, nostalgia, ódio, 

otimismo, preocupação, rancor, remorso, ressentimento, temor, tristeza e vergonha (I 65). 

Tais sentimentos estão expressos nos diferentes tipos de salmos, como os que 

seguem: 

LouvorLouvorLouvorLouvor: Sl 8; 117; 146; 149: Sl 8; 117; 146; 149: Sl 8; 117; 146; 149: Sl 8; 117; 146; 149    
O louvor é a primeira forma de relação com Deus. Afirma a bondade divina. Também 

pelo louvor o salmista descobre a beleza e a bondade do universo. O louvor não é 

interesseiro, mas gozoso. É oposto à inveja e é seu contrário. É extrovertido, enobrecendo 

quem o expressa (I 61s). 

                                                 
5 HOURLIER, Jacques. Reflections on the Spirituality of Gregorian Chant; from Solesmes about the Chants. 
p. 22. 
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O salmista convida ao louvor: 

• A si mesmo: Sl 146;147,12. 
• A todo o povo de Israel: Sl 149,1. 
• A todas as nações: Sl 117,1 – ou “a terra inteira”. 
• A criação inteira (com todos os viventes): Sl 145,21; 150. 

AgradecimentoAgradecimentoAgradecimentoAgradecimento::::    Sl 138Sl 138Sl 138Sl 138    
Reconhece os bens recebidos como graça e dom. Retribui a manifestação de bondade 

de outrem (Deus) a nós. Nem sempre é fácil agradecer: sentimo-nos inferiorizados, ou na 

obrigação de retribuir. Mas “a gratidão pode ser uma escola de generosidade” (I 61). 

ConfiançaConfiançaConfiançaConfiança: Sl 23; 27: Sl 23; 27: Sl 23; 27: Sl 23; 27    
É segurança fundada em Deus, que elimina o medo e a dúvida. A confiança também 

afirma a bondade de Deus. Pode se expressar em tom tranquilo (Sl 23) ou dramático (Sl 

27). Como o louvor e a gratidão, a confiança também revela a bondade do outro, acrescida 

de seu poder e de sua disponibilidade em nos ajudar. 

ArrependimentoArrependimentoArrependimentoArrependimento: Sl 28; 51: Sl 28; 51: Sl 28; 51: Sl 28; 51    
É pesar pelo que fiz, e vontade de desfazer o feito (Sl 51). Os salmos não 

glamourizam os sentimentos, mas buscam a sinceridade e a sua expressão autêntica. O 

sofrimento pode ser consequência do mal feito, mas também pode ser contexto para Deus: 

porta de entrada para a volta da comunhão rompida com ele. “O homem não pode desfazer 

o feito, mas Deus pode perdoá-lo. O fato incorpora-se como peça de biografia, e oxalá 

sejam mínimas as suas consequências. Deus ‘se esquece’” (I 62). 

AdmiraçãoAdmiraçãoAdmiraçãoAdmiração (surpresa): Sl 8; 33; 92; 93; 104. Eclo 43 (surpresa): Sl 8; 33; 92; 93; 104. Eclo 43 (surpresa): Sl 8; 33; 92; 93; 104. Eclo 43 (surpresa): Sl 8; 33; 92; 93; 104. Eclo 43    
A admiração está intimamente ligada ao louvor. Surge diante de algo que nos 

ultrapassa. É expressa em hebraico pela partícula Mah (admiração, assombro, espanto). É 

sentida diante da vastidão do céu estrelado e da imensidão do mar. Mas sobretudo diante do 

Sagrado, “fascinante e tremendo” (Rudolf Otto).6 “O Saltério faz da admiração escada para 

o conhecimento de Deus” (I 62). 

                                                 
6 OTTO, Rudolf. O sagrado. 
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PenaPenaPenaPena ou  ou  ou  ou afliçãoafliçãoafliçãoaflição: Sl 69, 21: Sl 69, 21: Sl 69, 21: Sl 69, 21----27272727    
Desperta a compaixão pelos outros: sentir com eles a mesma pena. Deus também 

sente compaixão pelos sofredores. O salmista é vítima da crueldade dos seus zombadores. 

Ele espera confiante o dia em que Deus vai rir dos que zombam dele (Sl 70,4). 

IndignaçãoIndignaçãoIndignaçãoIndignação: Sl 58; 137: Sl 58; 137: Sl 58; 137: Sl 58; 137    
É a ira contra os governantes injustos, os malvados, idólatras, intrigantes, mentirosos. 

Isso é consequência da justiça. Quem ama a justiça pode sentir ira, cólera e furor. Tudo isso 

transparece em vários salmos. “Não é bíblica a indiferença ou a passividade” (I 64). 

Alguns salmos significativosAlguns salmos significativosAlguns salmos significativosAlguns salmos significativos    
Os salmos não são espiritualidade só para uma elite, tipo monges, frades e freiras. 

Todo o povo e cada um de nós deve se apropriar dos salmos. Inspirados por eles, podemos 

até reinventá-los, recriando-os para a situação de hoje. Ernesto Cardenal fez isso com muita 

propriedade em nosso continente latino-americano.7 Assim, os salmos recobraram seu vigor 

original. 

Vamos aprofundar alguns salmos representativos dos demais. Ao final, pretendemos 

mostrar que eles de fato podem alimentar nossa espiritualidade e fazer desabrochar nossa 

plena humanidade. Longe de ser uma imposição externa, são “mais preciosos que o ouro, 

que muito ouro fino, mais doces que o mel e que o licor de um favo” (Sl 119,11). 

Sl 1: pórtico e moldura de todo o SaltérioSl 1: pórtico e moldura de todo o SaltérioSl 1: pórtico e moldura de todo o SaltérioSl 1: pórtico e moldura de todo o Saltério    
O que mais o ser humano busca no mundo é a felicidade. Normalmente se 

desencanta, colocando-a onde não se encontra: no consumismo, na busca de satisfação 

imediata. Cardenal, que buscou essa felicidade ardorosamente, escreve: “Quantos jovens e 

moças estão talvez agora em festas, em cines, em bares e em clubes noturnos, e foram 

chamados por Deus à vida mística, e ele talvez reservou para eles e elas os mais altos dons 

da contemplação,e não sabem,e talvez nunca o saberão nesta vida”.8 

O Sl 1 começa com a promessa de felicidade. Ele aponta para onde se encontra de 

fato a felicidade humana: na meditação diária da Palavra de Deus (ele chama de “Torá”, 

                                                 
7 CARDENAL, Ernesto. Salmos. 
8 CARDENAL, Vida en el amor, p. 31. 
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que em hebraico significa “ensino”, mais do que “lei”). A Torá é a seiva escondida 

absorvida na meditação, e que fecunda a espiritualidade dos fiéis. 

No Sl 1 temos uma reflexão sapiencial tranquila sobre o destino do ser humano, 

dividida em dois campos éticos diferentes: dois caminhos, dois destinos. Assim, este salmo 

deve ser lido cotejando com Jr 17,5-8, do qual depende. Os dois caminhos são estes: 

• O dos que meditam a Palavra de Deus (Torá). Esses contam com o afeto, 
cuidado e aprovação de Deus (em hebraico, o verbo iadá significa conhecer, no 
sentido de “cuidar”): são os honrados, os fiéis, os que confiam em Deus. Esses 
são fecundos e estáveis. Têm a promessa de fecundidade vegetal: folhas, flores 
e frutos. Há três tipos de honrados: principiantes (noviças?), adiantados, 
perfeitos. 

• Os malvados (pecadores, cínicos, ateus). São estéreis e instáveis como o vento. 
No v. 5 diz: “Os malvados não atacarão os honrados, acusando-os com falso 
testemunho, num juízo não terão voz na assembléia” (I 116). Jr 17-5-8 fala aqui 
do que “confia no ser humano, que na carne busca a sua força [...] Será como 
um arbusto [...] mora na secura do deserto, [...]”. Este se torna como palha e 
fumaça, folha caduca: vai se perder, se extraviar do caminho e perecer. 

Ao contrário, existe a promessa de felicidade para quem medita a Torá. Ela é a 

torrente de água que o homem absorve meditando. Ele floresce e frutifica na casa de Deus. 

As folhas apontam para a generosidade das sombras e também para o caráter terapêutico 

das plantas. 

A Torá inclui os salmos. A meditação da Torá é tarefa permanente, atividade 

recolhida, pela qual o ser humano remodela a sua conduta (I 121). Torá é a vontade de 

Deus comunicada ao ser humano, que se interioriza e ama (em hebraico: hefetz, com vinte 

sentidos: prazer, agrado, gosto, apreço, importância, ganho, projeto, dedicação, atração, 

utilidade, vontade, intenção, tarefa, ocupação, preocupação, interesse, ânsia, amor9). 

Portanto, a espiritualidade não é uma imposição externa repressora da liberdade, mas 

atividade prazerosa, que preenche o vazio espiritual do ser humano, feito para o 

Transcendente. A espiritualidade cristã se apropria dos salmos, afirmando que, na primeira 

aliança, a promessa de felicidade é para quem medita a Torá. Na segunda aliança, ou 

Evangelho, a felicidade é para quem medita os mistérios da vida de Cristo. Ele é o Caminho 

                                                 
9 SCHÖKEL, Alonso Luis. Dicionário bíblico hebraico- português. São Paulo: Paulus,1997. 
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que devemos seguir. Para ambos os casos vale: para quem se ocupa em meditar a Palavra 

de Deus, Deus mesmo se ocupa de sua vida e destino, cuidando dele. 

Concluindo: merecem felicitação os que meditam os salmos e seguem Jesus no 

caminho da vida. Pois o ser humano só é feliz na participação e comunhão com Deus. 

A moça mais cheia de sonhos de amor e de desejo de carinho, a que mais se inflama de amor 

ou do desejo de amor, a que está mais desejosa de vida, de romance e de amor, é a que tem 

mais capacidade de se entregar a Jesus. É a ele que busca em seus sonhos, nos bailes e no 

amor, sem encontrá-lo.10 

Jesus também começou seu programa pastoral com a promessa de felicidade (chama-

se macarismo, do grego macarios = feliz. “Felizes...” (Mt 5-7). Este é o caminho do 

discipulado,11 ou seguimento de Jesus, no qual estamos. Nele queremos continuar até a 

morte. Pois temos a promessa de que unicamente este caminho, e nenhum outro, vai nos 

fazer felizes. 

Sl 8: oSl 8: oSl 8: oSl 8: o Criador e as criaturas Criador e as criaturas Criador e as criaturas Criador e as criaturas    
Este salmo de louvor é de um lirismo intenso. Ele canta a glória de Deus e a 

dignidade do ser humano. Não é um hino ao ser humano, mas ao Criador através do ser 

humano. O salmista contempla um céu estrelado à noite. Diante da imensidão do universo, 

ele se pergunta: “Que coisa é o ser humano, [...]?” O salmo inteiro é uma tentativa de 

responder a essa pergunta antropológica fundamental. Eis algumas respostas implícitas: 

• O ser humano é uma criatura, da qual o Criador se ocupa. Ele se lembra dele 
(em hebraico: zaqar) e o visita (faqad). 

• É um ser terrestre (adamá: solo fértil), capaz de contemplar as obras de Deus e 
dominar a criação como senhor-vassalo. 

• É definido por subtração, não por adição (“[...] só um pouco menor [...]”). 
• Pode ser um Prometeu rebelde ou um infante que descobre o mundo a cada 

novo dia e louva o Criador. 
• O ser humano deve dominar as feras da terra e as feras que habitam seu interior. 

Há uma multidão de feras dentro de cada um de nós: a cólera, a cobiça, a 
luxúria (Basílio de Cesareia, na obra Hexaemeron, citada por Schökel, I 204). 

                                                 
10 CARDENAL, Vida en el amor, p. 31. 
11 Aqui fazemos a ponte com o tema do seguimento de Jesus. Cf. BONHOEFFER, Dietrich. Discipulado. O 
autor basicamente comenta o Sermão da Montanha, Mt 5-7, e o discurso missionário de Jesus em Mt 10. 
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• É o ser que, em atitude de infância espiritual, sente vibração no ser (a 
interjeição mah, em hebraico, significando admiração, estupor, ponderação), e 
sente a “beleza genesíaca das criaturas” (I 201). 

O salmista parece querer voltar a ser menino, para se admirar (em grego: thaumazein 
= admirar-se) diante da imensidão do universo. Ser menino é ser humilde, principiante, 

postulante. Nós, adultos, domesticamos a admiração, caímos na rotina, indiferença, e não 

percebemos mais nem a dignidade do ser humano, nem a sublimidade do Criador, nem a 

imensidão dos espaços siderais. Por isso perdemos a dimensão espiritual e contemplativa da 

vida humana. 

O cosmo é obra das mãos de Deus: tarefa artesanal, feita com o cuidado dos dedos 

modelando as formas. Deus é artista que não se repete nem plagia. Assim, cada criatura é 

original e única. E o universo é um poema sumamente belo (pulcherrimum carmen, como 

disse Santo Agostinho). Jesus também é chamado de ars Patris (arte do Pai). E o ser 

humano tem a vocação de ser “cantor do universo” (rabino Abraham Heshel). 

Concluindo, Alonso Schökel se pergunta: onde está o ser humano integral? Junto com 

toda a tradição cristã ele responde: em Jesus, o Cristo – Ecce homo! Eis nele o ser humano 

projetado por Deus, não distorcido nem alienado, capaz de se admirar sempre de novo 

diante da criação procedente da bondade fecunda e superabundante do Pai. Jesus, o Cristo, 

é, por excelência, a arte do Pai (ars Patris). É o homem essencial, a automanifestação divina 

no tempo e no espaço. Ele é o arquétipo e exemplar da criação (São Boaventura). 

Sl 23: Deus como Sl 23: Deus como Sl 23: Deus como Sl 23: Deus como pastorpastorpastorpastor e  e  e  e hospedeirohospedeirohospedeirohospedeiro    
Este é um dos salmos favoritos e dos mais usados no Antigo Testamento e no Novo 

Testamento, na liturgia, na piedade pessoal, na pastoral, nas artes plásticas e musicais. É 

uma sinfonia de símbolos. Apresenta duas imagens centrais, ao redor das quais gravitam 

subsímbolos periféricos. São duas cenas de conjunto, na dupla imagem de Deus como 

pastor e hospedeiro: 

• Pastor: aponta para a relação do ser humano com os animais: atacar as feras 
(bastão) e cuidar dos animais domésticos (domus) com amizade (cajado). O 
próprio ser humano pode virar fera. “Usando a imagem do animal domesticado 
para representar sua relação com Deus, o homem humaniza suas tendências 
ferozes, oferecendo-se domesticado à guia de Deus” (I 381). 



  

Ciberteologia Ciberteologia Ciberteologia Ciberteologia ---- Revista de T Revista de T Revista de T Revista de Teologia & Ceologia & Ceologia & Ceologia & Cultura ultura ultura ultura ---- Ano VI, n.  Ano VI, n.  Ano VI, n.  Ano VI, n. 30303030    11 

O pastor compartilha do mesmo destino das suas ovelhas: sofre com elas a mesma 

insegurança, cansaço, fome, sede. Com um toque do seu bastão na pedra, ou um som de sua 

boca, as ovelhas perdidas sentem-se seguras e acompanhadas. Símbolos arquetípicos ou 

subsímbolos da primeira parte (Pastor): água, caminhar (Homo viator: o ser humano 

sempre está a caminho), escuridão (medo, sobressaltos noturnos e presença amiga). 

Resumo: o verde da relva (relação com a terra), água da fonte, caminho acertado no escuro. 

Símbolos arquetípicos ou subsímbolos da segunda parte (hospedeiro): hospitalidade, 

banquete (comida e bebida), lar (companhia e casa), unção (o perfume despertando ares de 

festa). Deus mesmo vira “garçom” e nos serve bebida abundante, numa inversão de papéis. 

Podemos imaginar um peregrino atravessando o deserto. Suado e cansado, divisa um 

oásis. Chega lá, senta na relva verde para descansar. Depois toma água abundante e segue 

seu caminho. Ele tem de atravessar um desfiladeiro (vale). Faz-se noite, vem o medo e o 

sobressalto. Perigo de salteadores, feras selvagens, abismo e precipício. Mas ele sente a 

confiança de uma presença amiga: “Tu estás comigo!” (cf. v. 4). 

Atravessando o vale escuro, chega à tenda onde é acolhido pelo chefe, que oferece 

hospedagem, comida e bebida. No fim, o escolta para seguir seguro. Assim, juntam-se as 

duas imagens, a do pastor e a do hospedeiro, nessa experiência comum ao mundo antigo, 

rural e agropastoril. Deixando o Sl 23 falar em sua literalidade, podemos entender melhor 

as ricas imagens com as quais exprime sua confiança em Deus. 

Transposição cristã. A fé cristã vê no Sl 23 o Cristo caminhando à frente do rebanho, 

que o segue através das pegadas que deixou. Ele o protege no tempo e na eternidade, como 

pastor e hospedeiro. No tempo, com a escolta “do bastão e do cajado”; na eternidade, com 

seu amor e bondade (hesed e emet). 
Jesus é o Bom Pastor. E a Igreja é “o rebanho em caminho, acompanhada da bondade 

e lealdade de Deus, até chegar definitivamente à casa do Pai. Neste caminho os 

sacramentos a confortam: a água que faz reviver, o pão e o cálice da Eucaristia, a unção” (I 

386s). 

Sl 27: confiança triunfante e suplicanteSl 27: confiança triunfante e suplicanteSl 27: confiança triunfante e suplicanteSl 27: confiança triunfante e suplicante    
Este salmo é também um dos preferidos da espiritualidade cristã. Ensina que a 

confiança em Deus vence o medo. O salmista expressa essa confiança nas dificuldades e 
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perigos, cercado por um exército de inimigos por todos os lados, abandonado pelos pais, e 

acusado por falsas testemunhas (I 420). 

Tal confiança não tem de vencer inimigos externos nem rebater calúnias, mas vencer 

um inimigo interno, o medo, esse grande inimigo interior que se aninha em nossa alma (I 

420). Mas o Senhor é a segurança (= salvação, baluarte, auxílio). Ele protege, esconde, 

levanta, acolhe. Por isso o salmista confia, levanta a cabeça triunfante, espera, não teme, 

mostra-se valente e corajoso. 

O salmo apresenta imagens bélicas: guerra, acampamento, exército, refúgio, agressão. 

O salmista se oculta no templo para desfrutar da presença de Deus em contemplação 

espiritual. Nesse processo interior de contemplação espiritual ele vence as agressões vindas 

do exterior. Sabe que quem teme a Deus não teme os seres humanos, e vice-versa 

(Bonhoeffer). 

SlSlSlSl 90: Deus é  90: Deus é  90: Deus é  90: Deus é moradamoradamoradamorada e refúgio e refúgio e refúgio e refúgio    
O salmo revela a tristeza por ter de morrer e a tragédia pelo pecado e pela cólera de 

Deus. É uma meditação sapiencial sobre a condição humana mortal. A meditação é a forma 

privilegiada de oração, que alarga os horizontes. O Sl 90 usa metáforas/imagens vegetais. 

Predominam nele categorias temporais: anos, dias, ontem, noite, vigília, manhã, tarde (II 

1144). 

O salmo fala do tempo humano, cósmico, divino. Começa falando de Deus e de sua 

duração vertiginosa. Por contraste, o salmista olha para si mesmo e vê a própria 

caducidade, fugacidade e mortalidade. Ele faz dessa meditação uma oração. 

O ser humano foi feito destrutível e desintegrável, com prazo de validade. Seu destino 

é “voltar”. Para onde? Para Deus-morada e para a terra de onde veio. 

O mesmo Deus-refúgio é o que em sua ira “imprime essa absurda velocidade aos 

nossos dias, que tira consistência a nossos anos. Um suspiro ou um murmúrio [...] e se 

acabou [...] Assim é cada ano de nossa vida [...] O ontem se foi, o amanhã não chegou, o 

hoje se vai sem parar. Sou um foi e um será e um é cansado” (II 1150). 

O salmista sente-se esmagado pela imensidade temporal de Deus, não confortado. 

Sua tristeza só se acrescenta. Então ele pede sabedoria e compaixão para enfrentar seu 

destino mortal e caduco. No salmo aparecem duas vezes os imperativos do verbo “voltar”. 

Deus diz aos homens: “Voltai, filhos de Adão!”. E os homens dizem a Deus: “Volta!”. 
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A vida voa veloz e nós passamos. Aqui, o “nós” inclui também os que nos 

precederam e os que nos sucederão: os que vieram e os que partirão. Retirando-se alguns, 

virão outros. “Uma geração passa, outra vem” (Ecl 1,4). Sendo assim a condição humana, o 

salmista faz a Deus três pedidos: 

• A coragem de aceitar resignadamente e sem ilusões a vida tal como é. 
• A compensação de bens pelas desgraças passadas. 
• A fecundidade da ação. 

Vamos contando os anos que passaram e amadurecemos. 

Sl 91: Deus é refúgio e caminho (parente do Sl 27)Sl 91: Deus é refúgio e caminho (parente do Sl 27)Sl 91: Deus é refúgio e caminho (parente do Sl 27)Sl 91: Deus é refúgio e caminho (parente do Sl 27)    
O Sl 91 é um ato de confiança. Talvez liturgia de um enfermo, ou de entrada e asilo 

no templo, exortação sapiencial, catequese. Nele mudam as pessoas: eu-tu-eles. Há um 

liturgo que interpela o orante e fala de Deus. Deus mesmo tem a última palavra no salmo (II 

1159). Assim, são três os personagens do salmo: o liturgo, o orante e Deus. 

Há também quatro personagens secundários (esquadrão terrorífico) que ameaçam os 

seres humanos sem cessar (males físicos e mentais, perseguições). Na verdade, são dois 

quaternários: a) flecha perdida voando sem saber de onde nem para onde; espanto noturno, 

peste, epidemia; b) leões (imagem da força animal mortífera), víboras, peste, epidemia. 

Esses animais atacam no caminho. Mas Deus delega cuidado e proteção aos seus 

mensageiros. Não devemos temer os animais, mas vencer o medo e pisá-los. Confiar nos 

seres protetores: mensageiros, encarregados, anjos. Eles têm figura humana (II 1162). O 

serviço angélico se contrapõe a demônios e feras. 

O quaternário do Único ocupa todo o espaço e se contrapõe aos outros quaternários: 

Rede ou armadilha do caçador (pássaros); palavra funesta: malefício ou difamação; espanto 

noturno (de arrepiar os cabelos); peste: a morte negra; epidemia; praga: podem ser 

enfermidades, ferida, golpe, qualquer desgraça (talvez uma alusão ao Deuteronômio, onde 

lemos: desgraças, flechas, fome, febre, veneno de serpentes, espada e espanto (Dt 32,23-

25). Podem cair dez mil dardos, Deus “o escuda”. O Sl 91 evoca esses perigos para vencê-

los por adiantado. 

Deus mesmo se apresenta como refúgio (= amparo, asas, sombra, pluma, escudo e 

adaga). “Porque Deus protege, o homem confia; porque o homem confia, Deus protege”(II 
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1163). Deus é Único, mas invocado num quaternário: Altíssimo, Shaddai, Javé, Deus meu, 

em oposição aos outros quaternários: 

No Sl 91 aparece também a figura do “demônio meridiano”, muito explorada por 

Mães e Pais do Deserto e também pela psicanálise contemporânea. Refere-se à crise da 

meia-idade, o outono da vida. 

As ações dos homens: três verbos querer (enamorar-se do Senhor pelo povo). Aqui o 

amor afetuoso do orante para com Deus; conhece o nome, usa-o na relação pessoal, com ele 

me chama e invoca. Deus tem a palavra final: “com ele, eu no perigo”. Sete verbos 

apresentam as ações de Deus: salvar, libertar, responder, pôr em lugar seguro, honrar; 

abençoar com a longevidade, fazer desfrutar da “minha salvação”. 

“O orante leva para casa a instrução do experiente e o oráculo do Senhor. Pode 

confiar: Se está no templo, está sob as asas de Deus; se está em sua tenda (v. 10), não corre 

perigo; se vai pelo caminho, anjos o acompanham (v. 11). Pode vencer o temor (v. 15) e 

confiar” (II 1167). 

Transposição cristã. O diabo cita este salmo (Mt 4). Tenta perverter a confiança em 

manifestação espetacular de Jesus. “Mas não são as asas de Deus, nem as palmas dos anjos. 

São as asas de Ícaro, fabricadas para um salto mortal” (II 1167). Jesus desmascara o 

tentador, que não vem ameaçador, mas insinuante. 1Pd 5,8 usa a imagem do “leão que 

ruge”. Resistir-lhe firmes na fé, que é a raiz da confiança. 

Sl 133: aroma e frescorSl 133: aroma e frescorSl 133: aroma e frescorSl 133: aroma e frescor    
Quase ao final dos salmos graduais (120-134) encontramos essa bem-aventurança 

(como o Sl 1). Fala da paz em família. Contrasta com as tragédias familiares, como as de 

Caim e Abel, Abraão e Ló (tio e sobrinho), Ismael e Isaac, Esaú e Jacó, José e seus irmãos, 

Israel e Judá (irmãos divididos), samaritanos e judeus. O salmo fala para todos os casos de 

vida fraterna, familiar e nacional. 

Para isso usa duas imagens: azeite perfumado e orvalho abundante. Ambas apontam 

para uma atmosfera que percebemos ao entrar em um ambiente familiar: olfato e tato, 

aroma e frescor. A família unida é como o aroma que respiramos e penetra em nós. O 

aroma era feito de plantas aromáticas diluídas em óleo, como a alfazema-lavanda. Hoje são 

diluídas no álcool (II 1535). 
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A família é também como o orvalho sentido no cimo do monte, que refresca a nossa 

pele. O orvalho (rocio) que desce do monte Hermon traz frescor e fecundidade. Também a 

família religiosa (Congregação de Notre Dame) nasce da graça do amor sororal. “[...], nós 

somos o bom odor de Cristo para Deus”, disse São Paulo (2Cor 2,15). O perfume dos 

santos. 

Sl 73Sl 73Sl 73Sl 73    
Este salmo é o cume da espiritualidade no Antigo Testamento. Primeiro o salmista 

faz a experiência dolorosa do (aparente) sucesso dos maus e corruptos. Entra em profunda 

crise espiritual. Não consegue entender. Esperava que os bons fossem recompensados e os 

corruptos, punidos. Ele se compraz em descrever com detalhes o ser e agir dos perversos: 

vão engordando enquanto acumulam riquezas. 

Somente a contemplação de Deus no templo lhe devolve a sensatez e a paz. Na 

contemplação, o orante descobre não uma informação, nem a solução de um problema, mas 

uma presença pessoal. Para o salmista, a proximidade de Deus o agarra, o conduz e 

arrebata. Ele tem uma “fé robusta, que renuncia gozosamente a tudo para agarrar-se a Deus, 

e um amor puro que aprecia essa posse mais que o céu e a terra” (II 945). 

Sl 130 (de Ernesto Cardenal)Sl 130 (de Ernesto Cardenal)Sl 130 (de Ernesto Cardenal)Sl 130 (de Ernesto Cardenal)    
Não se ensoberbece, Senhor, meu coração. Eu não quero ser milionário, nem líder, 

nem primeiro-ministro. Não aspiro a postos públicos, nem corro atrás de medalhas de ouro. 

Não tenho propriedades nem talão de cheques. E mesmo sem ter seguro de vida, estou 

seguro como uma criança adormecida nos braços de sua mãe... Confie, Israel, no Senhor (e 

não nos líderes).12 

ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    
Ao final deste percurso, esperamos ter demonstrado a importância dos salmos para a 

espiritualidade cristã. Eles nutrem, fortalecem e confirmam a nossa vida espiritual. 

Apresentamos o ser humano como abertura ao Transcendente, por ser portador do espírito. 

Como tal, foi feito para a contemplação. 

                                                 
12 CARDENAL, Ernesto. Salmos, p. 71. 
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Dissemos, seguindo Bonhoeffer, que a primeira e a última palavra de nosso dia 

pertencem ao Criador. Devem ser preenchidas com salmos, para iluminar toda a nossa 

caminhada. Também dissemos, seguindo Cardenal, que o mundo inteiro se apresenta como 

incentivo à contemplação: as tardes silenciosas, as noites estreladas, o canto dos pássaros, a 

vastidão do céu e a imensidão do mar. 

A meditação dos salmos ao longo de anos e décadas têm também o efeito de nutrir o 

nosso espírito com o pão da beleza. Eles são poesia em mais alto grau. 

Depois de anos meditando os salmos, veremos a colheita espiritual na forma de uma 

rica experiência e plena humanização. Saciados de dias, ainda saberemos admirar, 

contemplar, louvar e exaltar o Criador em e através de suas criaturas. 

Terminamos com as belas palavras de Ernesto Cardenal, místico e poeta latino-

americano, que nos ensina a amar a espiritualidade cristã quando diz que Deus é 

o Bem infinito [...] a Beleza infinita [...] amor que não poderemos jamais apagar [...] e uma 

sede que nunca saciaremos porque, por mais que lhe demos sempre, nos pedirá mais e mais. 

E conservamos em nosso ser e em todos os nossos movimentos a recordação de Deus, de 

onde saímos [...] O coração do Pai tampouco pode descansar até que a criação inteira, como o 

Filho Pródigo, regresse a seu seio.13 
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Novos “lugares teológicos” paraNovos “lugares teológicos” paraNovos “lugares teológicos” paraNovos “lugares teológicos” para    
a Teologia do Pluralismo Religiosoa Teologia do Pluralismo Religiosoa Teologia do Pluralismo Religiosoa Teologia do Pluralismo Religioso    

José María Vigil1 

 

    

    

    

Introdução: uma relação correta entre Teologia do Introdução: uma relação correta entre Teologia do Introdução: uma relação correta entre Teologia do Introdução: uma relação correta entre Teologia do 
Pluralismo Religioso e Diálogo InterPluralismo Religioso e Diálogo InterPluralismo Religioso e Diálogo InterPluralismo Religioso e Diálogo Inter----ReligiosoReligiosoReligiosoReligioso    

 

A Teologia do Pluralismo Religioso (TPR) e o Diálogo Inter-Religioso (DIR) são 

postos em relação com muita frequência. Há quem, de fato, confunda os dois temas, e os 

cite de modo equivocado um pelo outro. E não deixa de ser frequente o caso dos que não os 

distinguem, e pensam até que são a mesma coisa, ou, antes, que um é parte do outro. 

Importa deslindar os conceitos. 

A TPR pode revestir a forma de uma teologia setorial (teologia “de genitivo”, que 

teologiza sobre a pluralidade de religiões), ou a forma de uma teologia fundamental 

(teologia “de ablativo”, que teologiza de universa theologia, porém sub specie pluralitatis, 

ou seja, o que seria a chamada “teologia pluralista”). Ora, em nenhum dos dois casos se 

pode confundir com o DIR, e também não conservam com ele uma relação de meio a fim. 

A TPR tem finalidade em si mesma, ainda que possa ser útil ao DIR, e o é. Todavia, à 

margem de seu possível serviço ao DIR, mesmo nos lugares onde, por hipótese, não fosse 

praticável o DIR, a TPR tem sentido e tem fundamento por si mesma. 

A TPR, ramo teológico que ainda não tem cinquenta anos, não surgiu historicamente 

do DIR nem foi elaborada em sua maior parte por teólogos dedicados à prática do DIR. 

                                                 
1 O autor preside a Comissão Teológica Latinoamericana da ASETT/EATWOT. Este texto 

compõe o livro da Soter: Religiões e paz mundial (no prelo, Paulinas). 



  

Ciberteologia Ciberteologia Ciberteologia Ciberteologia ---- Revista de T Revista de T Revista de T Revista de Teeeeologia & Cultura ologia & Cultura ologia & Cultura ologia & Cultura ---- Ano VI, n.  Ano VI, n.  Ano VI, n.  Ano VI, n. 30303030    19 

A TPR é necessária e conveniente, não tanto “para dialogar com outros”, mas 

sobretudo “para dialogar com nós mesmos”. Seu objetivo não é o diálogo com as outras 

religiões, e sim o diálogo com nós mesmos: um “intradiálogo”. E só mediante os efeitos 

desse intradiálogo que a TPR poderá ser eficaz depois para um possível DIR. 

Isso significa que não entendem ou não propõem corretamente a TPR aqueles que 

interpretam seus argumentos como se tivessem sido concebidos em função de objetivos do 

DIR, como se com ela se pretendesse fazer mais fácil, ou mais cômodo o DIR. Há quem 

pense que a TPR negocia, manipula, ou até sacrifica, as verdades de uma religião, caso 

julgue conveniente para o objetivo de fazê-las mais aceitáveis aos outros no DIR. 

A TPR busca a verdade de uma maneira crítica, honesta e sem complexos (sem 

complexos de superioridade nem complexos de outro tipo), “custe o que custar” e “caia o 

que cair”, com ousadia, como deve ser toda busca honesta da verdade, sem medos nem 

interesses, à margem de que o DIR pode ser mais fácil... ou talvez mais difícil. 

Dito isso, pode-se afirmar também que, talvez por esse mesmo desinteresse e essa 

honradez crítica, a TPR é uma ajuda inestimável para o DIR. O DIR só será benéfico se for 

honrado e desinteressado. A TPR é independente do DIR, e seus críticos deveriam saber 

disso. 

Esclarecida essa relação entre TPR e DIR, podemos dizer que é um acerto incluir o 

tema da TPR no horizonte da preocupação desta assembleia da Soter: “Religiões e paz 

mundial”. Com efeito, a TPR é um fator determinante para o futuro da paz entre as religiões 

e, portanto, para o futuro da paz mundial. 

Neste estudo queremos nos concentrar na TPR e em um ponto menos frequentado: 

quais são os novos “lugares teológicos” que atualmente possibilitam, reclamam e exigem a 

elaboração da TPR e/ou a releitura pluralista das religiões? Onde estão esses lugares 

teológicos no mundo atual? 

A TPR não é como a teologia bíblica, que poderia ser elaborada sem sair do grande 

farol teológico-bíblico, e que é difícil que sua necessidade possa se sentir como um clamor 

na rua. Ao contrário: a TPR surgiu para dar resposta a um clamor que vem da rua, da 

convivência social, e é uma teologia que pode e deve ser feita dando resposta à inquietação 

e às intuições dos fiéis que lidam com a problemática da pluralidade religiosa. 
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Uma teologia que não se feche em seu farol, que viva no mundo de hoje e respire a 

noosfera planetária que respira nossa sociedade não deixará de se encontrar, nos mais 

variados âmbitos do pensamento, com “lugares teológicos” em sentido amplo: realidades, 

transformações profundas do pensamento, inquietações não expressas, novas convicções no 

subconsciente coletivo, reivindicações, exigências..., que são questionamentos com os quais 

a fides quaerens intellectum pede aos brados que a teologia, a TPR, elabore e responda à 

problemática da pluralidade religiosa. 

Acredito que em uma época na qual muitos teólogos e teólogas têm medo de entrar 

no âmbito da TPR, e se sentem tranquilos porque no âmbito fechado de outros ramos 

teológicos pareceria não ser imprescindível a TPR, abrir os olhos ao vasto panorama dos 

novos lugares teológicos que a reclamam pode ser um chamado, um convite para se 

adentrar no âmbito da TPR. 

Para proceder ordenadamente, mapearemos valendo-nos de uma lógica simples. 

Esclarecemos, em todo caso, que nos referimos a alguns lugares teológicos laicos, da rua, 

da sociedade, do mundo. 

I. A experiênciI. A experiênciI. A experiênciI. A experiência e o subconsciente coletivo da sociedade a e o subconsciente coletivo da sociedade a e o subconsciente coletivo da sociedade a e o subconsciente coletivo da sociedade 
pluralpluralpluralplural    

Uma primeira realidade que se apresenta como lugar teológico, como lugar-fonte a 

partir do qual elaborar a TPR, é a própria experiência que a sociedade atual está tendo da 

pluralidade, e a digestão ou recepção da mesma que está ocorrendo tanto na opinião pública 

como no ordenamento social jurídico. 

O pluralismo religioso (PR) não é um tema só religioso, menos ainda apenas 

eclesiástico, ou só das religiões. É, antes de tudo, um fato laico. Está na rua, no trabalho, 

nas migrações, em toda a sociedade. Faz parte do pluralismo cultural atual. E é um 

pluralismo que, embora sempre tenha existido de um modo disperso, confinado nas 

margens daquelas sociedades tradicionais, homogêneas e incomunicáveis, nos últimos 

séculos e nas últimas décadas se mobilizou de forma crescente e interpenetrou as 

sociedades mais distantes, até marcá-las com um pluralismo inédito e irreversível. 

O pluralismo religioso já é algo que nossos ancestrais sabiam teoricamente, mas que 

não podiam experimentar. Agora, para nossos contemporâneos, é experiência cotidiana, 

inevitável, que já leva décadas trabalhando o subconsciente coletivo de nossas sociedades. 
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Antes que os(as) teólogos(as) elaborem uma TPR formal acadêmica, na sociedade, na 

rua, já se dá uma “teologia laica” do pluralismo religioso, não expressa verbalmente, mas 

claramente assumida em gestos, em novos costumes, ordenamentos jurídicos, avaliações, 

novas formas de ver, novas concepções..., que vão surgindo na prática, implícitas, porém 

claramente presentes e atuantes, que esperam que alguém as exponha à luz, as eleve a um 

nível consciente, e lhes dê a expressão e argumentação devidas. 

Essa “TPR laica” é um “lugar teológico” que reivindica aos teólogos. Nossa 

sociedade plural valoriza já de outro modo a pluralidade religiosa, na rua, na opinião 

pública, na atualização jurídica, na própria família (relações, casamentos mistos, educação 

inter-religiosa dos filhos...), na convivência prática com as outras religiões. Já não pensa o 

que lhe transmitiram os seus maiores. Já não aceita o exclusivismo puro e duro, sob o qual 

nossos antecessores na fé viveram durante um milênio, sob pena de excomunhão. Também 

não compartilha o inclusivismo que oficialmente as instituições religiosas passaram a 

proclamar. E o vulgo, e os formadores de opinião não esperaram que a teologia profissional 

lhes desse uma orientação para ajudá-los a encarar a interpretação da nova situação social 

de pluralismo cultural e religioso. Os cidadãos, e os(as) cristãos(ãs) entre eles, não 

esperaram: elaboraram por si mesmos sua TPR laica “de pouco valor”, para uso privado e 

público. E já está funcionando, faz tempo, nas sociedades. De modo paradoxal, são as 

religiões, as Igrejas, e muitos corpos e entidades teológicos que ainda têm de discutir e 

decidir se vão tratar do tema. 

A vida, como sempre, vai na frente das religiões e das teologias formais. Este “lugar 

teológico” da experiência social clama por uma TPR explícita e formal, e se oferece ao 

mesmo tempo como matéria, como fonte, como recurso, como experiência já realizada, 

com suas intuições, argumentos e soluções já experimentadas. 

II. A nova consciência planetária e democráticaII. A nova consciência planetária e democráticaII. A nova consciência planetária e democráticaII. A nova consciência planetária e democrática    
Como cristãos, poderíamos reconhecer que todas as gerações de nossos ancestrais que 

viveram no judeo-cristianismo, durante mais de três milênios, conviveram pacificamente – 

e também orgulhosamente – com a convicção que lhes dava sua religião de que faziam 

parte do “Povo de Deus”, o povo que Deus escolheu entre todos os povos para ser a 

depositário privilegiado e único da revelação, e o comissionado para levá-la aos outros 

povos, para, assim, salvá-los. Digo que pacífica e orgulhosamente aceitaram sem objeções 
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essa TPR aí implícita que sua religião lhes apresentou, e a viveram orgulhosamente, e 

muitos até mesmo arriscaram sua vida para defender essa fé, ou para levá-la de modo 

missionário até os confins do mundo. 

A religião oficial ainda não se retratou da doutrina da escolha, continua pensando 

oficialmente o mesmo de sempre, e não tem desejos de revisar esse pensamento, embora 

sinta um inconfessado pudor diante da maior parte daquelas afirmações. Porém, na rua, o 

povo já abandonou aquela convicção. O cidadão médio não pode aceitar as afirmações 

exclusivistas: que fora de sua religião não há salvação, ou que todas as demais são 

inferiores, que a própria é a única revelada por Deus, e que faz parte do seleto grupo dos 

escolhidos por Deus para receber uma revelação exclusiva e para realizar a missão de 

salvação do mundo. Essa posição intelectual já não lhe é viável. Ele a sente como 

impossível, não crível, até mesmo impensável. Parece-lhe, francamente, um “complexo de 

superioridade”, inaceitável na sociedade moderna, na qual uma humanidade globalizada 

tomou consciência dos direitos humanos e da igualdade básica de todas as pessoas, povos e 

culturas. 

Bem explicado, nem o exclusivismo nem o inclusivismo (forma mitigada do 

exclusivismo) é aceitável para o cidadão médio, nem para a opinião pública, nem para o 

senso comum. Nos últimos tempos, desenvolveu-se uma sensibilidade de profunda 

desconfiança em relação às atitudes de privilégio ou exclusividade, que faz parte da nova 

lógica cultural moderna. 

Esta “TPR laica” também é outro lugar teológico que chama a teologia atual a 

renovar sua lógica, a reconhecer, examinar e discernir esta nova sensibilidade, esse novo 

“senso comum” que a sociedade atual adquiriu em seu processo de amadurecimento. Não 

será que a teologia se esforce por demonstrar, ou dê por indemonstrável, aquilo que para a 

sociedade per se patet. A TPR laica, da rua, deu, em seu próprio nível, passos que muitos 

teólogos e teólogas podem dar, recorrendo a esse lugar teológico, amplamente difundido. 

III. A superação da imagem tribal de DeusIII. A superação da imagem tribal de DeusIII. A superação da imagem tribal de DeusIII. A superação da imagem tribal de Deus    
Paralelamente a essa sensibilidade humana de rejeição de qualquer atitude ou 

complexo de superioridade inter-humana, dá-se também a superação de uma imagem de 

Deus que esteve vigente durante milênios. Ainda está presente em muitas das leituras 

litúrgicas, que cada dia falam ao crente moderno de um “Deus tribal” que a pessoa humana 
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média atual dificilmente pode aceitar. É a imagem de um Deus que fundamentava o 

complexo de superioridade: o Deus nosso, de nosso povo, aquele que nos escolheu, que nos 

defende, que faz sua nossa causa, diante dos perigos, diante dos povos que não são de nossa 

cultura ou de nossa religião, diante de nossos “inimigos”... 

Atualmente, essa imagem também não é crível por ser inverossímil. Não faltam 

argumentos escriturísticos nem filosóficos... Aquilo que não foram capazes de ver todas as 

gerações de nossos ancestrais o percebem agora as crianças de nossa sociedade, como uma 

evidência primeira. 

A oficialidade religiosa não parecia estar informada: não lhe consta que se dê tal 

discrepância radical entre aquilo que os textos litúrgicos rezam cada dia, ou as implicações 

teológicas que a visão oficial transmite, e o que sente a sensibilidade do crente moderno. 

Todavia uma teologia honesta e responsável não deveria olhar para outro lado. Deve voltar 

seu olhar para esse verdadeiro lugar teológico, para essa experiência nova de Deus que a 

sociedade está fazendo, porque é a base de elaborar a experiência popular de Deus como se 

deve fazer uma boa TPR. 

IV. A perspectiva históricoIV. A perspectiva históricoIV. A perspectiva históricoIV. A perspectiva histórico----psicológicopsicológicopsicológicopsicológico----evolutivaevolutivaevolutivaevolutiva    
A sociedade se tornou cada vez mais reflexiva nos últimos anos. Esta sociedade em 

que os meios de comunicação se transformaram em seu sistema nervoso central, que facilita 

a passagem contínua das ideias de uns a outros, funciona como uma consciência que vai 

crescendo, acumuladamente, amadurecendo novas perspectivas em uma crescente 

profundidade e complexidade. 

Todas as realidades são agora percebidas em sua dimensão histórica, evolutiva, 

causal..., já não pontual, linear ou desprovida de perspectiva. De modo espontâneo, a todo 

mundo ocorre fazer sua interpretação histórica, econômica, psicanalítica... E já ninguém se 

escandaliza de saber como foram as coisas em sua origem e em sua evolução inevitável. O 

escândalo surge mais propriamente diante da vontade de permanência de realidades 

históricas cuja hora já passou. 

Culturalmente, a sociedade já não é ingênua, mas crítica. Há uma espécie de sexto 

sentido crítico diluído na sociedade, acervo acumulado de tantas análises históricas, 

psicológicas, sociais, filosóficas... Qualquer afirmação é colocada nesse contexto e nessa 

dimensão de perspectiva. 
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As afirmações religiosas, que desde sempre foram acolhidas por todas as gerações de 

nossos ancestrais com uma receptividade direta, acrítica, ingênua, literal..., hoje são 

comentadas de forma crítica até mesmo no meio de comunicação mais simples e popular, e 

de um modo espontâneo. A crítica religiosa deixou um depósito sedimentado na 

consciência e no saber popular, que o protege de qualquer escândalo. 

Por isso o povo, em sua opinião pública mais madura, já não se sente confortável 

diante das afirmações exclusivistas, nem se incomoda diante das pluralistas. Em sua 

perspectiva crítica, descobriu que as antigas afirmações exclusivistas e inclusivistas são 

“explicáveis”, se lhes discerne facilmente uma gênese plausível que as explica. Da altura de 

nossa consciência crítica atual, aquele “complexo de superioridade” cultural e religioso é 

explicável, embora já não seja justificável. Foi um “efeito ótico”, uma forma espontânea de 

enxergar dos povos em sua infância cultural, o que os fez considerar-se o centro de tudo o 

que os rodeava. Como a criança que se sente o centro da realidade até que a experiência a 

vai educando e a faz descobrir que existem outros centros, e que ela deve reconhecê-los e 

“descentrar-se” (deixar de se considerar o centro) para amadurecer. É uma lei psicológico-

evolutiva conhecida que faz com que hoje já não nos escandalizemos. 

A TPR pode, deve se alimentar desta perspectiva histórico-evolutiva tão evidente em 

nossa sociedade hodierna, e tão escassa e temida no mundo institucional religioso, ligada 

com frequência a recordações antimodernistas, anti-historicistas, antidarwinistas, 

dogmáticas, fundamentalistas ou infalibilistas. Esta nova consciência moderna, esta visão 

histórico-psicológico-evolutiva, é um novo lugar teológico, fora do qual será difícil 

construir uma TPR à altura de nosso mundo atual. 

V. A ética do não“bonossímil”V. A ética do não“bonossímil”V. A ética do não“bonossímil”V. A ética do não“bonossímil”    
Todos esses aspectos da nova consciência democrática da sociedade atual não têm a 

ver apenas com a verdade, com a correção intelectual, com a “verossimilhança”..., mas 

também com a bondade, com a correção ética, com a “bonossimilhança”. A antiga atitude 

tanto da sociedade como das religiões no tocante à pluralidade cultural e religiosa não é que 

não pareça agora verossímil, mas também não parece “bonossímil”. 

Há pessoas e grupos que ainda têm dificuldade para aceitar o pluralismo religioso 

como um bem “de princípio” (de direito, não só de fato). Todavia, graças ao avanço da 

mentalidade democrática e à sensibilidade pelos direitos humanos, a maior parte das 
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sociedades humanas, sim, aceita atualmente a liberdade religiosa, que ninguém deve ser 

forçado religiosamente contra sua consciência. Ora, muitos, suposta essa liberdade de 

consciência das pessoas, continuam pensando que “uma sociedade homogênea onde todo 

mundo fosse de minha própria religião seria o ideal”, melhor que uma sociedade 

heterogênea e plural... 

Isso é algo que também mudou na sociedade atual. A homogeneidade, a falta de 

pluralismo, a unidade de toda a sociedade ou de todo mundo em uma única religião não só 

já não parece faticamente possível – e de modo irremediável –, mas também não parece 

sequer desejável. É uma mudança de avaliação de cento e oitenta graus. 

Oficialmente, as grandes religiões mundiais universalistas, conquistadoras do mundo, 

ainda apoiam a missão proselitista, e sonham com um mundo que chegue a ser algum dia 

“um só rebanho e um só pastor”. Entretanto, na rua as pessoas pensam de outra maneira. 

Não consideram isso positivo, não acham bom. Talvez possa lhes parecer verossímil, 

materialmente factível, mas não o consideram desejável, porque não o consideram bom, 

não lhes parece “bonossímil”. Não lhes parece justa a atitude proselitista, arrasadora das 

diferenças; não lhes parece respeitosa das culturas e/ou religiões menores. É melhor o 

respeito à diversidade, a pluralidade. 

A TPR oficial herdada choca com esta nova lógica, com esta percepção intuitiva e em 

boa parte axiomática (indemonstrável, portanto) da mentalidade moderna. Por isso a nova 

TPR deve encarar esse lugar teológico que é essa nova sensibilidade social, essa nova 

lógica da pluralidade que atualmente vivem tantas sociedades assumidamente plurais. 

VI. A nova epistemologiaVI. A nova epistemologiaVI. A nova epistemologiaVI. A nova epistemologia    
Podemos dizer que uma das mudanças profundas que diferenciam a sociedade 

tradicional da sociedade moderna atual é seu acesso a uma nova consciência 

epistemológica. Sempre, ali onde os seres humanos conhecem, há e houve uma dimensão 

epistemológica no âmbito, porém se pode dizer que nenhuma sociedade como a atual teve 

consciência das mediações epistemológicas presentes em seu próprio conhecimento. 

Desde sempre, ancestralmente, a epistemologia religiosa dominante foi a 

“epistemologia mítica”, a do “realismo ingênuo”: interpretava o conhecimento religioso em 

sua literalidade, em sua expressão direta, tomando-o como uma descrição da realidade: 
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adaequatio rei et intellectus. Dentro do âmbito do Cristianismo, isso foi assim até faz 

apenas algumas décadas para os católicos, e até há talvez dois séculos para os protestantes. 

Já faz tempo que se conquistou uma primeira fronteira crítica na medida em que se 

descobriu e se tomou consciência dos jogos da linguagem, dos gêneros literários, da 

peculiaridade e do significado dos mitos, tão importantes no âmbito religioso. Este primeiro 

nível de mediação, que foi desconhecido e passou despercebido durante gerações, grande 

quantidade de gerações, deixou de fazer parte da ingenuidade da sociedade atual. 

Todavia, o amadurecimento epistemológico da sociedade foi muito além. Chegou a 

descobrir o papel que o sujeito do conhecimento, nós mesmos, desempenhamos na 

construção desse conhecimento, que é o mesmo que dizer na construção da realidade em 

que vivemos (“a linguagem é a casa do ser”). Sabemos agora que, enquanto sujeitos 

conhecedores, entramos na construção de nosso conhecimento com nossos próprios 

interesses, com nossas categorias culturais, com nossas limitações... Nosso conhecimento 

não cai do céu nem nasce da realidade por uma simples intuição cognoscitiva, mas é uma 

elaboração nossa, carregada de subjetividade em sua própria objetividade. Hoje sabemos 

que em nosso conhecimento existe mais de subjetivo que de objetivo, já desde os primeiros 

momentos do conhecimento, quando “apreendemos” a realidade, posto que sabemos que 

não simplesmente “conhecemos”, mas que “conhecemos como”, em função dos filtros com 

que percebemos seletivamente a realidade. 

Consequência de toda essa consciência epistemológico-crítica é a revisão do estatuto 

epistemológico de nosso próprio conhecimento: temos confundido tradicionalmente este 

com a própria realidade; o conhecimento em si era transparente para nós, como inexistente, 

de modo que, ao conhecer, acreditávamos estar na própria realidade. Confundíamos o 

conhecimento com a realidade. Hoje deixamos de confundi-lo, e sabemos que o 

conhecimento não é a própria realidade, não é o próprio território, mas tão só um “mapa”... 

Esta nova consciência epistemológica reveste sua dificuldade, e ainda estamos em 

uma fase de busca como que para chegar a conclusões pacificamente possuídas. Em todo 

caso, parece que a direção geral dessa evolução nos conduz para a superação do “realismo 

ingênuo” em que vivemos tradicionalmente, rumo a uma conceituação mais complexa do 

“conhecimento do conhecimento”. Na epistemologia atual, o conhecimento tende a se 

desabsolutizar, a perder a rigidez da inflexibilidade e infalibilidade que tradicionalmente 
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lhe havíamos atribuído. Tende a se tornar evidente o caráter contingente de nosso 

conhecimento. Para evitar a palavra “relativismo”, que poderia confundir alguns, diríamos 

que o conhecimento se revela cada vez mais relacional, mais mediado e condicionado e 

menos metafísico. 

Como é óbvio, a ascensão desta nova tomada de consciência epistemológica atua 

como um marco ou contexto inteiramente novo em que colocar e recolocar as afirmações 

clássicas das religiões, o que tem a ver com sua resistência ao pluralismo. Podemos dizer 

que está chegando, agora, o “fim do sonho dogmático religioso”, ou fim do dogmatismo, da 

absolutização de qualquer cultura ou elemento cultural. Tomamos consciência da função 

insuperável que desempenham em nosso conhecimento os modelos, filtros, categorias 

culturais, os “paradigmas”..., que fazem que tudo seja segundo a cor do cristal com que se 

olha. Certa dose de panrelacionalidade se revela agora como a atitude mais sadia e 

recomendável. 

A maior parte das religiões se mantém à margem dessa virada epistemológica radical 

tão importante que a sociedade moderna está dando. Consideram que não vai bem com elas. 

Outras se sentem gravemente ameaçadas pelo “relativismo” que acreditam que comporta. 

Discerne-se que este tema vai ser um conflito mais amplo e mais difícil de resolver. 

Essa nova consciência epistemológica da sociedade atual comporta, traz dentro de si, 

também, uma nova TPR laica. O capítulo epistemológico da TPR já está servido nessa nova 

consciência epistemológica. É também um lugar teológico que deve ser visitado e 

frequentado pelo teólogo para elaborar a TPR formal e acadêmica à altura da sociedade 

hodierna com uma nova consciência epistemológica. 

Concluindo: TPR e proConcluindo: TPR e proConcluindo: TPR e proConcluindo: TPR e profecia da teologia fecia da teologia fecia da teologia fecia da teologia     
O mundo humano, a sociedade, a noosfera estão mudando, fermentando, crescendo, 

sem cessar, e com um ritmo que tudo faz pensar que é de crescimento exponencial. Um 

crescimento de consciência que vai se estendendo por toda a noosfera. Um novo “senso 

comum”, que não existia, que não se dava, e que agora se constitui no solo compartilhado, 

como um axioma global, por todos os saberes. Pode a teologia continuar ficando atada aos 

seus antigos pressupostos de escola, às suas referências domésticas desgastadas, ou deve 

descer à arena e dialogar face a face, e trabalhar lado a lado com toda a humanidade 

pensante? 
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Essa crescente consciência planetária inclui o que chamei de uma “teologia laica”, 

inexplícita, não expressa, ignorada, até mesmo com frequência inconsciente. A consciência 

social coletiva elabora sua própria TPR, avant la lettre, e antes também que a própria 

teologia profissional e/ou acadêmica. Esta deve apressar o passo, para diminuir ou eliminar 

a brecha ou o atraso entre uma e outra. 

Temos direito de fazer história, de criá-la hoje, e de não nos resignarmos a ser seus 

herdeiros passivos, ou suas vítimas, permanecendo atados a tradições e fixismos religioso-

metafísicos milenares. Não podemos permanecer atados por reflexões e tradições que se 

fizeram há dezessete séculos, ou até há vários milênios, pensando que sua própria letra 

escrita em pedra seja insuperável... Essa epistemologia já não é a da sociedade atual. Os 

fixismos religioso-metafísicos ficaram superados na consciência planetária atual. A teologia 

não tem de se armar de profetismo para assumir e proclamar aquilo que a sociedade civil 

planetária já vê e assume há tempo; basta-lhe armar-se de sensatez, humildade e honradez. 

Aceitando esse senso comum majoritário da nova consciência planetária, a TPR 

recuperará com naturalidade sua posição no panorama teológico, e acometerá sua nova 

tarefa, que já é urgente: a reelaboração pluralista de todos os ramos teológicos e a releitura 

pluralista das próprias religiões. Só então poderemos dizer que as religiões se puseram em 

condição de não arriscar a paz do mundo. 

 

Tradução de Gilmar Saint’Clair Ribeiro 
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            Valor teológico do sincretismo numa Valor teológico do sincretismo numa Valor teológico do sincretismo numa Valor teológico do sincretismo numa 
perspectiva de teologia pluralistaperspectiva de teologia pluralistaperspectiva de teologia pluralistaperspectiva de teologia pluralista    

Afonso Maria Ligorio Soares* 

 

 

 

 

 

Este texto pretende defender, da maneira mais esquemática possível, o valor teológico do 

sincretismo religioso, inserindo-o na dinâmica divino-humana da revelação. Em forma de pequenas 

teses, procurarei sugerir às leitoras e leitores    que o sincretismo é a revelação de D’us em ato, pois não 

há outro jeito de acedermos ao mistério senão paulatinamente, de forma fragmentada, entre avanços e 

retrocessos, luzes e penumbra. Imaginá-lo de outro modo é simplesmente negar que possa ser humano 

e histórico esse nosso encontro com D’us. 

 

1. O sincretismo sempre esteve e permanece presente nas relações históricas entre as religiões. Até 1. O sincretismo sempre esteve e permanece presente nas relações históricas entre as religiões. Até 1. O sincretismo sempre esteve e permanece presente nas relações históricas entre as religiões. Até 1. O sincretismo sempre esteve e permanece presente nas relações históricas entre as religiões. Até 

quem o rejeita, em geral o quem o rejeita, em geral o quem o rejeita, em geral o quem o rejeita, em geral o faz a partir de uma religião que também é, em alguma medida, sincrética.faz a partir de uma religião que também é, em alguma medida, sincrética.faz a partir de uma religião que também é, em alguma medida, sincrética.faz a partir de uma religião que também é, em alguma medida, sincrética.    

Muitos termos disputam a atenção da teologia pluralista nestes tempos de diálogo urgente. Há 

ecumenismoecumenismoecumenismoecumenismo (a fé cristã celebrada entre as várias igrejas em um culto comum), diálogo intediálogo intediálogo intediálogo interrrr----religiosoreligiosoreligiosoreligioso 

(a convivência harmoniosa entre todas as religiões), MacroMacroMacroMacro----ecumenismoecumenismoecumenismoecumenismo (ratificado na Assembléia do 

Povo de D’us, em Quito, 1992), InculturaçãoInculturaçãoInculturaçãoInculturação (termo preferido na igreja católica; entre os protestantes, 

prefere-se contextualizaçãocontextualizaçãocontextualizaçãocontextualização) e InreligionInreligionInreligionInreligionaçãoaçãoaçãoação (sugerido por Torres Queiruga para dizer que toda 

religião transforma-se a partir de dentro, no contato com as demais). De fato, como já afirmei em 

várias ocasiões, o povo inreligiona o que pode ou quer acolher da nova tradição que lhe chega de fora. 

Muitos praticantes da tradição dos orixás, da umbanda, do vodu, da santeria ou de outras variáveis 

religiosas de nossa herança indígena e africana sentem-se sinceramente católicos. Acolheram (muitas 

vezes forçados, sempre é bom lembrar) em suas tradições de origem o enxerto cristão, foram 

expurgando o que lhes parecia desumano ou sem-sentido, misturavam o que não tinha muita 

importância e findaram por manter intacto o que julgaram positivo e enriquecedor para sua própria 

                                                 
* Afonso M. L. Soares é Livre-docente em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC_SP), Doutor 
em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo (Umesp) e Mestre em teologia pela Pontifícia 
Universidade Gregoriana (Roma). É Presidente da Soter e membro do Centro Atabaque de Teologia e Cultura Negra. 
Leciona na PUC-SP. Publicou: Interfaces da revelação; pressupostos para uma teologia do sincretismo religioso (Paulinas, 
2003); No espírito do Abbá: fé, revelação e vivências plurais (Paulinas, 2008). Este texto saiu originalmente em ASETT. 
Teologia pluralista libertadora intercontinental (Paulinas, 2008). 
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cosmovisão originária. A questão é que, se olharmos bem, isso em nada difere daquilo que se costuma 

chamar de... SincretismoSincretismoSincretismoSincretismo.1 

A realidade do sincretismo e da dupla pertença religiosa continua sendo um dos pontos mais 

delicados e controversos do diálogo inter e intra-religioso, tanto para os teólogos católicos mais 

afinados com o paradigma romano quanto para os mais sensibilizados pelas CEBs. De fato, sabemos 

hoje que não são exceções à regra as inteiras comunidades latino-americanas que vivem seu 

cristianismo popular sem abrir mão de milenares tradições espirituais. 

Ressalte-se, porém, que a vivência sincrética do cristianismo não é uma invenção de 

indígenas latino-americanos e afrodescendentes. Ocorre na história dos povos um autêntico jogo 

dialético em que, primeiramente, o povo vencedor tenta impor-se eliminando a religião do povo 

vencido (antítese); em seguida, o dominador acaba aceitando os elementos mais válidos ou mais 

fortes dos oprimidos (tolerância, coexistência pacífica); no final, chega-se a uma síntese. O 

cristianismo, por ser uma religião universalista, não pôde se subtrair ao sincretismo, já que chamou 

sobre si a responsabilidade de conter, em princípio, toda a pluralidade encontrável no gênero humano. 

Seu principal argumento para tamanha pretensão está na certeza de que a revelação de D’us à 

humanidade tenha atingido, em Jesus de Nazaré, um nível de profundidade jamais equiparado antes 

ou depois de tal evento (plenitude da revelação). Eis a excelência e, simultaneamente, o “tendão-de-

aquiles” de toda a história do dogma cristão. Como conciliar o absoluto do D’us que se revela com a 

inevitável relatividade do meio utilizado e de seus resultados? Digamos de uma vez: uma religião que 

se pretenda universal e que fundamente sua argumentação na crença de que o absoluto concentra-se 

na relatividade humana localizável no tempo e no espaço, não pode desconsiderar teologicamente a 

análise dos benefícios e limites de uma espiritualidade híbrida. 

Não é estranho que as igrejas cristãs rejeitem peremptoriamente o sincretismo teológico-

religioso (isto é, a tentativa de ligar elementos que não poderiam logicamente ser unidos) e, no 

entanto, afirmem placidamente que, em Jesus de Nazaré, estão presentes, numa mesma pessoa divina, 

duas naturezas (humana e divina) radicalmente distintas, sem mistura, (con-)fusão ou separação? O 

esforço popular de juntar deuses diferentes e, às vezes, contraditórios numa mesma experiência 

religiosa não teria nenhuma semelhança com a genial formulação simbólico-teórica do dogma 

trinitário, que procura o difícil equilíbrio entre a convicção monoteísta e a experiência do múltiplo na 

divindade? De um ponto de vista antropológico-pastoral, por que seria suspeito “cultuar” os 

antepassados e os elementais da natureza (= orixás) quando são consideradas simpáticas e 

pedagogicamente importantes as devoções marianas e o culto aos santos católicos? Alguém acredita 

de fato que a experiência católico-popular saiba (e precise saber) distinguir, nos moldes do magistério 

                                                 
1 STEWART, C. & SHAW, R. Syncretism/antisyncretism: the politics of religious synthesis, p. 2. 
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hierárquico, o que é dulia, hiperdulia e latria? E o que dizer da relação evidente entre 

sacramentos/sacramentais cristãos e magia? 

É fato que a hierarquia católica contemporânea, embora com mais pudor, continue relutante 

quanto à melhor maneira de lidar com a espiritualidade sincrética. No fundo, por uma questão de 

poder. Todavia, indiferentes à controvérsia, grandes segmentos da população de nossos países 

continuam cultuando seus deuses e observando alguns ritos cristãos, plenamente convencidos de que 

tais modos de compreender e praticar a religião são seguramente católicos. “Eu sou católica apostólica 

romana espiritista, graças a Deus”, me dizia a ialorixá mãe Sonia. 

 

2. O sincretismo é, antes de tudo, uma prática que antecede nossas opções teóricas e bandeiras 2. O sincretismo é, antes de tudo, uma prática que antecede nossas opções teóricas e bandeiras 2. O sincretismo é, antes de tudo, uma prática que antecede nossas opções teóricas e bandeiras 2. O sincretismo é, antes de tudo, uma prática que antecede nossas opções teóricas e bandeiras 

ideológicas.ideológicas.ideológicas.ideológicas.    

    Nossa proposta pretende tão somente trazer à luz experiências que, porventura, ainda se 

sujeitem às catacumbas religiosas. Não estamos lançando nenhuma campanha em prol da 

sincretização ampla, geral e irrestrita de todas as religiões. Trata-se, em primeiro lugar, de reconhecer 

o sincretismo de fato; só depois, pode ter algum sentido a pergunta sobre o que poderíamos aprender 

teologicamente desse dado real. 

 Portanto, ninguém deve ser obrigado a participar de tais experiências nem a escondê-las por 

medo de represálias. Todavia, ambos os extremos às vezes são detectados entre a militância cristã. 

Tolerado na prática pastoral em nome da caridade cristã, ele é repudiado nos pronunciamentos e 

documentos oficiais. Felizmente, porém, os últimos anos têm-se caracterizado por uma tímida revisão 

dessa posição.2 

 De outro lado, seria ingênuo desconsiderar que muito das práticas sincréticas vividas por 

nossa gente são fruto da maneira violenta com que o cristianismo se impôs pela América Latina 

adentro, só restando às pessoas hábitos enviezados, camuflados e fragmentares de suas tradições. Por 

isso, são alvissareiros os movimentos hodiernos de retomada dessas tradições ancestrais, evitando 

“pagar pedágio” a rituais cristãos/católicos. Segundo algumas ialorixás brasileiras ligadas a esse 

movimento de reafricanização: “nossa religião não é uma seita, uma prática animista primitiva; 

conseqüentemente, rejeitamos o sincretismo...”.3 

 É verdade que a ruptura do sincretismo não implica em abandono do catolicismo. Segundo 

mãe Stella de Oxossi, quem quiser continuar católico, decida-o individualmente. Se quiser ser de 

Ogum e de Santo Antônio, não há problema; desde que saiba que “são energias diferentes”.4 Todavia, 

                                                 
2 Cf., por ex.: Soares, A. M. L. Interfaces da revelação, pp. 59-69; 72-91. 
3 Cf. Consorte, J. G. Em torno de um manifesto de ialorixás baianas contra o sincretismo, em Caroso, C. & 
Bacelar, J. (Org.). Faces da tradição afro-brasileira. pp. 71-91 (aqui: 88-89). 
4 Ibidem. p. 73. 
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a postura mudou; e lideranças de tradições religiosas distintas começam a se encontrar em pé de 

igualdade, podendo, ou não, optar por uma dupla pertença religiosa. 

 Por sua vez, um novo caminho vem sendo encetado, a duras penas, por setores cristãos mais 

progressistas, dentre eles, justamente o movimento dos Agentes de Pastoral Negros (APNs), e suas 

ramificações pela América Latina e Caribe. Sua maioria católica pretende resgatar as tradições negras 

e reafirmar sua identidade cultural. E aqui, inevitavelmente, emerge a questão de como lidar com o 

sincretismo de fato, ou a dupla pertença religiosa, dos membros dessa comunidade. Até que ponto um 

militante cristão permite-se avançar na busca de suas autênticas raízes africanas? É possível ser, ao 

mesmo tempo, um negro consciente e católico? A questão é a mesma em qualquer latitude: posso ser 

aimara e cristão, hindu e seguidor do evangelho, chinês e participante da missa dominical, bantu e 

crente na ressurreição? 

Uma vez admitido com tranqüilidade que tais conexões já são feitas na prática, podemos 
passar a um ponto seguinte: essa situação de fato, não fabricada artificialmente por mero 
capricho de alguns teólog@s, tem algo a nos ensinar do ponto de vista não apenas pastoral mas 
propriamente teológico? 
 

3. O sincretismo mais se parece a uma constante antropológica e deve ser estudado com os melhores 3. O sincretismo mais se parece a uma constante antropológica e deve ser estudado com os melhores 3. O sincretismo mais se parece a uma constante antropológica e deve ser estudado com os melhores 3. O sincretismo mais se parece a uma constante antropológica e deve ser estudado com os melhores 

recursos da ciência, indepenrecursos da ciência, indepenrecursos da ciência, indepenrecursos da ciência, independentemente de nossos pressupostos axiológicos.dentemente de nossos pressupostos axiológicos.dentemente de nossos pressupostos axiológicos.dentemente de nossos pressupostos axiológicos.    

À revelia dos interditos teológico-eclesiais, o tema das bricolagens e hibridismos culturais 

seguiu seu caminho na literatura científica. Alguns o abordam a partir da teoria evolucionista; outros 

preconizam o culturalismo e vêem-no como etapa que inclui conflitos, acomodação e assimilação 

rumo à desejada aculturação; outros ainda inauguram uma fase de explicações mais sociológicas, 

analisando a capacidade do nativo “digerir” a seu modo a novidade alienígena; e assim por diante. O 

certo mesmo é que vão caindo, um a um, os mitos de outrora: a tese do sincretismo como máscara 

colonial para driblar a dominação; a hipótese do sincretismo como estratégia de resistência; a 

sinonímia com justaposição, colcha de retalhos, bricolagem (Lévi-Strauss) ou aglomerado indigesto 

(Gramsci), pois, não explicariam os casos em que a religião permanece como um todo integrado. 

Tem-se maior consciência do preço que pagaram certos conceitos por estarem atrelados a 

determinadas teorias. Ou ainda, do reducionismo de ver o sincretismo num arco de bipolaridades do 

tipo pureza versus mistura, separação versus fusão etc. 

A fim de driblar inevitáveis confusões, valho-me de S. Ferretti e seu quadro com três 

variantes dos principais significados do conceito de sincretismo. Partindo de um hipotético caso zero 

de separação ou não-sincretismo, ele chega ao nível três, da convergência ou adaptação, passando por 

dois níveis intermediários: a mistura, junção, ou fusão (nível um) e o paralelismo ou justaposição 

(nível dois). Assim: 
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(...) existe convergência entre idéias africanas e de outras religiões, sobre a concepção de D’us ou sobre 

o conceito de reencarnação; (...) existe paralelismo nas relações entre orixás e santos católicos; (...) mistura na 

observação de certos rituais pelo povo-de-santo, como o batismo e a missa de sétimo dia, e (...) separação em 

rituais específicos de terreiros, como no tambor de choro ou axexê, no arrambam ou no lorogum, que são 

diferentes dos rituais das outras religiões.5 

Entretanto, teólogos como M. de F. Miranda ainda preferem inculturação a sincretismo e dizem 

ser melhor “banir para sempre esse conceito do mundo teológico, pois um sincretismo correto e 

ortodoxo recebe hoje a denominação de inculturação, que não vem carregada por leituras negativas do 

passado como se dá com o termo sincretismo”.6 

 

4. A dupla vivência religiosa é um dos possíveis desdobramentos naturais do diálogo inter4. A dupla vivência religiosa é um dos possíveis desdobramentos naturais do diálogo inter4. A dupla vivência religiosa é um dos possíveis desdobramentos naturais do diálogo inter4. A dupla vivência religiosa é um dos possíveis desdobramentos naturais do diálogo inter----religioso, religioso, religioso, religioso, 

tendo no limiar o sincretismo.tendo no limiar o sincretismo.tendo no limiar o sincretismo.tendo no limiar o sincretismo. 

Se o termo não é unânime, ao menos há sensíveis avanços quanto à aceitação ou à tolerância 

da realidade representada pelo termo. Na base dessa nova disposição estão, por exemplo, as decisões 

do Vaticano IIº com relação ao ecumenismo e ao diálogo com as demais religiões. Caso exemplar no 

Brasil foi o de frei Boaventura Kloppenburg. Até as vésperas do referido Concílio, seus escritos 

continham um indisfarçável sabor apologético contra espíritas e umbandistas. “Era um sincretismo”, 

confessará ele, mais tarde, “que me parecia inaceitável do ponto de vista de uma vida autenticamente 

cristã”.7 Em 1968, por motivo do Primeiro Encontro Continental das Missões na América Latina, 

realizado em Melgar, Colômbia, Kloppenburg apresenta um trabalho que ecoa até hoje: “Ensaio de 

uma nova posição pastoral perante a umbanda”.8 Inspirado no Concílio e referindo-se à Mensagem 

Africae Terrarum do papa Paulo VI (29/out./1967), ele assevera: 
O africano, quando se torna cristão, não se renega a si mesmo, mas retoma os antigos valores da 

tradição em espírito e em verdade. Nós, porém, porque éramos europeus, ocidentais, da Igreja latina (...) 

incapazes de imaginar uma dança sacra ao toque dos tambores; nós queríamos que o africano, só porque morava 

ao nosso lado, deixasse de ser africano (...) Era o etnocentrismo total e orgulhoso dos europeus e da Igreja que 

vinha da Europa. Mas o negro, quando se tornou livre, (...) voltou ao terreiro, ao tambor, ao ritmo de sua origem 

e aos mitos de sua linguagem. Da profundidade do seu ser (...) irrompeu a velha tradição religiosa da África 

Negra...9 

                                                 
5 Ferretti, S. F. Repensando o sincretismo. pp. 41-74 (aqui: p. 91). 
6 Cf. Miranda, M. de F. Inculturação da fé; uma abordagem teológica. SP: Loyola, 2003. pp. 107-127; aqui: 
287. 
7 Cf. Kloppenburg, B. Os afro-brasileiros e a umbanda. CELAM. Os grupos afro-americanos. pp. 185-211. 
8 O ensaio foi publicado no Brasil em REB, 28, pp. 404-417, e reeditado em REB, 42, pp. 506-527. 
9 Cf. Idem. Ensaio de uma nova posição pastoral perante a umbanda. p. 410. 
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À parte eventuais imprecisões nos termos referentes ao universo afro, o testemunho de 

Kloppenburg dá o tom das décadas seguintes, como nesta fala de D. Hélder Câmara, quando inquirido 

acerca de sua amizade com líderes de religiões negras: “O que eu faço é reconhecer o seu direito a 

exercerem a sua religião. Conhecendo-os, vejo que são pessoas de tanta fé e tão dedicadas aos outros 

que só posso pensar que essa integração faz bem”.10 

Com esse mesmo espírito, outro profeta do diálogo entre as religiões, François de L'Espinay, 

presbítero católico e ministro de Xangô no Ilê Axé Opô Aganju, viveu em Salvador da Bahia seus 

últimos anos de vida (1974-1985). Chegou a ser escolhido como mogbá (membro do conselho de 

Xangô) no Ilê. Algo inédito.    

O dia em que o pai-de-santo me pediu para ser do conselho, sabia que devia passar por uma iniciação. 

Foi um problema e tanto. Não sabia o que era. Será que era contra o cristianismo? Eu não renego nem o 

cristianismo nem o sacerdócio. Aí percebi que não havia nada contra o cristianismo. (...) Em nosso candomblé 

eu prometi fidelidade a Xangô. Isso não afasta ninguém da fidelidade a Cristo.11 

Se essa prática se tornar regra, perguntarão muitos, como justificar ainda a mediação da Igreja 

ou sua função salvífica (Lumen Gentium 14)? Antecipando-se a estes, François já ponderava naquela 

ocasião: 

Por que D’us exigiria um contato por intermédio de um tradutor e não diretamente com a sua palavra? 

Ele se revela como Pai. Mas um pai não fala a língua de seus filhos? (...) D’us me parece então bem maior, e 

mais vivo. Ele não se encerra numa fórmula rígida, não é prisioneiro de suas opções. Não faz discriminação 

entre seus filhos. Ninguém pode dizer: “É a mim que se revelou e somente a mim”.12 

A Igreja sairá diminuída desse passo à frente? Sinceramente, se for esse o preço para que o 

Reino de D’us seja servido, tanto melhor. Afinal, dizem que a Igreja é o fermento e não a torta final. 

E o que se deseja é que todos saboreiem a torta da quizomba final; mastigar fermento é, para dizer o 

mínimo, indigesto. Pior: sentir o gosto do fermento ao saborearmos a torta, é mau sinal. Com o que 

teria concordado o católico François, já que, na sua opinião: 

                                                 
10 Lima, P.P. Brasil: encruzilhada de religiões. In: Além-Mar, nº 532 (http://www.agencia.ecclesia.pt/ 
noticia.asp? noticiaid=13877). 

11 Cit. por Frisotti, H. Teologia e religiões afro-brasileiras. In: Cadernos do CEAS Especial - 300 anos de 
Zumbi. 1995 (http://ospiti.peacelink.it/zumbi/news/ceas/e300p21.html). 

12 Ibidem. 
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Bastaria sair de nossos limites fundados no exclusivismo, na certeza de possuir a única verdade, e 

admitir que D’us não se contradiz, que ele fala sob formas mui diferentes que se complementam uma à outra, e 

que cada religião possui um depósito sagrado: a Palavra que D’us lhe disse. Eis toda a riqueza do ecumenismo 

que não deve restringir-se ao diálogo entre cristãos.13 

O pioneirismo de L’Espinay não é mais um caso isolado, e reverbera numa multidão de 

experiências comunitárias macro-ecumênicas pelo mundo afora. Mas há experiências ainda mais 

desconcertantes, quando partem da outra margem, das lideranças das religiões autóctones fascinadas 

pela tradição cristã. 

É o caso da Comunidade Católica Apostólica de Nosso Senhor do Bonfim. José Carlos de 

Lima – também conhecido como Pai Simbá –, a fim de melhor servir as necessidades espirituais de 

seu povo umbandista, decidiu formar-se em teologia, estudou na faculdade arquidiocesana de São 

Paulo, e chegou a ser ordenado diácono pela igreja católica, tornando-se, mais tarde, presbítero 

segundo o rito anglicano. Tempos depois, pediu oficialmente afastamento e fundou a Igreja 

espiritualista supramencionada. Lá, além das funções mediúnicas que exerce às quintas-feiras como 

Pai Simbá, preside uma missa mensal de rito muito semelhante ao católico romano, onde “recebe” 

durante a homilia o espírito de Pe. Gregório, morto há mais de uma década, e que tinha fama de ser, 

além de vidente e milagreiro, um verdadeiro “pai dos pobres”. Pe. Gregório conduz a celebração com 

seu sotaque alemão até depois da comunhão, partindo logo em seguida para permitir a seu médium 

que proceda aos ritos finais e despeça os fiéis. 

O projeto de padre Lima é extremamente iluminador. Ele ilustra um movimento importante 

em parcelas significativas da população latino-americana: ancoradas em sua religião e cultura de 

origem – ou nos traços mais profundos que delas restaram – vão ao encontro do cristianismo para 

extrair dele tudo aquilo que possa enriquecer sua própria experiência de berço. Não dão a mínima 

importância para nosso orgulho ocidental ferido. Imaginam que, se há algo bom e verdadeiro na 

tradição cristã, eles também têm o direito de saborear, a seu modo. 

    

5. Uma experiência híbrida pode muito bem sinalizar o desígnio divino de se autocomunicar. A 5. Uma experiência híbrida pode muito bem sinalizar o desígnio divino de se autocomunicar. A 5. Uma experiência híbrida pode muito bem sinalizar o desígnio divino de se autocomunicar. A 5. Uma experiência híbrida pode muito bem sinalizar o desígnio divino de se autocomunicar. A 

teologia não deve consideráteologia não deve consideráteologia não deve consideráteologia não deve considerá----la apenas como um item da estratégia pastoral.la apenas como um item da estratégia pastoral.la apenas como um item da estratégia pastoral.la apenas como um item da estratégia pastoral.    

                                                 
13 L’Espinay, F. de. A religião dos orixás: outra Palavra do Deus único? In: REB 47/187 (1987): 649. 
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Mesmo sem ter conhecimento das façanhas sincréticas de padre Lima, Sua Santidade o Papa 

João Paulo II, recebendo em visita ad limina alguns prelados brasileiros, destacou em seu discurso a 

religiosidade popular como tema importante e o sincretismo religioso como uma das principais 

ameaças. Para o Santo Padre: 

A Igreja Católica vê com interesse estes cultos, mas considera nocivo o relativismo concreto de uma 

prática comum de ambos ou de uma mistura entre eles, como se tivessem o mesmo valor, pondo em perigo a 

identidade da fé católica. Ela sente-se no dever de afirmar que o sincretismo é danoso quando quando quando quando compromete a 

verdade do rito cristão e a expressão da fé, em detrimento de uma autêntica evangelização.14 

Se bem interpreto a mensagem pontifícia, talvez haja aqui uma margem de diálogo para 

deduzir que, se se se se o sincretismo não comprometer a verdade do rito etc., ele será bem-vindo. Afinal, 

como bem sabia o antecessor de Bento XVI, a verdade do rito e a expressão da fé não surgem de uma 

hora para a outra e uma autêntica evangelização pressupõe um longuíssimo processo de encarnação 

do espírito evangélico na vida das pessoas e das comunidades. Ademais, o papa pareceu reconhecer 

que o único acervo de critérios que o povo possui para julgar se o evangelho é, de fato, “notícia boa” 

é sua própria cultura autóctone e, portanto, não pode automaticamente largá-la para se tornar 

“evangélico”. 

Não sei se os bispos brasileiros ensinaram ao bispo de Roma, naquela ou em outras ocasiões, 

que o povo do Candomblé só pode dizer sim a Jesus quando o compara com Oxalá e os outros orixás 

– e só compara quem reconhece a pertinência dos dois termos de comparação. Não sei se nossos 

prelados contra-argumentaram que, em vez de largar o cristianismo para ficar somente com seus 

deuses, o povo-de-santo preferiu – num ímpeto de amor gratuito – continuar com o orixá Jesus, 

respeitando as rezas católicas. Seja como for, a condescendência afro-popular é para mim mais uma 

dessas gratas surpresas da maneira como D’us se revela, sempre soprando inesperadamente onde 

quer. 

Em várias ocasiões e já há muitos anos, os desdobramentos envolvidos na prática e no 

exemplo de personagens como L’Espinay e Simbá têm desafiado a fé, a espiritualidade e o jeito de 

fazer teologia de muitas pessoas. As conclusões a que, pouco a pouco, se vai chegando não são 

confortáveis para a igreja-instituição e talvez nem agradem à maioria dos católicos – aqui incluídos os 

que vivem sua dupla pertença mas não a querem admitir reflexivamente. É até fácil resgatar o 

sincretismo como condição sociológica de toda religião, afinal, nenhuma delas, como fato cultural, 

                                                 
14 L'Osservatore Romano, 1º de Fevereiro de 2003. O grifo no “quando” é meu. 
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existe independentemente das várias tradições de que é tributária. Mas o que deduzir teologicamente 

da opção de um padre católico que nunca entendeu ser preciso apostatar de sua fé originária para 

abraçar a espiritualidade oriunda dos orixás? “Qual seria a verdadeira função da Igreja nessas situações 

de sincretismo e de dupla pertença religiosa? Que serviços se esperam dos cristãos em tais contextos? 

Fazer o bem ao povo equivale a convertê-lo (em sua totalidade) a um cristianismo mais ortodoxo? Em 

suma, salvação-libertação do povo de D’us é sinônimo de madura adesão das pessoas a esta 

comunidade chamada Igreja?”15 

Para responder às questões levantadas pela prática de Pe. François – e de tantas pessoas que 

militam hoje em vários movimentos (macro-) ecumênicos –, a teologia cristã deverá voltar a atenção 

às próprias vísceras e aos fundamentos da fé cristã, a saber, à possibilidade e às modalidades do 

acesso humano à presumida novidade evangélica. Uma discussão epistemológica não apressada 

poderá construir uma teologia da revelação mais apta a incluir em seus circuitos outros trajetos 

possíveis da autocomunicação divina na história, outras interfaces da revelação. 

Perguntemo-nos, enfim: experiências como as do padre L’Espinay seriam ainda propriamente 

cristãs, ou se localizam em outra tradição espiritual, que já não é cristã nem propriamente do 

candomblé? Seria um caso de “sincretismo de volta” (como sugere Pierre Sanchis), de inculturação 

(como preferem muitos) ou de inreligionação (conforme Torres Queiruga)? É uma estratégia – 

arriscada, convenhamos – de reeditar a plantatio ecclesiae ou um gesto vivido na gratuidade de quem 

nada espera em troca? 

 

6. O sincretismo não é uma etapa rumo ao cristianismo total, mas a evidência6. O sincretismo não é uma etapa rumo ao cristianismo total, mas a evidência6. O sincretismo não é uma etapa rumo ao cristianismo total, mas a evidência6. O sincretismo não é uma etapa rumo ao cristianismo total, mas a evidência de que nenhuma  de que nenhuma  de que nenhuma  de que nenhuma 

religião tem forças, permissão ou mandato para esgotar o Sentido da Vida.religião tem forças, permissão ou mandato para esgotar o Sentido da Vida.religião tem forças, permissão ou mandato para esgotar o Sentido da Vida.religião tem forças, permissão ou mandato para esgotar o Sentido da Vida.    

A vantagem de uma palavra polêmica como sincretismo sobre sua prima bem-comportada 

inculturação é que a primeira evidencia imediatamente onde está o problema teológico-dogmático: a 

revelação de D’us comporta claríssimas ambigüidades, erros e contradições que devem ser explicadas 

como componentes essenciais e não refugos circunstanciais do processo da autocomunicação divina à 

humanidade. Como já dizia, há 50 anos, o Cardeal Lercaro, há de se ter prudência até diante de 

flagrantes erros por respeito à própria (maneira humana de aceder à) Verdade.16 O que reforça a 

                                                 
15 Soares, A.M.L. Impasses da teologia católica..., art. cit., p. 124. Aqui me inspiro em Segundo, J.L. Essa 
comunidade chamada Igreja (Loyola, 1978). 
16 Cf. Segundo, J.L. O dogma que liberta. 2 ed. São Paulo, Paulinas, 2000, pp. 141-144. 
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importância de deixar os verdadeiros sujeitos da experiência serem sujeitos, mesmo que o preço seja a 

perda das idéias claras e distintas. Como diz S. Vasconcelos, em feliz formulação: “A teologia que 

leva em conta o sujeito gagueja por honestidade intelectual”.17 

Pois bem, como ler teológica e eclesiologicamente as experiências sincréticas? Exemplos 

como o de padre François, que fecundaram tantas experiências bonitas, proféticas e libertadoras em 

nossas comunidades, terão aberto as comportas para uma virada na autocompreensão cristã? Uma 

nova categoria poderia ser útil para entender o que está acontecendo conosco e à nossa volta. Ouso 

jogá-la no debate: a fé sincrética. Penso que uma teologia (fundamental e dogmática) mais arejada 

não se furtará a reconhecer, com o auxílio das ciências da religião, a condição e os condicionamentos 

radicalmente humanos do acesso a qualquer fé, religiosa ou não. 

A fé sincrética é absoluta quanto aos valores fundamentais que estão em jogo na escolha 

aparentemente contraditória dos significantes religiosos (dimensão fé); mas é relativa quanto aos 

resultados efetivamente atingidos (dimensão ideológico-sincrética). Pode-se falar, portanto, de fé 
sincrética para identificar o modo mesmo de uma fé “concretizar-se”. De fato, não existe fé em estado 

puro; ela mostra-se na práxis. 

Se quisermos, até podemos aproximar a fé sincrética da fé inculturada. Desde que 

percebamos a diferença de trajeto, ou seja, o ponto de vista de onde se observa a invenção religiosa 

popular. A comunidade eclesial propõe-se a inculturar ou inreligionar a mensagem evangélica; o povo 

responde, acolhendo a “novidade” de acordo com suas reais estruturas significativas. Dizer fé 

inculturada é pressupor um dado transcendente, um valor absoluto finalmente garantido pelo Ser 

Absoluto acolhido na fé. Presumindo que tal verdade esteja sob sua custódia, a igreja dá o passo de 

comunicá-la para além das fronteiras originais. Mas quando afirmo a fé sincrética saliento que o 

sopro do Espírito já esteja agindo nas demais tradições culturais antes, contra ou mesmo apesar do 

contato com as comunidades cristãs. 

Poderíamos ainda nos perguntar: onde está a catolicidade dessas experiências/testemunhos de 

sincretismo tão nossas conhecidas? Ocorre-me a conhecida frase bíblica: “Na casa de meu Pai há 

muitas moradas”. Nela inspirando-nos, a nota da catolicidade amplia-se para contemplar uma 

pluralidade de experiências que têm em comum o encontro com Jesus de Nazaré. Pode ser que nem 

                                                 
17 Ouvi dele a referida asserção em debate que conduzimos sobre múltiplas pertenças religiosas no Fórum 
Ecumênico Internacional – França, Alemanha, Brasil: “Arriscar a fé em nossas sociedades” (Belo Horizonte, de 
7 a 12/4/2003). 
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todas geraram ou gerarão o seguimento strictu sensu, mas cruzaram com Jesus no caminho (de 

Emaús?). Enfim, a catolicidade não é propriedade da instituição igreja católica. 

Como dizia o já citado Vasconcelos, a igreja é católica porque já vive escatologicamente a 

salvação. Assim, nenhuma configuração histórica do cristianismo seria normativa – embora, em 

minha opinião, a comunidade cristã primitiva permaneça com sua aura de referencial mítico-

simbólico basilar. O mínimo que poderá nos servir serão alguns poucos critérios consensuais, que nos 

impeçam de “bater cabeça” pelo caminho. No nosso caso, temos a Tradição (com T maiúsculo), a 

Escritura e a seiva da Experiência comunitária. As três iluminam-se reciprocamente. A Tradição 

sozinha ou correndo na paralela degenera em tradicionalismo; a sola Scriptura pode virar literalismo, 

fundamentalismo (ou, no máximo, exegese sem hermenêutica); a Experiência comunitária do 

presente, por si só, não vai além de um clube ou tribo urbana. 

Ressalte-se como um grande ganho da teologia cristã contemporânea a redescoberta de que a 

revelação de D’us é um processo histórico, com etapas que têm seu sentido próprio (Dei Verbum 15: 

a pedagogia divina), mas não são definitivas. Nesse processo, o povo bíblico (autor@s e comunidades 

leitoras) sempre procurou modular em linguagem humana o sopro e as ressonâncias do Espírito 

Santo. Donde a força (e a fraqueza) do umbral cristão: este depende intrinsecamente de uma 

experiência ineludível que só tem sentido se o indivíduo a fizer por si mesmo. E nem é garantido que 

o resultado deva necessariamente configurar-se como uma comunidade nitidamente eclesial (ao 

menos, nos moldes em que a podemos descrever hoje). Mesmo que o fosse, isso não eliminaria a 

inevitável ambigüidade da tradução concreta desse encontro, ou seja, da nossa espiritualidade 

cotidiana. 

Esse processo ambivalente não é defeito; nossa perfeição consiste em sermos imperfeitos, 

inacabados, improvisáveis, não fechados de forma determinista. Do contrário, nem humanos 

seríamos. Por isso, as experiências sincréticas, apesar das inevitáveis ambigüidades que acompanham 

qualquer biografia ou processo histórico, são também variações de uma experiência de amor (Ou, se 

quisermos, eventos de graça, ou de gratuidade, ou de espiritualidade). E onde há amor não há pecado. 

Por que o povo-de-santo (do candomblé) não desgruda da igreja e não abre mão de seus rituais? 

Talvez porque, como diz frei B. Kloppenburg: “São aqueles que mais amam a igreja católica na 

América Latina, embora sejam os que mais apanham dela”. 

Gosto de repetir que a história da revelação divina é uma história de amor entre D’us e a 

humanidade, que tem por tálamo a história. Porque faz parte da revelação também a maneira como os 

povos foram chegando aos dogmas, isto é, em meio a avanços e retrocessos, erros e acertos, gestos 

amorosos e pecaminosos. Só assim podemos entender como o conjunto de “revelações” auto-

excludentes recolhidas e mantidas em contigüidade pelos redatores bíblicos componha hoje, para uma 
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grande parcela da humanidade, a “Palavra de D’us”. Em suma, outras variáveis possíveis, a partir de 

uma mesma intuição original, têm lugar no que convencionamos chamar de Tradição cristã. É o caso 

da fé abrâmica a que hoje se reportam tanto judeus quanto cristãos e muçulmanos. E se assim é, o 

sincretismo só pode ser a história da revelação em ato, pois consiste no caminho real da pedagogia 

divina em meio às invenções religiosas populares. 

A teimosia/ousadia sincrética não quer largar nenhum dos dois amores (catolicismo e 

candomblé; reencarnação e missa dominical; culto aos antepassados e luta evangélica contra as 

injustiças; viagem astral e via crucis). Quer os dois; é contra a monogamia. Se lhe cobramos 

explicações, oferece o que o poeta Drummond já chamara de “as sem-razões do amor”. Resposta 

talvez desesperadora para a antiga escolástica (pois, como dizia o citado frasista Vasconcelos, 

“quando a gente narra, desconcerta”), mas vital para a mística de ontem, hoje e sempre. Isso é 

fascinante para quem está vivendo a experiência, mas também não deixa de ser tremendo, pois é um 

saber que se degusta e que gera a partir daí um novo poder, oriundo de seculares não-poderes (queers, 

afrodescendentes, mulheres, juventude). 

Todavia, não há que ter pressa em batizar as múltiplas experiências religiosas que vamos 

fazendo; elas já são válidas e têm seu lugar na surpreendente mandala de respostas à 

autocomunicação Daquel@ que nos amou por primeiro. Para quem traz no sangue as marcas da 

tradição cristã, não há nada de assustador aqui, já que a forma e o lugar de adorar a D’us não 

importam, desde que o façamos como Jesus, em Espírito e Verdade. Talvez, afinal, o equilíbrio mais 

difícil nestes tempos plurais seja uma sutil distinção que precisaríamos ter em mente ao falar de 

catolicidade: guardar-nos do rolo compressor do “tudo cabe” – eclético refrão pós-moderno – e voltar 

o coração rumo ao “todos cabem” – este, sim, utopicamente evangélico e evangelicamente plural.18 

 

    
    
    
  

                                                 
18 Distinção similar foi proposta no citado Fórum Ecumênico de Belo Horizonte (cf. supra). 
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A DIMENSÃO SOCIAL DA FÉA DIMENSÃO SOCIAL DA FÉA DIMENSÃO SOCIAL DA FÉA DIMENSÃO SOCIAL DA FÉ1    

 

Francisco de Aquino Júnior 

 

 

 

 

 

 

Que a vida humana e que a fé cristã tenham uma dimensão social, é algo que se aceita sem 

maiores dificuldades. Não há como negar a constituição e as implicações sociais da vida e 

da fé. É algo tão evidente que se impõe por si mesmo. O problema reside em saber em que 

consiste, propriamente, essa dimensão social, como ela vai se configurando e determinando 

(para o bem ou para o mal) nossa vida e nossa fé e, no que diz respeito à ação pastoral da 

Igreja, qual a natureza e a especificidade do que na Igreja do Brasil e da América Latina em 

geral chamamos Pastoral Social. É o que tentaremos, de modo muito resumido e até 

simplificado, explicitar a seguir: a dimensão social da vida humana (1); a dimensão social 

da fé cristã (2); a pastoral social (3). 

 

1. A DIMENSÃO SOCIAL DA VIDA HUMANA1. A DIMENSÃO SOCIAL DA VIDA HUMANA1. A DIMENSÃO SOCIAL DA VIDA HUMANA1. A DIMENSÃO SOCIAL DA VIDA HUMANA2    

    

 A vida humana é uma realidade intrinsecamente social. Só existe socialmente. Não 

existe vida humana a-social, no sentido de que não seja social ou no sentido de que, embora 

sendo assim de fato, não tenha que ser necessariamente assim. O ser humano não é uma 

realidade meramente individual que, por uma ou por outra razão, acaba se relacionando 

com os outros; não é primeiro individual e só depois social. O social é constitutivo da vida 

                                                 
1 Este texto foi preparado para um encontro de formação das pastorais sociais da Diocese de Limoeiro do 
Norte – CE em setembro de 2009. 
2 Cf. ZUBIRI, Xavier. Tres dimensiones del ser humano: individual, social, histórica. Madrid: Alianza 
Editorial, 2006, 37-69; ELLACURÍA, Ignacio. Filosofia de la realidad histórica. San Salvador: UCA, 1999, 
177-314; GONZÁLEZ, Antonio. Introducción a la práctica de la filosofia: texto de iniciación. San Salvador: 
UCA, 2005, 237-291. 
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humana: é uma de suas dimensões, notas ou características essenciais. De modo que, vale 

repetir, só existe socialmente, vinculado aos demais. 

 Este vínculo ou nexo social da vida humana se dá e se manifesta em dois níveis ou 

modos fundamentais. Trata-se, antes de tudo, de um vínculo ou nexo biológico. Todos os 

homens e mulheres, na medida em que nascem uns dos outros, estão geneticamente 

vinculados; pertencem à mesma espécie, ao mesmo phylum (filo). Por sua própria estrutura 

biológica (código genético), os humanos se constituem em respectividade uns aos outros, 

estão vertidos uns aos outros. Antes de serem indivíduos, são membros do tronco ou 

phylum humano; sua própria individualidade se inscreve e se constitui nessa pertença à 

espécie. “A raiz última da versão de um homem a outro, dos homens entre si, é uma razão 

genética” (Xavier Zubiri). Mas isto não é tudo. Por esta versão de caráter genético, os 

humanos (recém-nascidos e demais homens/mulheres) se encontram em uma situação 

comum, compartem um mesmo mundo humano, con-vivem uns com os outros. E ai, 

precisamente, nesta “co-situação”, neste “mundo humano” compartido, nesta “con-

vivência” vai se dando o processo de co-humanização dos indivíduos: modo de con-viver e 

organizar a vida. Trata-se de um processo intrinsecamente social, no qual os outros já estão 

metidos na vida da criança (nutrição e amparo) antes mesmo que ela possa suspeitar que 

haja outras pessoas no mundo e continuam metidos ao longo da vida, muito mais do que se 

pensa. O vínculo ou nexo social se configura, aqui, como “constituição do mundo 

humano”, como processo de “co-humanização” (Xavier Zubiri). Em síntese, os seres 

humanos estão genética e humanamente vinculados uns aos outros. São, por sua própria 

estrutura biológica e por seu próprio processo de humanização, seres essencial e 

constitutivamente sociais. 

 No processo de humanização, eles se vinculam uns aos outros e convivem entre si, 

para o bem ou para o mal, tanto de modo pessoal quanto de modo impessoal. Por um lado, 

vinculam-se e convivem com os outros enquanto pessoas: “comunhão pessoal”. Neste 

modo de convivência (família, amizade, vizinhança, comunidade etc), as pessoas são 

absolutamente insubstituíveis. Ele surge com as pessoas e desaparece quando elas 

desaparecem.  Por outro lado, vinculam-se e convivem com os outros impessoalmente: 

“sociedade”. Aqui, não conta a pessoa enquanto pessoa, mas enquanto impessoalizada, isto 

é, enquanto reduzida a outro, enquanto ocupa um lugar e uma função na sociedade e, assim, 
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intervém, de algum modo, na vida dos outros. Se na convivência pessoal as pessoas são 

absolutamente insubstituíveis, na convivência impessoal são perfeitamente substituíveis, 

desde que se encontre alguém que desempenhe sua função. 

Num sentido bastante amplo, o social diz respeito tanto à “comunhão pessoal” 

quanto à “sociedade”. Mas, em sentido estrito, diz respeito unicamente à sociedade. Nela, 

homens e mulheres se fazem presentes e atuam na vida uns dos outros – con-vivem – de 

modo impessoal, ou seja, enquanto pessoas reduzidas à mera alteridade: “meros outros”. E 

essa redução impessoal vai se aprofundando na medida em que a sociedade vai crescendo e 

se complexificando através de suas instituições, organizações e modos de funcionamento. 

Basta ver como se dá o vínculo ou nexo social nas grandes cidades e nos processos de 

modernização econômico-tecnológicos (sistema financeiro internacional, crise ecológica, 

agro-hidro-negócio, internet etc): cada vez menos as pessoas se vinculam umas às outras de 

modo pessoal. Evidentemente, continuam vinculadas umas às outras, inter-agem e 

interferem (mais do que nunca) na vida umas das outras, mas de modo cada vez mais 

impessoal, isto é, enquanto pessoas reduzidas a meros outros. A sociedade diz respeito, 

portanto, ao modo impessoal (pessoa reduzida a “mero outro”) de vínculo e con-vivência 

humanas (Xavier Zubiri). Ela consiste na organização e estruturação impessoais da 

atividade da espécie humana de modo coletivo (Antonio González). E tanto no que diz 

respeito às atividades mais propriamente econômicas (produção e distribuição de bens de 

utilidade), quanto no que diz respeito às atividades predominantemente sócio-políticas 

(instituições sociais de organização e controle), quanto, ainda, no que diz respeito às 

atividades mais tipicamente cultural-ideológicas (ciência-tecnologia e ideologia). 

Convém, por fim, insistir no fato de que o caráter impessoal desse modo de vínculo 

ou nexo social que é a sociedade não a transforma em algo que paira por cima das pessoas 

concretas e que seja absolutamente independente delas. Não existe a “sociedade em si”, 

como algo separado das pessoas. O que existe são pessoas concretas vinculadas de modo 

impessoal umas às outras e vinculadas de uma forma ou de outra. A organização e 

estruturação impessoais do vínculo social, a sociedade, é fruto da inter-ação das pessoas, 

em sua coletividade, e por elas é mantida ou pode ser transformada. Não é algo que exista 

em si, que seja fruto do acaso, do destino ou determinação de Deus e que, portanto, seja 

inalterável, intransformável. De modo que se a transformação social não é algo tão simples 
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(querer não é sem mais poder!), tampouco é algo impossível (sempre foi assim e sempre 

será assim!). Depende da ação concreta de pessoas e grupos concretos, da correlação de 

forças que se vai construindo e da viabilidade das alternativas que se vão descobrindo e 

forjando. 

 

2. A DIMENSÃO SOCIAL DA FÉ CRISTÃ2. A DIMENSÃO SOCIAL DA FÉ CRISTÃ2. A DIMENSÃO SOCIAL DA FÉ CRISTÃ2. A DIMENSÃO SOCIAL DA FÉ CRISTÃ    

    

 Não existe fé independentemente de um modo de vida, isto é, de uma forma ou 

figura concreta de vida. Daí porque não se pode falar de fé “em si”, como algo separado da 

vida/práxis concreta do crente. Sequer, trata-se, simplesmente, de “relacionar” fé e vida, 

como se elas fossem “esferas” ou “relatos” auto-suficientes que, depois, se pudesse ou se 

devesse estabelecer alguma relação ou conexão. A fé cristã diz respeito à conformação ou à 

configuração de nossa vida a Jesus Cristo e, enquanto tal, ela é sempre mediada por essa 

conformação ou configuração. É um dinamismo de vida suscitado por Jesus e seu Espírito 

que, uma vez apropriado por nós, vai conformando ou configurando nossa vida e nosso 

mundo segundo esse mesmo dinamismo. É, portanto, “obra de Deus” em nós (Jo 6, 29; 1 

Cor 12,3) e configuração de nossa vida “no Senhor” (Fl 4, 8; Cl 3, 17). Configuração que 

diz respeito à totalidade de nossa vida e, portanto, à sua dimensão sócio-política. Vejamos. 

 

2.1. A fé cristã2.1. A fé cristã2.1. A fé cristã2.1. A fé cristã    

    

A fé cristã designa “o ato pelo qual a salvação que teve lugar em Cristo alcança as 

pessoas e as comunidades, transformando-as e iniciando uma nova criação”3. Esta salvação 

não consiste, primariamente, na entrega de verdades ou doutrinas sobre Deus nem em 

exigência de ritos religiosos, mas num dinamismo práxico-salvífico (Cor 4, 20). 

Consequentemente, a fé, enquanto abertura a e acolhida desse dinamismo, não consiste, 

primariamente, em aceitação e confissão de doutrinas ou em ritos religiosos, mas em 

participação nesse mesmo dinamismo (2 Cor 5, 17-21). 

Ela consiste, portanto, num jeito de viver a vida, numa práxis: viver como Jesus 

viveu! Numa palavra, ela consiste no seguimento de Jesus de Nazaré. E aqui não basta ter 
                                                 
3 GONZÁLEZ, Antonio. “Fé”, in TAMAYO-ACOSTA, Juan-José (dir). Nuevo diccionário de teología. 
Madrid: Trotta, 2005, 369-376, aqui 369. 
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fé em Jesus (confessá-lo doutrinalmente e celebrá-lo ritualmente); é preciso ter a fé de Jesus 

(viver do que e como ele viveu), o iniciador e consumador da fé (Hb 12, 2): “uma fé ativada 

pelo amor” (Gl 5,6), que se mostra nas obras (Tg 2, 18), que nos leva a passar “fazendo o 

bem” (At 10, 38), que nos faz “próximo” dos caídos à beira do caminho (Lc 10, 25-37) e 

que tem como medida e critério definitivos as necessidades da humanidade sofredora (Lc 

10, 25.37; Mt 25, 31-46). No seguimento de Jesus, não basta andar com Jesus no peito 

(“Jesus é o Senhor”; “Jesus é 10” etc); é preciso ter peito para andar com Jesus: “quem diz 

que permanece com ele deve agir como ele agiu” (1Jo 2, 6); “nem todo aquele que me 

disser: Senhor, Senhor! entrará no reino de Deus, mas aquele que cumprir a vontade de meu 

Pai do céu” (Mt 7, 21). 

Esse caráter ativo/práxico da fé nem se contrapõe a nem compromete seu caráter 

gracioso. A fé é, certamente, um dom (Ef 2, 8), mas um dom que, uma vez acolhido, recria-

nos, inserindo-nos ativamente em seu próprio dinamismo: “criados por meio de Cristo 

Jesus para realizarmos as boas ações que Deus nos confia como tarefa” (Ef 2, 10). É, 

portanto, um dom-tarefa: algo que recebemos para realizar. 
 Esse é um dos paradoxos e um dos dramas fundamentais da fé cristã: um dinamismo 

de vida suscitado por Jesus e seu Espírito (dom) que deve tomar corpo em situações e 

contextos diversos, a partir das reais possibilidades materiais, biológicas, psíquicas, sociais, 

políticas, culturais, eclesiais etc disponíveis (tarefa). Deve configurar nossa vida e nosso 

mundo segundo esse dinamismo – contra todo fatalismo e determinismo! Mas só pode fazê-

lo a partir das possibilidades reais disponíveis – contra toda forma de idealismo e 

espiritualismo! E isso vale para todas as dimensões da vida: da sexual à econômica. Todas 

elas devem ser configuradas segundo o dinamismo suscitado por Jesus e seu Espírito. Mas 

essa configuração dependerá, em grande parte, das possibilidades e capacidades com que se 

conta em cada caso4. Daí que a fé, inserindo-nos no dinamismo salvífico-recriador de Jesus 

(dom), não nos oferece receita sexual, política, econômica etc., mas, antes, constitui-se 

como desafio e missão (tarefa). 

                                                 
4 Aqui reside o caráter propriamente histórico da fé cristã. Ele diz respeito à sua configuração, mediante 
processo de apropriação de possibilidades reais disponíveis em cada momento e em cada situação e, através 
dele, processo de capacitação para a apropriação de novas possibilidades. Sobre esta concepção de 
historicidade, cf. (ZUBIRI, Xavier. Op. cit. 105-166; ELLACRÍA, Ignacio. Op. cit., 491-564). 
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O grande desafio da fé consiste, pois, em discernir e escolher, em cada caso e em 

cada situação, entre as reais possibilidades disponíveis, as mais adequadas e mais fecundas 

para a configuração de nossa vida e de nosso mundo segundo o dinamismo suscitado por 

Jesus e seu Espírito. Nesse processo, é preciso ter sempre em conta que, se nenhuma 

possibilidade real é absolutamente adequada, no sentido de esgotar as potencialidades desse 

dinamismo, elas não são igualmente (in)adequadas: umas são mais (in)adequadas que 

outras. Aqui, conta-se sempre com uma boa dose de risco, de aposta. Em todo caso, um 
critério fundamental e permanente de discernimento das possibilidades a serem 

apropriadas, em qualquer que seja a dimensão da vida, são as necessidades e os clamores da 

humanidade sofredora, das vítimas de toda e qualquer forma de injustiça e exclusão (Mt, 

25, 31-46; Lc 10, 25-37). 

 

2.2. Dimensão social da fé2.2. Dimensão social da fé2.2. Dimensão social da fé2.2. Dimensão social da fé    

    

 É claro que se a fé, enquanto dinamismo de vida ou modo de viver e configurar a 

vida, diz respeito à totalidade da vida humana, ela diz respeito, evidentemente, ao modo 

como nos vinculamos uns aos outros e inter-agimos e ao modo como organizamos e 

regulamos nossa vida coletiva. Ela tem, portanto, uma dimensão sócio-política constitutiva. 

O cristianismo, diz Puebla, “deve evangelizar a totalidade da existência humana, inclusive a 

dimensão política”. E por uma razão muito fundamental. “Efetivamente a necessidade da 

presença da Igreja no âmbito político provém do mais íntimo da fé cristã: o domínio de 

Cristo que se estende a toda a vida. Cristo marca a irmandade definitiva da humanidade” 

(Puebla 515-516). 

 E tanto no que tem de convivência pessoal (“comunhão pessoal”) quanto no que tem 

de convivência impessoal (“sociedade”). Não apenas as relações inter-pessoais (esposo-

esposa, pais-filhos, vizinhos, amigos, fieis etc) devem ser configuradas segundo o 

dinamismo de vida suscitado por Jesus e seu Espírito. Também as relações sociais 

(produção e distribuição de bens e riquezas, instituições, relações e estruturas de poder etc) 

devem ser configuradas segundo esse mesmo dinamismo. Daí que não basta cuidar do 

“coração” e convidar as pessoas à conversão. É preciso também cuidar das “estruturas 

sociais” e lutar por sua transformação. 
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 Na verdade, nossa vida é muito mais condicionada e determinada pelas estruturas da 

sociedade do que parece: a forma de nos cumprimentarmos uns aos outros (tu, você, 

senhor/a, excelência, majestade, eminência etc), o ser homem ou mulher, as relações de 

poder, a produção e distribuição de bens e riquezas, a relação com o meio ambiente etc são, 

em grande parte, regulamentadas e controladas socialmente. Certamente, tudo isso tem sua 

origem em ações concretas de pessoas concretas. Mas na medida em que vai se impondo e 

se institucionalizando, vai adquirindo um poder enorme de configuração, para o bem ou 

para o mal, da vida individual e coletiva. Esse poder de configuração pode estar mais ou 

menos em sintonia com o dinamismo de vida suscitado por Jesus e seu Espírito: pode tanto 

permitir ou facilitar (dinamismo gracioso) quanto impedir ou dificultar (dinamismo 

pecaminoso), adquirindo, assim, um caráter estritamente teologal. É a dimensão estrutural 

ou institucional do pecado e da graça. As estruturas da sociedade não são simplesmente 

estruturas econômicas, políticas, culturais, de gênero etc. São, também e sempre, estruturas 

teologais, enquanto objetivações (institucionalizações) e mediações (poder dinamizador) da 

graça ou do pecado. Daí sua importância central para a fé cristã, compreendida como 

seguimento de Jesus: um modo de viver, como um jeito de configurar a vida individual e 

coletiva. 

 Ora, na medida em que a sociedade está organizada e estruturada de tal forma que 

priva uma grande parte da humanidade inclusive das condições materiais básicas de 

sobrevivência, que mantém a dominação e a exploração dos homens sobre as mulheres, dos 

brancos sobre os negros, que discrimina e marginaliza deficientes, idosos, homossexuais, 

que destrói o meio ambiente e compromete o futuro da própria espécie humana no planeta, 

entre outros, ela des-figura a presença de Deus no mundo e constitui-se como um obstáculo 

ao dinamismo de vida suscitado por Jesus e seu Espírito. Suas estruturas têm, portanto, um 

caráter intrinsecamente pecaminoso: constituem-se como objetivação e mediação de 

pecado. E, enquanto tais, apresentam-se e impõem-se como um dos maiores desafios atuais 

para a vivência da fé e, conseqüentemente, para a ação pastoral da Igreja. 

 É neste contexto que as lutas populares por libertação aparecem como lugar 

privilegiado (não exclusivo) de vivência da fé. Elas se confrontam, precisamente, com esse 

momento estrutural ou institucional da vida social, desmascarando/denunciando seu caráter 

injusto e buscando/anunciando formas mais justas de estruturação da sociedade. E, na 
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medida em que o fazem, constituem-se, objetivamente (para além de toda confissão e 

intencionalidade), como mediações da ação redentora e re-criadora de Jesus e seu Espírito: 

enfrentam-se com o pecado do mundo e inserem-se no dinamismo salvífico-recriador de 

Jesus e seu Espírito. Isso não nega a existência, necessidade e eficácia de outras 

ações/mediações salvíficas (oração, ação individual, ações coletivas assistenciais etc) nem o 

que haja de pecado nas lutas e organizações populares (centralismo, autoritarismo, 

autopromoção, vingança, absolutização etc). Simplesmente, reconhece e leva a sério sua 

densidade teologal (mediação salvífica) e sua relevância histórica (necessidade e urgência 

atuais). 

 

3. A PASTORAL SOCIAL3. A PASTORAL SOCIAL3. A PASTORAL SOCIAL3. A PASTORAL SOCIAL    

    

 A Pastoral Social, tal como nasceu e se desenvolveu na Igreja do Brasil e da 

América Latina, tem a ver, precisamente, com o modo impessoal de con-vivência entre as 

pessoas, com a dimensão estrutural/institucional do vínculo ou nexo social. 

 É claro que a fé cristã em sua totalidade tem uma dimensão social constitutiva; é 

claro que a comunidade eclesial em sua constituição (palavra – sacramento – 

caridade/justiça), em sua estruturação (comunidade: carismas e ministérios) e em seus 

modos tradicionais de serviço da caridade (visita a doentes, encarcerados, idosos; partilha 

de alimentos, roupas etc; ajuda a dependentes químicos etc) tem um caráter intrinsecamente 

social. Mas social num sentido bastante amplo: estamos sempre, de uma forma ou de outra, 

para o bem ou para o mal, vinculados uns aos outros. Neste sentido, tudo é social, embora o 

social não seja tudo. 

 Mas quando falamos de pastoral social, no sentido estrito da palavra, falamos da 

(colabora)ação organizada da Igreja na realização da justiça social, ou seja, da estruturação 

e institucionalização da vida coletiva a partir e em vista dos pobres e oprimidos. A pastoral 

social se constitui, assim, como fermento evangélico nas estruturas da sociedade. E num 

duplo sentido. Por um lado, como denúncia de toda forma de injustiça, exploração, 

discriminação, portanto, de afronta a um modo de estruturação e institucionalização do 

vínculo ou nexo social que nega a muitas pessoas as condições materiais básicas de 

sobrevivência e as impede de viverem com dignidade e se realizarem. Por outro lado, como 
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anúncio eficaz de uma nova forma de estruturação da sociedade, isto é, como reinvenção da 

vida social: seja insistindo na inaceitabilidade da injustiça social, seja mobilizando pessoas 

e grupos a buscarem/criarem alternativas, seja articulando e projetando essas mesmas 

alternativas, seja fortalecendo as lutas populares com a força social da Igreja, seja, enfim, 

explicitando e potencializando seu caráter salvífico. 

 De modo que não qualquer ação ou serviço social (tudo tem uma dimensão social!), 

nem sequer qualquer serviço aos pobres, por mais nobre e evangélico que seja, é, sem mais, 

uma pastoral social. O que caracteriza uma pastoral social é seu intento de interferir em, de 

alterar a estruturação e organização da vida social a partir e em vista dos pobres e 

oprimidos. Assim, visitar trabalhadores/as rurais e rezar com eles é algo que pode ajudar 

muito a melhorar a convivência na comunidade; mas essa visita e essa reza só se 

constituem como pastoral social na medida em que ajudam a comunidade a se constituir 

como força social e a lutar por seus direitos (terra, água, condições de produzir e 

comercializar, escola, saúde etc). Da mesma forma, visitar/conhecer os catadores de 

material reciclável, os menores de rua, os encarcerados, os idosos etc e até se reunir e rezar 

com eles é algo muito evangélico, mas só se constitui como pastoral social, na medida em 

que essas visitas, esses encontros e essas rezas mobilizam e levam à luta coletiva pelos 

direitos dessas pessoas e grupos. 

 Isso confere à pastoral social um caráter pastoral muito peculiar – nem sempre 

compreendido nem muito menos aceito. E tanto na sociedade em geral, quanto na própria 

comunidade eclesial. Essa peculiaridade se mostra, particularmente, em três de suas 

principais características: opção pelos pobres, vínculo muito estreito com as lutas e 

organizações populares e conflito. 

1. Se a opção pelos pobres é constitutiva da Igreja de Jesus Cristo em sua totalidade, 

de modo que sem ela não se pode mais falar propriamente de Igreja de Jesus Cristo, o é de 

modo muito particular desse serviço eclesial que é a pastoral social. Ela nasce e se estrutura 

como resposta a ou re-ação eclesial frente ao clamor dos pobres e oprimidos: sua razão de 

ser e seu critério permanente. É, fundamentalmente, um serviço à causa/direitos dos pobres 

e oprimidos. 

 2. Enquanto serviço à causa dos pobres e oprimidos, está estreitamente vinculada às 

lutas e organizações populares, sem com isso perder sua identidade eclesial. Não é uma 
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organização ou movimento social nem muito menos um partido político. É uma pastoral! 

Mas enquanto serviço eclesial organizado à causa dos pobres e oprimidos, é aliada e 

parceira de todas as forças sociais (na medida em) que defendem e lutam por seus direitos, 

independentemente de profissão de fé e de vínculo eclesial. 

 3. Na medida em que defende e luta pelos direitos dos pobres e oprimidos e que, 

para isto, alia-se às forças sociais que lutam por esses mesmos direitos, entra em conflito 

com pessoas, grupos, instituições e forças sociais que promovem essa negação de direitos e 

com ela se beneficia. O conflito, neste caso, é inevitável (Jo 15, 20). È inerente à missão da 

Igreja de lutar pela justiça – sinal por excelência do reinado de Deus neste mundo. E, aqui, 

não há meio termo: ou se está de um lado ou de outro. 

 Em síntese, enquanto serviço eclesial organizado, a pastoral social se constitui como 

fermento evangélico nas estruturas da sociedade; como (colabor)ação eclesial na luta contra 

toda forma de injustiça e na defesa dos direitos dos pobres e oprimidos – nEle, juizes e 

senhores de nossas vidas, de nossa sociedade e de nossa Igreja (Mt, 25, 31-46; Lc 10, 25-

37). 

 
 



NOTAS 

 
Edição 30 - Ano VI - Julho/Agosto 2010 - ISSN 1809-2888 

 

A Igreja precisa de uma reforma urgente 

 
O jesuíta egípcio mais destacado nos âmbitos eclesial e intelectual, Henri 
Boulad, lança um SOS para a Igreja de hoje em uma carta dirigida a Bento XVI. 
A carta foi transmitida através da Nunciatura no Cairo. O texto circula em meios 
eclesiais de todo o mundo. Henri Boulad é autor de Deus e o mistério do 
tempo (Loyola, 2006) e O homem diante da liberdade (Loyola, 1994), entre 
outros. A carta está publicada no sítio Religión Digital, 31-01-2010. A tradução 
é do Cepat. 

 

Fonte: UNISINOS 

 

Santo Padre, 

 

Atrevo-me a dirigir-me diretamente a Você, pois meu coração sangra ao ver o 
abismo em que a nossa Igreja está se precipitando. Saberá desculpar a minha 
franqueza filial, inspirada simultaneamente pela “liberdade dos filhos de Deus” 
a que São Paulo nos convida e pelo amor apaixonado à Igreja. 

 

Agradecer-lhe-ei também que saiba desculpar o tom alarmista desta carta, pois 
creio que “são menos cinco” e que a situação não pode esperar mais. 

 

Permite-me, em primeiro lugar, apresentar-me. Sou jesuíta egípcio-libanês do 
rito melquita e logo farei 78 anos. Há três anos sou reitor do Colégio dos 
jesuítas no Cairo, após ter desempenhado os seguintes cargos: superior dos 
jesuítas em Alexandria, superior regional dos jesuítas do Egito, professor de 
Teologia no Cairo, diretor da Cáritas-Egito e vice-presidente da Cáritas 
Internacional para o Oriente Médio e a África do Norte. 

 



Conheço muito bem a hierarquia católica do Egito por ter participado durante 
muitos anos de suas reuniões como Presidente dos Superiores Religiosos de 
Institutos no Egito. Tenho relações muito próximas com cada um deles, alguns 
dos quais são ex-alunos meus. Por outro lado, conheço pessoalmente o Papa 
Chenouda III, que via com frequência. Quanto à hierarquia católica da Europa, 
tive a ocasião de me encontrar pessoalmente muitas vezes com alguns de 
seus membros, como o cardeal Koening, o cardeal Schönborn, o cardeal 
Martini, o cardeal Daneels, o arcebispo Kothgasser, os bispos diocesanos 
Kapellari e Küng, os demais bispos austríacos e outros bispos de outros países 
europeus. Estes encontros se produzem por ocasião das minhas viagens 
anuais para dar conferências pela Europa: Áustria, Alemanha, Suíça, Hungria, 
França, Bélgica… Nestas ocasiões me dirijo a auditórios muito diversos e à 
mídia (jornais, rádios, televisões…). Faço o mesmo no Egito e no Oriente 
Próximo. 

 

Visitei cerca de 50 países nos quatro continentes e publiquei cerca de 30 livros 
em aproximadamente 15 línguas, sobretudo em francês, árabe, húngaro e 
alemão. Dos 13 livros nesta língua, talvez Você tenha lido Gottessöhne, 
Gottestöchter (Filhos, filhas de Deus), que o seu amigo o Pe. Erich Fink, da 
Baviera, lhe fez chegar em suas mãos. 

 

Não digo isto para me vangloriar, mas para lhe dizer simplesmente que as 
minhas intenções se fundam em um conhecimento real da Igreja universal e de 
sua situação atual, em 2009. 

 

Volto ao motivo desta carta e tentarei ser o mais breve, claro e objetivo 
possível. Em primeiro lugar, algumas constatações (a lista não é exclusiva): 

 

1. A prática religiosa está em constante declive. Um número cada vez mais 
reduzido de pessoas da terceira idade, que desaparecerão logo, são as que 
frequentam as igrejas da Europa e do Canadá. Não resta outro remédio senão 
fechar estas igrejas ou transformá-las em museus, mesquitas, clubes ou 
bibliotecas municipais, como já se está fazendo. O que me surpreende é que 
muitas delas estão sendo completamente reformadas e modernizadas 
mediante grandes gastos com a ideia de atrair os fiéis. Mas não será suficiente 
para frear o êxodo. 

 



2. Seminários e noviciados se esvaziam no mesmo ritmo, e as vocações caem 
vertiginosamente. O futuro é sombrio e há quem se pergunte quem irá 
substituir os sacerdotes. Cada vez mais paróquias europeias estão a cargo de 
sacerdotes da Ásia ou da África. 

 

3. Muitos sacerdotes abandonam o sacerdócio e os poucos que ainda o 
exercem – cuja idade média ultrapassa muitas vezes a da aposentadoria – têm 
que se encarregar de muitas paróquias, de modo expeditivo e administrativo. 
Muitos deles, tanto na Europa como no Terceiro Mundo, vivem em concubinato 
à vista de seus fiéis, que normalmente os aceitam, e de seu bispo, que não 
pode aceitá-lo, mas que tem em conta a escassez de sacerdotes. 

 

4. A linguagem da Igreja é obsoleta, anacrônica, chata, repetitiva, moralizante, 
totalmente desadaptada à nossa época. Não se trata em absoluto de 
acomodar-se nem de fazer demagogia, pois a mensagem do Evangelho deve 
ser apresentada em toda a sua crueza e exigência. Seria preciso antes 
promover essa “nova evangelização”, a que nos convidava João Paulo II. Mas 
esta, ao contrário do que muitos pensam, não consiste em absoluto em repetir 
a antiga, que já não diz mais nada, mas em inovar, inventar uma nova 
linguagem que expresse a fé de modo apropriado e que tenha significado para 
o homem de hoje. 

 

5. Isto não poderá ser feito senão mediante uma renovação em profundidade 
da teologia e da catequese, que deveriam ser repensadas e reformuladas 
totalmente. Um sacerdote e religioso alemão que encontrei recentemente me 
dizia que a palavra “mística” não é mencionada uma única vez no Novo 
Catecismo. Não podia acreditar nisso. Temos de constatar que a nossa fé é 
muito cerebral, abstrata, dogmática e se dirige muito pouco ao coração e ao 
corpo. 

 

6. Em consequência, um grande número de cristãos se volta para as religiões 
da Ásia, as seitas, a nova era, as igrejas evangélicas, o ocultismo, etc. Não é 
de estranhar. Vão buscar em outros lugares o alimento que não encontram em 
casa, têm a impressão de que lhes damos pedras como se fossem pão. A fé 
cristã, que em outro tempo outorgava sentido à vida das pessoas, é para elas 
hoje um enigma, restos de um passado que acabou. 

 



7. No plano moral e ético, os ditames do Magistério, repetidos à saciedade, 
sobre o matrimônio, a contracepção, o aborto, a eutanásia, a 
homossexualidade, o matrimônio dos sacerdotes, as segundas uniões, etc., já 
não dizem mais nada a ninguém e produzem apenas desleixo e indiferença. 
Todos estes problemas morais e pastorais merecem algo mais que 
declarações categóricas. Necessitam de um tratamento pastoral, sociológico, 
psicológico e humano… em uma linha mais evangélica. 

 

8. A Igreja católica, que foi a grande educadora da Europa durante séculos, 
parece esquecer que a Europa chegou à sua maturidade. A nossa Europa 
adulta não quer ser tratada como menor de idade. O estilo paternalista de uma 
Igreja “Mater et Magistra” está definitivamente defasada e já não serve mais. 
Os cristãos aprenderam a pensar por si mesmos e não estão dispostos a 
engolir qualquer coisa. 

 

9. Os países mais católicos de antes – a França, “primogênita da Igreja”, ou o 
Canadá francês ultra-católico – deram uma guinada de 180º e caíram no 
ateísmo, no anticlericalismo, no agnosticismo, na indiferença. No caso de 
outros países europeus, o processo está em marcha. Pode-se constatar que 
quanto mais dominado e protegido pela Igreja esteve um povo no passado, 
mais forte é a reação contra ela. 

 

10. O diálogo com as outras igrejas e religiões está em preocupante retrocesso 
hoje. Os grandes progressos realizados há meio século estão sob suspeita 
neste momento. 

 

Diante desta constatação quase demolidora, a reação da igreja é dupla: 

 

– Tende a minimizar a gravidade da situação e a consolar-se constatando certo 
dinamismo em sua facção mais tradicional e nos países do Terceiro Mundo. 

 

– Apela para a confiança no Senhor, que a sustentou durante 20 séculos e será 
capaz de ajudá-la a superar esta nova crise, como o fez nas precedentes. Por 
acaso, não tem promessas de vida eterna? 

 



A isto respondo: 

 

– Não é apoiando-se no passado nem recolhendo suas migalhas que se 
resolverão os problemas de hoje e de amanhã. 

 

– A aparente vitalidade das Igrejas do Terceiro Mundo é equívoca. Segundo 
parece, estas novas Igrejas, mais cedo ou mais tarde, atravessarão as mesmas 
crises que a velha cristandade europeia conheceu. 

 

– A Modernidade é irreversível, e é por ter esquecido isso que a Igreja já se 
encontra hoje em semelhante crise. O Vaticano II tentou recuperar quatro 
séculos de atraso, mas tem-se a impressão de que a Igreja está fechando 
lentamente as portas que se abriram então, e é tentada a voltar para Trento e o 
Vaticano I, mais que voltar-se para o Vaticano III. Recordemos a declaração de 
João Paulo II tantas vezes repetida: “Não há alternativa para o Vaticano II”. 

 

– Até quando continuaremos jogando a política do avestruz e a esconder a 
cabeça na areia? Até quando evitaremos olhar as coisas de frente? Até quando 
seguiremos dando as costas, encrespando-nos contra toda crítica, em vez de 
ver ali uma oportunidade de renovação? Até quando continuaremos 
postergando ad calendas graecas uma reforma que se impõe e que foi 
abandonada durante muito tempo? 

 

– Somente olhando decididamente para frente e não para trás a Igreja cumprirá 
sua missão de ser “luz do mundo, sal da terra e fermento na massa”. 
Entretanto, o que infelizmente constatamos hoje é que a Igreja está no final da 
fila da nossa época, depois de ter sido a locomotiva durante séculos. 

 

– Repito o que dizia no começo desta carta: “São menos cinco” – fünf vor zwölf! 
A História não espera, sobretudo em nossa época, em que o ritmo se embala e 
se acelera. 

 

– Qualquer operação comercial que constata um déficit ou disfunção se 
reconsidera imediatamente, reúne especialistas, procura recuperar-se, mobiliza 
todas as suas energias para superar a crise. 



 

– Por que a Igreja não faz algo semelhante? Por que não mobiliza todas as 
suas forças vivas para um aggiornamento radical? Por quê? 

 

– Por preguiça, desleixo, orgulho, falta de imaginação, de criativadade, 
omissão culpável, na esperança de que o Senhor as resolverá e que a Igreja 
conheceu outras crises no passado? 

 

– Cristo, no Evangelho, nos alerta: “Os filhos das trevas são mais espertos que 
os filhos da luz…”. 

 

Então, o que fazer? A Igreja tem hoje uma necessidade imperiosa e urgente de 
uma tripla reforma: 

 

1. Uma reforma teológica e catequética para repensar a fé e reformulá-la de 
modo coerente para os nossos contemporâneos. 

 

Uma fé que já não significa nada, que não dá sentido à existência, não é mais 
que um adorno, uma superestrutura inútil que cai por si mesma. É o caso atual. 

 

2. Uma reforma pastoral para repensar de cabo a rabo as estruturas herdadas 
do passado. 

 

3. Uma reforma espiritual para revitalizar a mística e repensar os sacramentos 
com vistas a dar-lhes uma dimensão existencial e articulá-los com a vida. 

 

Teria muito a dizer sobre isto. A Igreja de hoje é muito formal, muito formalista. 
Tem-se a impressão de que a instituição asfixia o carisma e que o que em 
última instância conta é uma estabilidade puramente exterior, uma honestidade 
superficial, certa fachada. Não corremos o risco de que um dia Jesus nos trate 
de “sepulcros caiados”? 

 



Para terminar, sugiro a convocação de um Sínodo geral em nível da Igreja 
universal, do qual participarão todos os cristãos – católicos e outros – para 
examinar com toda franqueza e clareza os pontos assinalados anteriormente e 
os que forem propostos. Este Sínodo, que duraria três anos, terminaria com 
uma Assembleia Geral – evitemos o termo “concílio” – que sintetizasse os 
resultados desta pesquisa e tirasse daí as conclusões 

. 

Termino, Santo Padre, pedindo-lhe perdão pela minha franqueza e audácia e 
solicito a vossa paternal bênção. Permita-me também dizer-lhe que vivo estes 
dias em sua companhia, graças ao seu extraordinário livro Jesus de Nazaré, 
que é objeto da minha leitura espiritual e de meditação cotidiana. 

 

Seu afetíssimo no Senhor, 

 

Pe. Henri Boulad, SJ 

 
 
Autor 
 

Equipe Editorial Ciberteologia 

Equipe Editorial Ciberteologia 
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Por que a admiração?Por que a admiração?Por que a admiração?Por que a admiração?1    

Prof. Dr. Jayme Paviani2 

 

 

 

 

 

 

 

O que é a admiração? Por que a admiração? Como explicar a perda da capacidade de 

se admirar? Essas perguntas formuladas desde os primeiros filósofos gregos até os dias de 

hoje recebem diferentes respostas. No entanto, como é da natureza da filosofia, toda 

pergunta continua indagando mesmo quando aparentemente calada por uma resposta. Além 

disso, a pergunta que indaga o que é a admiração busca uma resposta satisfatória ou uma 

explicação do fenômeno da admiração, mas, na realidade, procura muito mais, quer saber 

algo a respeito do próprio ser humano. 

Inicialmente, sob o ponto de vista da linguagem comum, a admiração indica a ação 

ou o efeito de admirar na medida em que consiste no forte sentimento de prazer diante de 

alguém ou algo que se considera incomum ou extraordinário. Pode-se, ainda, acrescentar 

que a admiração é uma disposição emocional que traduz respeito, consideração, veneração 

por pessoa ou obra, por certos aspectos da personalidade humana. No último sentido, é 

possível traduzir a admiração como um sentimento que exprime espanto, surpresa, pasmo, 

diante de algo que não se espera. 

Essas noções ou características da admiração na história da filosofia e da ciência 

ganham novos desdobramentos conceituais. Por isso, sob o enfoque teórico, é possível 

mostrar a relevância do fenômeno da admiração em relação, por exemplo, ao conhecimento 

filosófico e à compreensão do ser humano, do mundo e dos outros. Nessa perspectiva, 

podemos reconstituir uma história do conceito de admiração, e suas origens, como em 
                                                 
1 A primeira versão do presente texto foi apresentada no “Projeto Café e Debate: Conexão Razão-Fé-Vida”, 
na Paulus Livraria de Caxias do Sul, sob a coordenação do Prof. Dr. Paulo César Nodari, no dia 12 de abril de 
2008. 
2 Professor de Filosofia e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, curso de Mestrado, da 
Universidade de Caxias do Sul. 
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muitos outros fenômenos, podem ser localizadas em Platão e Aristóteles. Foram eles, em 

seus escritos, os primeiros a apontar as relações entre o fenômeno da admiração e a origem 

do filosofar. 

A admiração em A admiração em A admiração em A admiração em PlatãoPlatãoPlatãoPlatão    
Platão, no Teeteto, diálogo sobre o conhecimento, ao expor a teoria de Protágoras, 

apoiada no pensamento de Heráclito, de que “o homem é a medida de todas as coisas, da 

existência das que existem e da não existência das que não existem” (152 a), depois de 

examinar as objeções à tese sobre o saber como sensação, num determinado momento da 

conversação, sob o impacto dos argumentos de Sócrates, declara: “Pelos deuses, Sócrates, 

causa-me grande admiração o que tudo isso possa ser, e só de considerá-lo chego a ter 

vertigem” (155, c, d). 

Sócrates, então, diante dessa declaração de Teeteto, comenta: “Estou vendo, amigo, 

que Teodoro não ajuizou erradamente tua natureza, pois a admiração é a verdadeira 

característica do filósofo. Não tem outra origem a filosofia. Ao que parece, não foi mau 

genealogista quem disse que Íris era filha de Taumante (Admiração)”. (Teeteto, 155 d). 

O amor da sabedoria e da filosofia é suscitado pelo admirar-se. Mas é do estilo de 

Platão jogar com as palavras. Ele tira proveito do termo grego taumasein,ou taumante,que 

Hesíodo, na Teogonia, verso 265, diz ser pai de Íris, mensageira dos deuses entre os 

homens. Ocorre que Íris também é identificada com a filosofia. Assim, na visão de 

Hesíodo, Íris, filha de Taumante, é símbolo da filosofia que nasce da admiração. 

Sócrates observa que Teeteto percebe a relação entre tudo o que é dito e a proposição 

que é atribuída a Protágoras. Essa capacidade de percepção causa admiração. Ele se admira 

ao descobrir as relações entre o devir de Heráclito e o relativismo de Protágoras. 

A admiração em AristótelesA admiração em AristótelesA admiração em AristótelesA admiração em Aristóteles    
Aristóteles escreve que a admiração impulsionou os primeiros filósofos a pensar. Na 

Metafísica, livro I, 2, 10-20, escreve: 

De fato, os homens começaram a filosofar, agora como na origem, por causa da admiração, 

na medida em que, inicialmente, ficavam perplexos diante das dificuldades mais simples; em 

seguida, progredindo pouco a pouco, chegaram a enfrentar problemas sempre maiores, por 
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exemplo os problemas relativos aos fenômenos da lua e aos do sol e dos astros, ou os 

problemas relativos à geração de todo o universo. Ora, quem experimenta uma sensação de 

dúvida e de admiração reconhece que não sabe; e é por isso que também aquele que ama o 

mito é, de certo modo, filósofo: o mito, com efeito, é constituído por um conjunto de coisas 

admiráveis. De modo que os homens filosofaram para libertar-se da ignorância, é evidente 

que buscavam o conhecimento unicamente em vista do saber e não por alguma utilidade 

prática. E o modo como as coisas se desenvolveram o demonstra: quando já se possuía 

praticamente tudo o de que se necessitava para a vida e também para o conforto e para o bem-

estar, então se começou a buscar essa forma de conhecimento. É evidente, portanto, que não a 

buscamos por nenhuma vantagem que lhe seja estranha; e, mais ainda, é evidente que, como 

chamamos livre o homem que é fim para si mesmo e não está submetido a outros, assim só 

esta ciência, dentro de todas as outras, é chamada livre, pois só ela é fim para si mesma. 

A admiração em DescartesA admiração em DescartesA admiração em DescartesA admiração em Descartes    
Descartes, em As paixões da alma, na segunda parte, art. 53, afirma o seguinte sobre 

a admiração: 

Quando o primeiro contato com algum objeto nos surpreende, e quando nós o julgamos novo, 

ou muito diferente do que até então conhecíamos ou do que supúnhamos que deveria ser, isso 

nos leva a admirá-lo e ao nos espantarmos com ele; e como isso pode acontecer antes de 

sabermos de algum modo se esse objeto nos é conveniente ou não, parece que a admiração é 

a primeira de todas as paixões; e ela não tem contrário, porquanto, se o objeto que se 

apresenta nada tem em si que nos surpreenda, não somos de maneira nenhuma afetados por 

ele e nós o consideramos sem paixão. 

Na primeira parte de As paixões da alma, Descartes define a paixão: “[...] tudo quanto 

se faz ou acontece de novo é geralmente chamado pelos filósofos uma paixão em relação ao 

sujeito a quem acontece, e uma ação com respeito àquele que faz com que aconteça”. 

Descartes, ao enumerar as paixões, depois da admiração, menciona a estima ou o 

desprezo, a generosidade ou o orgulho, e a humildade ou a baixeza. Segue relacionando a 

veneração e o desdém; o amor e o ódio; o desejo; a esperança, o temor, o ciúme, a 

segurança e o desespero; a irresolução, a coragem, a ousadia, a emulação, a covardia e o 

pavor; o remorso; a alegria e a tristeza, a zombaria, a inveja, a piedade; a satisfação de si 
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mesmo e o arrependimento, e outras ainda. Finalmente, no art. 70 define e aponta a causa 

da admiração. Diz: 

A admiração é uma súbita surpresa da alma, que a leva a considerar com atenção os objetos 

que lhe parecem raros e extraordinários. Assim, é causada primeiramente pela impressão que 

se tem no cérebro, que representa o objeto como raro e por conseguinte digno de ser muito 

considerado; em seguida, pelo movimento dos espíritos, que são dispostos por essa pressão a 

tender com grande força ao lugar do cérebro onde ela se encontra, a fim de fortalecê-la e 

conservá-la aí; como também são dispostas por ela a passar daí aos músculos destinados a 

reter os órgãos dos sentidos na mesma situação em que se encontram, a fim de que seja ainda 

mantida por eles, se por eles foi formada. 

Mais adiante, Descartes, no art. 73, afirma que o espanto é um excesso de admiração. 

A admiração em EspinosaA admiração em EspinosaA admiração em EspinosaA admiração em Espinosa    
Espinosa, na Ética, ao escrever sobre a origem e a natureza das afecções, depois de 

definir o desejo como “a própria essência do homem, enquanto esta é concebida como 

determinada a fazer algo por uma afecção qualquer nela verificada”, apresenta a admiração 

(admiratio) como “a imaginação de uma coisa qualquer a que a alma permanece fixa 

porque essa imaginação singular não tem nenhuma conexão com as outras (ver a 

proposição 52 desta parte e o seu escólio)”. 

De fato, para Espinosa, somente a alegria, a tristeza e o desejo são afecções primárias 

ou primitivas. Menciona a admiração porque se introduziu esse uso, pois ela deriva das três 

afecções referidas. Ainda é necessário lembrar que Espinosa considera uma afecção como 

“paixão da alma”, mas, segundo ele, temos da afecção uma ideia confusa. As expressões 

“força de existir” e a afirmação de que a alma “é determinada a pensar tal coisa de 

preferência a tal outra” não são esclarecedoras. 

A admiração em PascalA admiração em PascalA admiração em PascalA admiração em Pascal    
Pascal, nos Pensamentos, fragmento 401, diz: 

Os animais não se admiram. Um cavalo não admira o companheiro. Não é que não haja entre 

eles emulação na corrida, mas é sem consequência; pois, estando no estábulo, o mais pesado, 
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o mais mal talhado não cede sua aveia ao outro, como os homens querem que se lhes faça. 

Sua virtude se satisfaz por si mesma. 

Nos fragmentos 347 e 348, Pascal faz suas famosas afirmações sobre o homem como 

um caniço fraco, mas pensante. Para ele, toda dignidade humana consiste no poder pensar. 

A admiração, nesse caso, é um impulso para pensar. 

A admiração em HeideggerA admiração em HeideggerA admiração em HeideggerA admiração em Heidegger    
O conceito de admiração de Platão e de Aristóteles pode ser entendido hoje como 

uma “atitude” ou um estado de ânimo (um existenciário) no pensamento de Heidegger de 

Ser e tempo. Poderíamos aproximar o fenômeno de admiração à noção de abertura. Em 

outros termos, Heidegger fala no “deixar-se entrar no desvelamento do ente”. A 

explicitação dessa expressão talvez expresse a admiração singular, espontânea, que o 

homem tem ou pode ter em relação ao mundo. O conceito de fenomenologia heideggeriana 

se resume no “deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se mostra a 

partir de si mesmo”. 

Trata-se, sem dúvida, de um ponto de partida da filosofia, de um acesso aos 

fenômenos que exigem um método seguro e apropriado para ser desvelados. De um modo 

mais direto, Heidegger, em Que é isto – a filosofia?, comentando as passagens de Platão e 

Aristóteles, anteriormente citadas, depois de afirmar que a filosofia e o filosofar fazem 

parte de uma dimensão humana que é a disposição afetiva, afirma: “Seria muito superficial 

e, sobretudo, uma atitude mental pouco grega se quiséssemos pensar que Platão e 

Aristóteles apenas constatam que o espanto é a causa do filosofar” (1971, p. 37). Assim, 

após mostrar o sentido dos termos gregos arche e pathos, diz: 

Somente se compreendermos pathos como dis-posição (dis-position), podemos também 

caracterizar melhor o thamazein, o espanto (a admiração). No espanto determo-nos (être en 
arrêt). É como se retrocedêssemos diante do ente pelo fato de ser e de ser assim e não de 

outra maneira. O espanto também não se esgota neste retroceder diante do ser do ente, mas no 

próprio ato de retroceder e manter-se em suspenso e ao mesmo tempo atraído e como 

fascinado por aquilo diante do que recua. Assim, o espanto é a dis-posição na qual e para a 

qual o ser do ente se abre. O espanto é a dis-posição em meio à qual estava garantida para os 

filósofos gregos a correspondência ao ser do ente. (1971, p. 37-38). 
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A admiração em José Ferrater MoraA admiração em José Ferrater MoraA admiração em José Ferrater MoraA admiração em José Ferrater Mora    
José Ferrater Mora, no Dicionário de filosofia, resumidamente apresenta três aspectos 

da admiração: 

a) A admiração é uma primeira abertura ao externo, causada por algo que nos faz 
deter o curso ordinário do fluir psíquico. O pasmo    nos chama fortemente a 
atenção sobre aquilo de que nos manifestamos pasmados, todavia sem 
desencadear perguntas sobre ele. 

b) A admiração é surpresa. O que nos causa admiração é, ao mesmo tempo, 
maravilhoso e problemático. A surpresa, como a docta ignorantia, é uma atitude 
humilde na qual nos afastamos tanto do orgulho da indiferença como da 
soberba do ignorabimus. 

c) A admiração, propriamente dita, põe em funcionamento todas as potências 
necessárias para responder à pergunta suscitada pela surpresa, para esclarecer 
sua natureza e significado. Nesse caso, existem assombro inquisitivo    pela 
realidade e também um certo amor por ela. Ela nos faz descobrir as coisas como 
tais, independentemente de sua utilidade. É o assombro ou espanto filosófico de 
que falava Platão. 

A admiração em Gerd Alberto BornheimA admiração em Gerd Alberto BornheimA admiração em Gerd Alberto BornheimA admiração em Gerd Alberto Bornheim    
Gerd Alberto Bornheim, em Introdução ao filosofar (1970), examina três atitudes 

fundamentais em relação ao ato de filosofar. A primeira é a da admiração, poderíamos dizer 

grega; a segunda é a da dúvida cartesiana; e a terceira é a do sentimento de insatisfação 

moral. 

Bornheim escreve:    “No comportamento admirativo o homem toma consciência de 

sua própria ignorância; tal consciência leva-o a interrogar o que ignora, até atingir a 

supressão da ignorância, isto é, o conhecimento” (1970, p. 10). 

No capítulo “Análise da admiração ingênua”, Bornheim analisa o fenômeno da 

admiração no seu manifestar-se primitivo, nos horizontes da ingenuidade e da 

espontaneidade, e lhe atribui algumas características. A primeira é o sentido de abertura, 

que pode ser melhor explicado pela atitude antiadmirativa por excelência, a atitude 

pessimista. O pessimista não sente admiração diante de nada, portanto está fechado ao 

mundo, não quer ou não pode se surpreender com nada. O pessimismo ingênuo vem 
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acompanhado de desconfiança profunda diante da realidade. A admiração, ao contrário, é 

abertura do homem para o real. 

E mais, “o que caracteriza a admiração é o reconhecimento do outro como outro, e 

porque eu o reconheço enquanto tal posso admirar-me” (1970, p. 23). Não se trata de fusão 

entre o eu que admira e o que é admirado. 

A segunda característica, após o reconhecimento do outro como outro, isto é, da 

diferença, é a consciência. A consciência ingênua encontra-se espontaneamente voltada 

para fora de si e só pode ser justificada pelo pressuposto da subjetividade, da interioridade, 

isto é, do “saber em sua intimidade”. Nesse sentido, a consciência ingênua tem duas 

características básicas: a) a distância e b) a experiência da heterogeneidade. 

A distância consiste no ser humano sentir-se separado daquilo que o cerca. Se o 

homem fosse pura exterioridade, passaria a ser coisa entre coisas, não teria consciência. Se 

fosse reduzido à interioridade, desapareceria a distância da consciência encarnada. Enfim, a 

consciência é de tal natureza que “seu ato não permite a fusão, a penetração completa no 

mundo; ela permanece sempre consciência”, orientada para as coisas, o mundo. É nessa 

duplicidade ou ambiguidade que se estabelece uma relação com o mundo: “Uma 

interioridade exterior e uma exterioridade interior...” (1970, p. 26). 

A consciência é experiência da heterogeneidade, isto é, do outro, do diferente. 

Em vista disso, “a admiração supõe distância, ruptura de toda imanência e entrega ao 

transcendente” (1970, p. 27). Ad-miratio, como a palavra diz, supõe distanciar-se do objeto 

admirado. Além disso, só existe admiração onde existe vida consciente. Na admiração 

ingênua revela-se a consciência. É por isso que o heterogêneo é vivido como algo 

extraordinário, excepcional. 

A terceira característica, depois de Bornheim afirmar que o pasmo não se identifica 

com a experiência do pasmo, pois esse é mais radical e implica uma confusão diante do 

real, nem se identifica com a surpresa, pois esta suprime toda a indecisão e toda indistinção. 

Ao contrário, a admiração ingênua possui significado positivo. (Se nos admiramos de um 

assassinato, por exemplo, a admiração centraliza-se na perícia da execução, mas não nos 

seus aspectos danosos e imorais. Talvez seja por isso que os escritores, como Borges em 

seus contos, descrevem o ato de morrer.) 



  

Ciberteologia Ciberteologia Ciberteologia Ciberteologia ---- Revista de T Revista de T Revista de T Revista de Teologia & Cultura eologia & Cultura eologia & Cultura eologia & Cultura ---- Ano VI, n.  Ano VI, n.  Ano VI, n.  Ano VI, n. 30303030    58 

A admiração é muito mais do que pasmo e surpresa, embora essas marcas possam 

existir na admiração. Há nela, por exemplo, a possibilidade de abarcar todo real. São essas 

características que tornam a admiração um dos motivos do filosofar. 

Em conclusão, com malíciaEm conclusão, com malíciaEm conclusão, com malíciaEm conclusão, com malícia    
Este breve panorama de diferentes concepções do ato de se admirar oferece um 

exemplo de como a história da filosofia e da ciência se faz de mudanças conceituais. Os 

conceitos elaborados nas teorias são assinados, isto é, têm autoria, e são reflexos das redes 

conceituais de uma época, de um sistema, de uma teoria. 

Explicar se o homem perdeu ou não a capacidade de se admirar não é fácil. O que 

parece ser verdadeiro é o fato de que muitas pessoas, por um motivo ou outro, já não se 

admiram. Por isso Millôr Fernandes, com seu espírito crítico e irônico, que ainda nos causa 

admiração, afirma com agudeza: “Como são admiráveis essas pessoas que conseguem 

atravessar a vida toda sem fazer nada de admirável”, e, com acentuada malícia, acrescenta: 

“Como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos muito bem!” (2007, p. 13). 

Quer dizer, em última instância, que a admiração tem relação com o conhecimento, e que é 

suficiente conhecer algo ou alguém para não mais nos admirarmos. Um dos caminhos 

diretos ao conhecimento, sem dúvida, é o da admiração. 
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Por que a paz?Por que a paz?Por que a paz?Por que a paz?    

Prof. Dr. Paulo César Nodari e 
mestrandos do PPGEDU-UCS1 

 
 

 

 

 

 

 

Educar é sempre um desafio. Educar para a paz agrega ao desafio um 

comprometimento com uma sociedade mais justa e igualitária. Educar necessita 

desempenhar um papel fundamental no intuito de possibilitar a sensibilização de todos para 

as questões como a justiça e a paz, contribuindo não só para a percepção, mas 

principalmente para a formação de uma consciência de paz. Trata-se não só de 

conscientizar alunos, mas também professores, pais, família e toda a comunidade, 

chamando-os para um compromisso, uma postura e uma prática de paz. 

Por que a paz se constitui numa questão urgente e emergente em nossa sociedade? 

Por que a paz é tema recorrente em campanhas publicitárias? Por que a paz não pode ser só 

um slogan publicitário? Por que ela não pode ser definida simplesmente como ausência de 

guerras? Por que a paz não pode ser compreendida apenas como concessão do Estado aos 

seus cidadãos? Por que a paz, num horizonte aberto, não se identifica tão somente com o 

equilíbrio e a imperturbabilidade de espírito? Por que a paz exige atitude comportamental 

do ser humano e está intrinsecamente relacionada com a justiça e com o direito? 

Dentre as muitas perguntas que poderíamos fazer, referimo-nos acima a algumas que 

podem estar intimamente ligadas ao problema da paz. Mas por que falar em problema da 

paz? Antes de prosseguir, precisamos dizer algo sobre o que compreendemos por 

                                                 
1 Este texto foi motivado pela disciplina Educação para a paz e para a não violência (1o Semestre de 
2009), ministrada pelo professor doutor Paulo César Nodari, no Programa de Pós-Graduação em Educação, 
nível Mestrado, da Universidade de Caxias do Sul (PPGEDU-UCS). A todos agradecemos, em especial a 
Vânia Marta Speiorin, relatora desta reflexão, sob supervisão do professor Paulo Nodari. Demais coautores: 
Alencar Buratto Zeni, Cineri Fachin Moraes, Flávia Melice Vergani Canalli, Gisele Rizzon, Janaina 
Peruccini, Jordana Bogo, Karin Zanotto, Lisiane Reis Brum, Maria Alice Bogéa Praseres, Monica D'Andrea 
Marcon, Nestor Basso, Roque Maria Bochese Grazziotin, Suzete Grandi. 
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“problema”. Em termos gerais, problema é sempre mais que uma simples questão. 

Problema é uma pergunta com a finalidade de investigação. Dizemos isso justamente 

porque a paz, embora seja uma questão tão antiga e sempre presente e pertinente nas 

discussões e preocupações, resiste e se opõe à penetração de nossa inteligência. Ela se 

constitui, por conseguinte, numa incógnita e numa dificuldade premente, ou seja, nós não 

conseguimos compreender por que temos tanta dificuldade e resistência em assumir uma 

postura favorável à paz e contra a violência. Em outras palavras, poderíamos afirmar não 

existir uma explicação única e simples a respeito das razões de tanta violência em nossa 

sociedade e em nosso ambiente educacional. 

À luz dessa breve apresentação da questão em foco, gostaríamos de dizer que este 

texto tem a finalidade de problematizar a questão da paz, isto é, queremos pensar a paz 

como problema de investigação. Não aceitamos a tese de que a paz é simplesmente tema 

para belíssimas reflexões de interiorização, de caminhadas, de dizeres, de slogans e assim 

por diante. Queremos, por isso, por um lado, problematizar a lógica da violência e a cultura 

da morte, fortemente presente em nossos ambientes societários e, por outro, buscar 

explicações para a onda e o fenômeno disseminado de medo e de violência em nossas 

sociedades. Fomentamos, por conseguinte, a urgência da cultura da paz. Não podemos 

permanecer indiferentes à realidade e aos acontecimentos que nos cercam. Precisamos 

assumir convictamente em sã consciência que a paz não é algo natural e espontâneo. É, 

antes, um esforço e uma construção racional. É um processo de reflexão, de engajamento, 

de trabalho, de sacrifício e de convicção. 

Entretanto, a fim de compreender o que está acontecendo à nossa volta, não basta 

ater-nos aos episódios em si isoladamente. Não é prioritário, para nosso intento, analisar em 

detalhes um determinado “episódio de violência” em nosso estado, o Rio Grande do Sul, e, 

mais especificamente, em nossa região serrana. Queremos, outrossim, apresentar alguns 

elementos que auxiliem a compreender melhor a realidade que ora se apresenta. Vemos 

como plausível, é bom dizer desde já, pensar um mundo sem tanta violência. É evidente 

que é muito difícil, se não impossível, sustentar a tese da eliminação absoluta da violência. 

Mas cremos ser possível minimizar, ou seja, diminuir o grau de violência com relação ao 

momento atual, pois temos visto a violência manifestar-se de inúmeras maneiras e 

assolando a vida sociocultural do ser humano. 
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Se observarmos a história que constitui a civilização da humanidade e fizermos o 

esforço para compreender o ser humano e suas manifestações no decorrer de toda a história 

da humanidade, constataremos que existiram distintas maneiras de ler, analisar e 

compreender tanto a violência como a paz. Para o propósito desta reflexão, basta afirmar 

que já não é mais possível aceitar, isolada, restritiva e exclusivamente, dentre muitas outras, 

as seguintes teses, ainda presentes nas diferentes concepções e leituras atuais, quando feitas 

de maneira isolada e sem uma perspectiva mais abrangente: “a paz não é apenas encontrar e 

aproximar-se da ordem natural”; “se quiseres a paz, prepara-te para a guerra”; “a paz não é 

pura e exclusivamente uma dádiva de Deus à humanidade”; “a paz é fruto da 

imperturbabilidade do espírito”; “a violência é conatural ao ser humano, por isso não 

adianta buscar a paz”; “a paz é uma atitude comportamental”; “a paz é uma questão de 

diálogo e consciência crítica”. 

Diante de tais afirmações, cremos ser possível sustentar a tese de que a busca da paz é 

um caminho movente e dinâmico. Urge, portanto, ter em consideração as diversas 

concepções, contribuições de escolas e de tradições justamente para tentar compreender o 

ser humano na perspectiva de uma concepção mais ampla e completa. Para ampliar e trazer 

essa reflexão mais próxima do cotidiano de nossa vida, lembramos que, no início do ano 

letivo de 2009, especificamente entre os meses de março e abril, vimos a violência escolar 

bater às portas de várias cidades gaúchas. No estado do Rio Grande do Sul, em Caxias do 

Sul, uma professora da educação infantil da rede municipal de ensino foi demitida por 

“supostamente” ter colocado fita adesiva na boca de uma criança. Em Porto Alegre, uma 

aluna agrediu a professora porque a professora a repreendeu. No município de Canoas, 

houve casos de agressão a educadores. Novamente em Caxias do Sul, uma notícia de 

desentendimento entre professor e direção. E a lista de tristes episódios parece não parar 

mais. Tais cenas evocam um questionamento bastante sério. 

Que tipo de ser humano, afinal, queremos e estamos construindo neste início de 

século XXI? Podemos afirmar que o ser humano de nosso tempo edificou uma vida que 

curiosamente o sufoca. Diante da pressão, da competitividade diária com seu semelhante no 

ambiente de trabalho, no lazer, mesmo na família, o ser humano foi elaborando um plano 

executivo de vida exageradamente alicerçado sob o âmbito particular em vez do coletivo. 

Para que ele não caia, não sucumba e não seja passado para trás, esse ser humano 
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apresenta-se mordido pelo egoísmo – parafraseando Frei Betto, ele é picado pela mosca 

azul (Frei Betto, 2006). 

As manchetes dos jornais têm-nos chocado ao expor tais conflitos envolvendo 

educadores e estudantes. De um lado, professor agredindo aluno em sala de aula; de outro, 

alunos agredindo educadores e colegas no interior do colégio. Parece que estamos reféns da 

insegurança, do medo, da inconsequência, que reflete seu preço apresentando riscos à vida 

humana. A impressão é a de que a educação perdeu a autoridade, perdeu a capacidade de 

reagir pacificamente diante dos fatos e das manifestações vividas no ambiente escolar. O 

que se vive realmente no campo educativo é um momento de crise em suas diversas 

dimensões e instâncias. 

Não obstante a crise seja compreendida na maioria das vezes em sentido negativo, 

queremos nesta reflexão analisá-la numa perspectiva diferente. Grosso modo, a crise não 

tem, necessariamente, significado negativo, como tende a ser vista de acordo com a ótica da 

violência. Legitimar a violência é o que menos desejamos. Todavia, a crise pode ter um 

aspecto positivo. Ela surge não apenas para pôr embates e rupturas em evidência, mas 

também para provocar uma séria e profunda reflexão em todos os personagens envolvidos, 

que têm sob sua responsabilidade a busca de soluções. No caso do meio escolar, esses 

personagens não são somente alunos, professores e funcionários das instituições de ensino, 

mas também pais (família), autoridades e comunidade em geral. A fim de articular uma 

reflexão mais aprofundada dessa problemática, ousamos levantar alguns apontamentos e 

questionamentos. Queremos dizer que algo diferente, ligado à cultura de paz, precisa ser 

pensado pelo e para o eixo educacional. Embora se saiba que educar é sempre um processo 

complexo, não há dúvida que é pela educação que se consegue chegar às soluções mais 

eficazes para superar as armadilhas de tempos difíceis. 

A investigação sobre os motivos que levam a uma atitude de desrespeito e violência, 

seja ela da parte do professor ou do estudante, no nosso entender, é um dos primeiros 

passos a ser adotado pela sociedade antes de fazer julgamentos apressados e superficiais. 

Uma pergunta oportuna é a seguinte: que atitudes ou pensamentos movem o ser humano a 

agir com brutalidade e violência? Muitas de nossas crianças têm demonstrado 

precocemente atitudes pouco dóceis com relação ao próximo! Será que ao lado de bons e 
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responsáveis profissionais aparecem tanto professores desinteressados com sua profissão 

como também pais descomprometidos com seus filhos? Por quê? 

Talvez possamos afirmar que a convivência com situações de violência pode acarretar 

efeitos de caráter negativo à prática docente e à vida dos estudantes, impulsionando atitudes 

agressivas e afetando o professor, podendo anular ações pedagógicas eficazes. Essas 

situações podem revelar alguns indícios de brutalidade e podem propiciar o surgimento ou 

o aprofundamento de situações violentas. Logo, a realidade existente não pode ser vista 

como fruto do acaso. Em outras palavras, pequenos incidentes não foram resolvidos no seu 

devido tempo tanto em casa como na escola, entre familiares e entre colegas, podem 

transformar-se, mais tarde, em situações de agressão e violência. Nisso não falamos apenas 

em conflitos “caseiros”, que trazem em seu bojo agressões físicas, mas também naqueles 

conflitos cuja origem está na indiferença, no olhar de censura, na violência mental, na 

violência de gênero e de espécie. Há, pois, muitos modos de poder magoar e agredir 

alguém, até mesmo por meio do silêncio. 

A falta de atenção e de investimentos na educação por parte dos governos e a carência 

de professores bem preparados, com vocação para o ensino, nas redes municipal e estadual 

são outros fatores que preocupam e agravam o flagelo e as dificuldades no campo do 

ensino. A educação é um direito básico, assegura nossa Constituição Federal. Porém o 

acesso ao ensino, o salário de quem trabalha na área e as estruturas funcionais estão longe 

de ser condizentes com a legislação. As autoridades governamentais, em todas as esferas, 

normalmente, não pensam, não elaboram e não executam ações adequadas à importância 

que a educação tem para a formação e construção de uma sociedade sadia, equilibrada, 

desenvolvida e humanitária. Os governantes, o mais das vezes, preferem dar ênfase àquelas 

ações que carregam consigo apelo publicitário e acabam esquecendo e ignorando as que são 

fundamentais para a consolidação de uma sociedade culta e justa. 

A educação é uma das pedras fundamentais sobre a qual se assenta uma nação forte, 

competente, criativa e democrática. Alguns países nórdicos e até mesmo do Oriente são 

exemplos que comprovam tal afirmação. Apesar de diversas autoridades não enxergarem 

isso, nós não podemos transferir somente às autoridades aquilo que também é de nossa 

competência. Culpar os governos ou os meios de comunicação talvez seja um ato de 

comodismo e não faz o professor ser mais ou menos interessado em aprimorar seus 



  

Ciberteologia Ciberteologia Ciberteologia Ciberteologia ---- Revista de T Revista de T Revista de T Revista de Teologia & Cultura eologia & Cultura eologia & Cultura eologia & Cultura ---- Ano VI, n.  Ano VI, n.  Ano VI, n.  Ano VI, n. 30303030    64 

conhecimentos, suas técnicas e suas habilidades em sala de aula, nem mesmo torna o aluno 

mais interessado nos conteúdos curriculares programados. 

2000 foi declarado Ano Internacional por uma Cultura da Paz e a década de 2001-

2010 foi estabelecida como a Década Internacional por uma Cultura de Paz e Não 
Violência para as Crianças do Mundo. Contudo, o que estamos presenciando é uma fase de 

“nervos à flor da pele”, diante de tantas mudanças comportamentais, sociais, comerciais, 

tecnológicas e industriais. Todas elas influenciam diretamente nas atitudes que adotamos ou 

deixamos de adotar em prol da prevenção e combate aos conflitos. Como diz Jares: “[...] 

em todos os períodos históricos houve circunstâncias objetivamente difíceis, superadas pelo 

engenho, pela resistência, pela luta, pela conciliação, mas em nenhum caso foram vencidas 

com indignação e indiferença” (2007, p. 13). As mudanças atuais aparecem em todas as 

esferas da sociedade. A globalização gerou muitos avanços tecnológicos, culturais, 

mercadológicos, e desenvolvimento em vários pontos do universo, mas trouxe também 

dificuldades à vida das pessoas. São transformações que já ocorreram e continuam 

ocorrendo em grande velocidade na economia, na comunicação, nas práticas culturais e 

artísticas, na área da crítica e da produção do conhecimento, entre tantas outras. Em meio a 

tudo isso, as pessoas, incluindo nossos alunos e educadores, precisam, por sua vez, mudar 

seus hábitos e seu cotidiano. São convidadas, ou melhor, forçadas, quase condicionadas, a 

se adaptar à moda, à alimentação e ao consumo do momento, ao material escolar da vitrine, 

ao brinquedo de grife, à tecnologia de última geração, ao ritmo que acomete os lares e os 

espaços de convivência. Ocorre o que Bryman chama de “disneyzação da sociedade”, uma 

espécie de força globalizadora, cuja força motriz é a propensão ao consumo. “A 

disneyzação substitui a monotonia cotidiana das experiências homogeneizadas de consumo 

por experiências frequentemente espetaculares. Além disso, a disneyzação busca remover 

nos consumidores sua necessidade de satisfazer com frugalidade necessidades básicas, 

instigando-os a consumir além das meras necessidades” (2007, p. 19). 

Encontramo-nos num momento de profundas e velozes transformações. A sociedade 

evoluiu muito rápido. Com isso, uma série de valores está sendo contestada, modificada e 

até substituída. As cidades cresceram. Aumentou o número de pessoas nas cidades. As 

famílias mudaram. A rede de relações se ampliou. Os modelos de identificação se 

multiplicaram e muitas pessoas parecem estar perdidas, desorientadas, diante de tantas 
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transformações. Esses dados não justificam, mas nos ajudam a compreender o momento 

pelo qual estamos passando. Em tal conjuntura, precisamos estar atentos para que a 

complexa rede de relações não nos torne como que “coisas”, como que “objetos”, a ponto 

de legitimarmos as mazelas do mundo em que nos encontramos. Se a acomodação e a 

indiferença tomarem conta dos nossos ambientes de convivência e não levarmos a sério o 

compromisso com a construção de uma sociedade de paz, corremos o risco de ver crescer 

situações de violência e mais injustiças em vez de vislumbrar uma sociedade mais justa e 

fraterna. Essa aceleração cotidiana, influenciada pelo mercado de bens culturais e 

comerciais, tem afetado as relações entre pessoas, grupos e culturas. O tempo está cada vez 

mais escasso. Não existe tempo para mais nada na agenda. Os minutos “sobrantes” são 

usados para animosidades, em vez de ser aplicados em ações de carinho, de 

companheirismo, de troca de experiências culturais, porque o escutar e compreender o 

outro demanda exercício de tempo e paciência. 

Educar pressupõe amar. Mas o tempo está escasso. A canção de Renato Russo já nos 

dizia “É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã [...]”. As relações 

humanas, tanto no ambiente da educação como em outros ambientes e também 

circunstâncias, seriam muito diferentes se essas poucas palavras fossem tidas como uma 

espécie de mandamento, em vez de servirem apenas como slogan. Por isso precisamos abrir 

possibilidades de discussão sobre a “pedagogia da convivência” (Jares, 2009). Nesse 

sentido, reafirmamos nossa confiança e esperança em uma cultura pacifista, porque a paz é 

atitude de comportamento. E as posturas e os costumes de nossas crianças e de nossos 

professores começam, em primeiro lugar, por ser aprendidos em casa e se estendem à 

escola, ao bairro, à vida em sociedade, à universidade. 

Educar para uma cultura de paz no século XXI consolida as reivindicações feitas por 

diversas culturas no decorrer dos séculos. Não falamos de uma paz mascarada nem apenas 

simbólica, tampouco bonita só no papel ou nos cartazes em datas comemorativas. Falamos 

de uma paz efetiva. Fazemos menção a uma paz para toda a humanidade, que rogue por 

justiça e compaixão. Mudar a realidade de conflitos e de julgamentos apressados e fechados 

ao diálogo e de agressões à possibilidade da formação de uma cultura da paz, sabendo, no 

entanto, que a cultura da não violência exige compromisso e envolvimento sistemático de 

todas as pessoas, comunidades, instituições e nações. Assim, quem sabe, episódios de 
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violência que atingiram e atingem famílias, escolas e instituições possam nos comprometer 

a todos na busca de soluções plausíveis. Tais acontecimentos revelam a realidade a ser 

pensada por todos nós e por todos os segmentos da sociedade. Embora seja sumamente 

importante a busca tanto do julgamento como da proteção, tanto das vítimas como dos 

agressores, em casos de agressão e violência, acreditamos não ser suficiente buscar os 

culpados de quaisquer gestos e atos de agressão e violência. Temos de pensar uma 

sociedade capaz de convivência. Precisamos aprender a conviver. Um caminho muito 

sensato é assumir com seriedade o compromisso e a responsabilidade tanto pessoal como 

social da formação e da construção de uma sociedade alicerçada sobre a sabedoria da 

convivência, do diálogo e do respeito. 

Nesse sentido, afirmamos que a busca da cultura de paz não é só uma questão de 

estruturas. É, acima de tudo, uma questão de pessoas. Ou seja, estruturas e mecanismos 

jurídicos, políticos e econômicos são necessários, mas gestos de paz nascem da vida de 

pessoas que cultivam constantemente no próprio espírito atitudes de paz. Gestos de paz 

criam uma tradição e uma cultura de paz. Em outras palavras, precisamos urgentemente 

aprender a ser pessoas de paz, dominando os impulsos de agressão, de vingança e de 

violência. Como cidadãos que somos, podemos e devemos assumir uma postura de 

educadores para a paz. Não existem receitas nem manuais, mas sim a possibilidade e a 

necessidade de ações a favor da paz. Pequenos gestos e pequenas atitudes podem nos tornar 

interlocutores e protagonistas da paz. No nosso dia a dia, normalmente, fazemos parte de 

distintos grupos de amigos, de escola, de trabalho, de lazer, de religião. Temos contato com 

várias pessoas, cada uma do seu jeito, com seus interesses, suas facilidades, suas 

dificuldades, seus gostos. Somos diferentes e temos de aprender a viver na diversidade. 

Infelizmente, a história da humanidade tem sido marcada por conflitos que 

evidenciam cada vez mais as diferenças entre as pessoas: conflitos religiosos, distinção 

entre as raças, questões culturais, ideológicas, enfim, subversões que implicitamente 

asseguram que para haver paz é necessário que as pessoas pensem da mesma forma. Mas 

isso não é necessária e exatamente assim. Falar em construir a paz não significa abdicar de 

discussões ou refutar opiniões. Falar de paz é poder questionar, discutir, conversar. Paz é 

diálogo, é respeito à individualidade e à diversidade humana. Pensar a paz é pensar nas 

pessoas que estão envolvidas nesse processo. Desse modo, sinais de paz surgem quando 
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cultivamos constantemente em nós o espírito e atitudes de paz, respeitando a subjetividade 

e a individualidade de cada cidadão. Assim, recordando o que diz a Carta de Princípios do 
Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH), escrita em 1986, o primeiro 

parágrafo mostra que a desigualdade é um dos empecilhos para a conquista da paz e que é 

necessário insistir na justiça. O texto ressalta: “A caminhada pelos direitos humanos é a 

própria luta do nosso povo oprimido, através de um processo histórico que se inicia durante 

a colonização e que continua, hoje, na busca de uma sociedade justa, livre, igualitária, 

culturalmente diferenciada e sem classes”. Esse entendimento nos leva a reafirmar que a 

luta pelo bem-estar das pessoas e por ambientes pacíficos não para nunca. Não é, por 

conseguinte, um conceito estático. Não é simplesmente ausência de guerra, pois nenhuma 

paz está ao abrigo de toda a ameaça de guerra. É um processo dialógico e não violento de 

respeito e construção coletiva. Kant, em sua obra À paz perpétua (1795), afirma que a paz é 

algo que precisa ter fundamento jurídico e político, uma vez que ela pode ser efetivada por 

um processo no qual há vários atores envolvidos, ou seja, é uma produção humana coletiva 

a ser buscada. 

Nesse movimento, cada um poderá sentir-se como alguém que busca sua perfeição.    

Os seres humanos devem ser entendidos como seres que almejam alcançar a perfeição por 

meio da própria atividade. Essa característica é de significado fundamental para 

compreender o ser humano como um ser que está em busca contínua da realização pessoal. 

O ser humano é um ser aberto e inacabado. Ou seja: em sua unicidade e singularidade, o ser 

humano não nasce pronto. Apresenta-se como já efetivado, mas também como 

possibilidade ainda existente. Deve permanentemente construir e conquistar o seu ser. 

Assim sendo, o grande desafio do ser humano é esse processo de construção do seu ser. O 

que cada um é e será não está estabelecido e determinado de antemão. Seu comportamento 

não está previamente determinado a partir dos instintos. A abertura contínua caracteriza sua 

vida. Seu ser é, em primeiro lugar, uma busca de si, ou seja, ele é, essencialmente, desafio. 

Sua efetivação não está garantida de antemão. Está submetida a situações determinadas e, 

às vezes, adversas, pondo-se, consequentemente, sempre em jogo. O ser humano enquanto 

tal é, então, o ser da ameaça permanente, ameaça em relação a seu próprio ser, que se pode 

perder. Ele está sempre sob o apelo de criar as condições necessárias para efetivar-se. 
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De fato, em tudo o que pensa, deseja, quer e busca realizar, o ser humano sempre 

ultrapassa os limites já atingidos pelo pensamento, pelo desejo, pela vontade, pela ação, 

pelo trabalho. Nunca está satisfeito consigo mesmo. Ele está sempre inquieto. Lança-se 

cada vez mais para frente, a fim de conseguir metas sempre mais elevadas. Ele não pode ser 

considerado, por isso, de antemão, um ser perfeito. Deve, porém, ser visto como um ser de 

possibilidade, plenamente capaz, por conseguinte, de colocar-se, jogar-se e engajar-se no 

processo contínuo e permanente do melhoramento. Apesar de a perfeição ou a plenitude 

serem situações até utópicas, são elas que o homem sistematicamente procura na 

convivência social. 

Assim sendo, urge colocar a questão do significado da vida e tentar esboçar uma 

resposta. Nessa linha, faz-se necessário articular um sentido novo de vida para o ser 

humano. Clama-se, então, por uma nova espiritualidade, que articule um encontro novo do 

ser humano com a vida, com a história, com o mistério do mundo, com a razão da evolução 

e com o Absoluto, uma vez que o potencial de perigo contido, sobremaneira, nas agressões 

e na violação dos direitos humanos, nas injustiças sociais cada vez mais gritantes, e na 

ameaça de destruição da vida humana no mundo, reivindica uma resposta engajada e 

consciente do ser humano. Faz-se urgente uma orientação ética, uma vez que o ser humano 

constitui, na criação, um ser ético capaz de apreender a realidade, refletir, decidir. Faz-se 

responsável. Pode dar uma resposta à proposta que vem da criação, pois o ser humano e a 

criação encontram-se frente a frente. É responsável pela criação, pela natureza. 

O ser humano, dentro dessa nova perspectiva, é guarda da criação e não seu 

dominador. Ele é parte da própria criação. Ele vive eticamente quando renuncia a dominar 

os outros para estar junto com os outros, quando se faz capaz de entender as exigências do 

equilíbrio ecológico, dos seres humanos com a natureza e dos seres humanos entre si, 

sendo, mesmo, capaz de impor limites a seus próprios desejos, pois a ética ecológica faz 

lembrar que o ser humano não é apenas desejo, mas, antes de tudo, ser de responsabilidade 

e de solidariedade. É ser de comunhão, de relação integradora e vivificante. É com essa 

visão aberta que precisamos escutar o que o momento atual tem a nos dizer. Assim, o 

compromisso pela libertação integral da pessoa humana inclui, necessariamente, o mundo 

no qual o ser humano vive. 
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Nessa nova perspectiva, o ser humano deve ser compreendido como um nó, uma 

vertente de relações, voltada para todas as direções. É pessoa. É um ser aberto à 

participação, à solidariedade e à comunhão. E isso porque, quanto mais o ser humano se 

comunica, sai de si, doa-se e recebe o dom do outro, tanto mais ele se realiza enquanto 

pessoa que é. Ele é inteligente e livre. Não quer ser apenas beneficiário, mas participante do 

projeto coletivo. Só assim se faz sujeito da história. Mas, para tanto, cada um precisa se 

sentir tanto singular como diferente, na medida em que pensa e participa da construção do 

projeto comum, impedindo, portanto, que a diferença se transforme em desigualdade, pois a 

igualdade na dignidade e no direito sustentam a justiça social de uma mesma e única 

humanidade. 

Tanto o construir como o vivenciar a paz não é como se fosse apropriação de um 

objeto. É muito mais, como algo, uma força vital que se move e deve ser assumida e 

construída por nós. É uma capacidade que permite pensar a diversidade constitutiva dos 

povos e na unidade da diversidade das culturas, povos e nações. Em diferentes esferas, 

sejam elas socioculturais, sejam escolares, a paz pode ser considerada de diversas maneiras 

e refletida em diferentes formas de agir. Os líderes nessas instâncias agem distintamente, 

porque especialmente na diversidade é que a paz se faz presente. “A paz não é um estado 

dado, mas algo a ser instaurado e construído por nós, e da qual não somos clientes ou seus 

beneficiários, mas sujeitos e cocriadores” (Guimarães, 2005, p. 191). Essa postura perpassa 

todas as organizações, quaisquer que sejam: militares, sociais, políticas, religiosas, 

educacionais. O que auxilia no embate desses grupos e instituições não é o grau e a escala 

de poder que as determina, mas sim o diálogo incansável pela construção de uma cultura de 

paz que permita que a diversidade faça parte e enriqueça o todo. 

A construção de uma cultura de paz necessita de um exercício generoso de diálogo 

entre os seres de forma individual e coletiva e, dessa forma, a paz é sempre vista como uma 

construção de todos e não um simples decreto deste ou daquele poder. Exatamente por 

residir na heterogeneidade, ela nos permite pensar em uma cultura de paz, mas talvez 

possamos, mesmo, falar de culturas de paz. Portanto, sendo um processo infindo, devemos 

refletir e construir a paz. Segundo Guimarães: “[...] como permanente possibilidade de 

efetuação, a paz ao mesmo tempo se dá e se perde, se revela e se esconde, mostrando-se na 

sua eventualidade, imperfeição e incompletude” (2005, p. 192). Sendo assim, como 
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educadores, na busca e na construção de uma cultura de paz e da resolução e superação de 

conflitos, temos condições de contribuir para a superação das várias formas de violência e 

injustiça. Diz-nos Freire: 

Gosto de ser gente porque, mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas, sociais e 

políticas, culturais e ideológicas em que nos achamos geram quase sempre barreiras de difícil 

superação para o cumprimento de nossa tarefa histórica de mudar o mundo, sei também que 

os obstáculos não se eternizam (1996, p. 54). 

Sendo o conflito e os desafios constitutivos da existência humana, a linguagem 

dialógica se torna, por excelência, o meio, a instância, talvez o “mundo” privilegiado para a 

busca da paz. Na e pela linguagem a paz encontra espaço propício para se desenvolver 

enquanto âmbito e espaço argumentativo. Trata-se de privilegiar um amplo e aberto 

processo democrático, reflexivo e crítico. Esse espaço argumentativo assume uma dupla 

dimensão. Por um lado, é preciso criticar todas as formas de violência na tentativa de 

buscar critérios de análise e compreensão de como ocorre a produção e a expressão da 

violência na sociedade, construindo, por sua vez, um sistema capaz de vigilância e de 

controle a tais mecanismos de produção. Por outro lado, urge pensar e efetivar alternativas 

e possibilidades que se concentrem no planejamento, detalhamento e caracterização de uma 

agenda e de um projeto de paz arrojado, ainda que seja enquanto exercício de imaginação 

utópica. 

Nessa perspectiva, será possível olhar a violência e a guerra não mais como a última 

palavra sobre a realidade, uma espécie de sentença à qual todos estão condenados. A paz é 

mais forte do que a violência. Urge dar à paz contornos mais bem definidos e ousados. A 

paz não é algo acabado ou um objeto do qual detemos a posse como se fosse uma espécie 

de mercadoria. A paz é muito mais um acontecimento. É uma atitude. É um 

comportamento. É um processo com o qual devemos nos engajar. É um projeto de ação de 

forma a incluir o corpo social, político e econômico numa ampla e solidária visão de paz. O 

projeto poderá virar movimento em curso, muito mais do que uma simples meta a ser 

alcançada estática e individualmente. Por isso não podemos aceitar passivamente a 

violência. Pelo contrário, temos de nos indignar diante de gestos e atitudes de agressão e 

violência, sejam eles cometidos por quem for. É compromisso inadiável de cada um e de 

todos. É a capacidade de assumir com responsabilidade os conflitos existentes e 
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emergentes, buscando resolvê-los sem causar mais violência. E isso significa assumir com 

convicção e paixão a educação como possibilidade de instauração da paz. Afinal, cada 

cidadão é, de um modo ou de outro, um potencial educador e guardião da paz. 

Referências bibliográficasReferências bibliográficasReferências bibliográficasReferências bibliográficas    
BRYMAN, Alan. A disneyzação da sociedade. Aparecida: Ideias & Letras, 2007. 

FREI BETTO. A mosca azul. Reflexão sobre o poder. Rio de Janeiro: Rocco, 2006. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia; saberes necessários à prática educativa São Paulo: Paz e 
Terra, 1996. 

GUIMARÃES, Marcelo Rezende. Educação para a paz; sentidos e dilemas. Caxias do Sul: Educs, 
2005. 

JARES, Xesús. Educar para a convivência. São Paulo: Palas Athena, 2009. 

______. Educar para a paz em tempos difíceis. São Paulo: Palas Athena, 2007. 

KANT, Immanuel. Paz perpétua e outros opúsculos. Lisboa: Edições 70, 1995. 

MULLER, Jean-Marie. Não violência na educação. São Paulo: Palas Athena, 2006. 

______. O princípio da não violência. Uma trajetória filosófica. São Paulo: Palas Athena, 2007. 

 



  

Ciberteologia Ciberteologia Ciberteologia Ciberteologia ---- Revista de T Revista de T Revista de T Revista de Teologia & Cultura eologia & Cultura eologia & Cultura eologia & Cultura ---- Ano VI, n.  Ano VI, n.  Ano VI, n.  Ano VI, n. 30303030    72 

Por que o pensamento?Por que o pensamento?Por que o pensamento?Por que o pensamento?1    

 

Professor mestre Décio Osmar Bombassaro2 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria das crianças passa, em maior ou menor grau, pela fase do por quê? Por 

exemplo: por que é preciso realizar aquela tarefa? Por que as coisas acontecem? Julian 

Baggini (2008, p. 30-31) explica que o problema é que a criança não sabe quando parar e os 

pais – com freqüência – não sabem fazê-las parar. O editor da Philosopher’s Magazine 

apresenta um exemplo: Para qualquer enunciado “A” surge a pergunta – mas por que “A”? 

Essa pergunta geraria uma resposta – por que “B” –, que, por sua vez, sempre geraria uma 

resposta – porque “B” –, que, por sua vez, sempre poderia levar a uma pergunta – mas por 

que “B”? – e assim sucessivamente. 

“É um intercâmbio infinito”, salienta Baggini. E pergunta: “Como dar-lhe um fim 

arbitrário?”. Ele destaca que os seres humanos tendem a uma visão “teleológica” em termos 

de vida, o que pressupõe uma explicação produzida a partir de objetivos futuros. Assim, 

para que as explicações teleológicas sejam completas, elas devem terminar em algo que é 

um fim em si (p. 30-31). O autor britânico recorda que a visão clássica da teleologia e do 

bem humano está na Ética a Nicômaco, de Aristóteles, o que facilita a compreensão de 

como é tentar responder a uma criança curiosa e insistente. 

Preocupado com a falta de sentido da linguagem, o que resultaria em um discurso 

sobre o nada, o professor e advogado Marcus Fabius Quintilianus (30-100) elaborou o 

tratado de retórica mais completo e mais claro de toda a Antiguidade. Agregado a doze 

                                                 
1 A primeira versão do presente texto foi apresentada no “Projeto Café e Debate: Conexão Razão-Fé-Vida”, 
na Paulus Livraria de Caxias do Sul, sob a coordenação do professor doutor Paulo César Nodari, no dia 10 de 
maio de  2008. 
2 Professor aposentado do curso de Filosofia da Universidade de Caxias do Sul. 
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livros, era dedicado à educação do orador, sob o título De institutione oratoria. Na obra, 

apresenta o hexâmetro técnico da retórica, formulado a partir das seguintes indagações: 

Quis? (Quem? – Pessoa); Quid? (O quê? – O fato); Ubi? (Onde? – Lugar); Quibus auxillis? 

(Por que meios? – Os meios); Cur? (Por quê? – Os motivos); Quomodo? (Como? – O 

modo); Quando? (Quando? – O tempo). 

A experiência mostra que a indiferença pela discussão sobre termos é, 

frequentemente, acompanhada por uma confusão de ideias sobre a própria coisa. Algumas 

questões do por quê? não necessitam ou, mesmo, não podem ter respostas. Na enciclopédia 

The Oxford Companion to Philosophy (1995, p. 850-851) adota-se a concepção de que a 

questão do por quê? é respondida explicando o porque, que consiste em estabelecer a razão 

de que... Aqui, não cabe o uso de explicar que, que é diferente. Assim, uma explicação 

porque deve, em primeiro lugar, estabelecer uma razão para pensar que a questão a explicar 

é verdadeira (p. 850-851). 

O pensamento possui leis, determinadas em dois grupos: a) o que é, é 

(equivocadamente chamada “lei de identidade”); b) nada é e não é ao mesmo tempo (“lei de 

não contradição”; às vezes, também considerada “lei do terceiro excluído”). Tais leis não 

são descritivas, que tratam de como pensam as pessoas; são leis prescritivas, que 

estabelecem às pessoas como pensar ou, precisamente, como raciocinar (p. 619). Para 

Simon Blackburn, é comum pensar que as pessoas se caracterizam por sua racionalidade e 

que o sinal mais evidente da mesma é a capacidade de as pessoas pensarem (1997, p. 292). 

Na condição de autor, no seu Dicionário Oxford de filosofia Blackburn expressa que 

o pensamento é o ensaio mental do que se vai dizer, ou do que se vai fazer. Nem todo 

pensamento é verbal, uma vez que os jogadores de xadrez, compositores e pintores pensam, 

mas não há qualquer razão a priori para pensar que as suas deliberações mentais têm uma 

forma mais verbal do que as suas ações (p. 292). No tocante ao por quê?, muitas 

explicações são respostas a um por quê?, acentua Blackburn. Todavia, em que consiste uma 

concepção possível do que é uma boa explicação? É a afirmação de que a única 

característica que as explicações têm em comum é justamente o fato de serem respostas a 

um por quê?, colocado por uma certa pessoa numa certa situação (p. 303). 

Francis Wolff é intransigente quando afirma que nunca se pode pensar o que quer que 

seja fora do mundo, pois não há exterior, o mundo é totalizante (1999, p. 10). Todo 
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pensamento é, de certa maneira, um “fato da consciência”, pois à consciência se atribui a 

reflexividade. Então – continua Wolff –, não se pode esforçar-se por saber o que é a 

consciência sem “ter consciência” disso (p. 10). Pode-se pensar fora da consciência em tal 

situação? Ou fora da linguagem, que é, ao mesmo tempo, aquilo pelo que necessariamente 

se pensa e aquilo em que se pensa todas as coisas? 

Wolff esclarece: por mais que se tente pensar fora da consciência, sempre se está 

nela. Pensar a consciência é pensar a si mesmo. Dessa maneira, pode-se pensar fora da 

consciência? Fora da linguagem? Fora da história? (p. 11-12). O autor inglês distingue, na 

filosofia, duas áreas de indagação: o que é?, relativa ao mundo das coisas; e o por quê?, 

indicativo do mundo dos eventos. No primeiro caso, é querer, ao mesmo tempo, saber tudo 

sobre o que são as coisas e sobre o que elas são realmente. O que é procurar saber tudo 

sobre uma coisa? Wolff responde: é, antes de tudo, supor que ela é completamente 

determinada (p. 75). 

Wolff afirma que filosofar é repetir o o que é? e passar ao limite. Querer saber o que a 

coisa é verdadeiramente, em seu próprio ser; é admitir que não se deve parar naquilo que 

parece ser a coisa, pois ela é única, singular, não sendo parecida com nenhuma outra coisa, 

é una, permanecendo sendo ela própria (p. 75). Ele adverte que mesmo quando o o que é? 

versa sobre algo diferente do que aquilo que se denomina correntemente de uma coisa (“o 

que é a virtude?”, “o que é um número?”, “o que é fazer o mal?”, “o que é ser prudente?”), 

a questão põe a priori o seu objeto como uma “coisa” (p. 76). 

No segundo caso, o por quê? e o mundo dos eventos, o autor de Dizer o mundo 

ressalta que, antes de tudo, é preciso eliminar o que grosseiramente se chama de relação de 

princípio a consequência. Para ele, a questão não depende da realidade de que se fala, mas 

da verdade do que se diz dela (p. 79). O por quê? determina, por si mesmo, uma cadeia 

infinitamente regressiva, com um único sentido, sem nunca atingir o fim (ou o começo). 

Todos os elos são dependentes de uma única cadeia, porque cada um depende daquele que 

o precede e mantém sob a sua dependência aquele que o segue. Essa cadeia não tem um 

primeiro elo, não tem princípio (nem fim) (p. 81). 

Não se pode regredir ao infinito na série de demonstrações – sublinha Wolff –, deve 

haver algo indemonstrável, e esse algo seria, por exemplo, o princípio de contradição. A 

parada impossível da regressão é colocada como necessária. Mas onde parar? Quando é 
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preciso parar? (p. 83). Para os epígonos do modelo cartesiano, por que não parar em Deus? 

Por quê? Porque é um ser independente de qualquer outro ser e apenas depende dele 

próprio. Então, o princípio é sem por quê? Ele é (p. 84). Há perguntas que não são mais 

respondidas pela filosofia contemporânea – defende Wolff –, uma vez que a opinião, a 

ciência, ou a fé aí estão para isso (p. 13). 

Por seu turno, Simon Blackburn acredita que a filosofia é o pensamento humano 

tornado autoconsciente. Seus temas são a vida, o universo e todas as coisas; pode incluir 

todas as categorias de pensamento religioso, artístico, científico, matemático e lógico. E 

continua dizendo que a filosofia, por sua natureza, habita áreas de ambiguidade e 

perplexidade, lugares onde – na expressão de Russel – só são encontrados fragmentos 

incertos de sentido. E prossegue: “As filosofias, como os movimentos do pensamento em 

geral, exigem longas formulações e resistem a definições ligeiras” (Blackburn, prefácio, p. 

VII). 
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                        Por que a literatura?Por que a literatura?Por que a literatura?Por que a literatura?    

 

Doutora Flávia Brocchetto Ramos1 

 

 

“[...] a literatura é capaz de erigir uma realidade mais 

duradoura que a carne e a pedra [...]” 

(Alberto Manguel) 

“[...] os leitores [...] querem palavras para dar nomes às 

benesses da paz, mas também à confusão, à destruição 

e ao destempero provocado por nossas ambições.” 

(Alberto Manguel) 

Escrever um texto que discorra sobre o porquê da literatura é um desafio e, ao mesmo 

tempo, um convite que não pode ser recusado, já que as oportunidades de discorrer sobre a 

palavra simbólica na vida dos seres humanos são escassas e não podem ser desperdiçadas. 

Acredito que a literatura é uma necessidade humana, ainda que, como disciplina, tenha seu 

espaço cada vez mais diminuído no ambiente escolar. As relações entre literatura e escola 

são antigas, porém tumultuadas. Por muito tempo o texto literário teve primazia no 

ambiente escolar, sendo o modelo a ser estudado como exemplo de escrita correta. Hoje, 

com a tendência de estudar os diversos gêneros que circulam na sociedade, os textos 

literários estão cedendo espaço a gêneros cuja existência é mais fugaz e pragmática. Penso, 

no entanto, que aquela palavra capaz de fundar mundos e crenças com existência mais 

sólida do que as geradas pela carne e pela pedra, como aponta a epígrafe, precisa abrir 

fendas para entrar, dialogar e repercutir na contemporaneidade. 

Por que literatura hoje? Para seguir tal reflexão, reporto-me a um texto muito presente 

na sociedade contemporânea. Trata-se da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

publicada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O 

documento apresenta orientações que visam à promoção da dignidade humana, haja vista 

muitos ainda viverem em condições subumanas. São trinta artigos que tentam garantir 

                                                 
1 Professora no Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado, da Universidade de Caxias do Sul. 
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condições mínimas para a sobrevivência humana. O artigo XXV, por exemplo, destaca que 

“toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e 

bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 

sociais indispensáveis, [...]”. 

Sobre direitos humanos, Antonio Candido (1995) registra que, de um modo geral, a 

sociedade não nega o direito do próximo a coisas que não podem ser negadas a ninguém, os 

ditos “bens incompressíveis”, como é o caso de casa, comida, saúde e instrução. No 

entanto, essas mesmas pessoas, que apontam como fundamentais os bens citados acima, 

parecem estar desatentas ao fato de que seu semelhante também tem direito à arte. Todos 

têm o direito a ler Dostoievski ou a ouvir Beethoven, exemplos citados no próprio texto de 

Candido. O autor aponta que devemos ter o cuidado de considerar os direitos dos 

semelhantes na mesma relação dos nossos, ou seja, considerar que aquilo que é essencial 

para nós também o é para os outros. Se algumas crianças podem ler uma boa adaptação da 

Odisseia, outras que pertencem a grupos sociais distintos também deveriam poder acessar 

tal enredo. 

A postura de Antonio Candido insere outros bens como “bens incompressíveis” – 

aqueles que garantem, além da sobrevivência física, a integridade espiritual: direito à 

crença, à opinião, ao lazer, à arte e à literatura. O valor atribuído à literatura dependerá da 

necessidade que as pessoas têm dela. Porém a necessidade de algo surge do conhecer esse 

algo. Como terei necessidade de música clássica se ignoro o gênero? 

No que se refere à literatura, objeto de estudo deste texto, cabe destacar que, de 

acordo com a concepção de Candido, essa manifestação artística compreende desde as 

criações populares, como mitos e lendas, até as eruditas, entre outras manifestações 

universais. Não há homem que possa viver sem fabulação, sem invenção, sem a criação de 

histórias. Desse modo, a fabulação é vista como uma necessidade universal a ser satisfeita, 

ou seja, todos têm a necessidade e o direito à literatura. 

A literatura é, pois, fator indispensável de humanização, pois permite que os 

sentimentos passem de simples emoção para uma forma mais concreta, uma vez que são 

experienciados pelo leitor. A literatura confirma, assim, o homem na sua humanidade, 

atuando na memória coletiva da sociedade. Talvez, sem as criações verbais – poéticas ou 

prosaicas – não haja equilíbrio social. Na história da humanidade, a literatura tem sido 
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importante instrumento para a instrução e para a educação. Os seus efeitos são devidos, em 

especial, às suas três faces: construção, expressão e forma de conhecimento. Explico: o 

homem que enuncia, que cria o fenômeno literário, constrói um mundo à parte, similar ao 

real, baseado no real mas permeado por elementos da imaginação. Em síntese, apresenta 

uma proposta de organização para o seu entorno. Após construir, esse fenômeno é 

expressado, ou seja, é dado ao público, seja por meio da palavra oralizada, como os mitos 

indígenas, seja por meio das encenações das comédias e tragédias gregas, as quais, ainda 

antes de Cristo, revelam anseios humanos. Mais tarde, tais conflitos passaram a ser dados 

ao público por meio da publicação de obras que, embora criadas e escritas há muito tempo, 

ainda continuam nos inquietando, como, por exemplo, Dom Quixote de La Mancha, de 

Cervantes. 

Inicialmente, muitas fabulações, através da oralidade, tornaram-se referência na 

história da humanidade. Basta vermos o impacto que textos como as tragédias gregas – 

antes orais e depois escritas – continuam provocando nos leitores. Se esses textos 

sintetizam a natureza humana com os seus conflitos, então revelam uma concepção de 

homem e ajudam-no a entender-se e a entender o seu entorno. Desse modo, um texto 

literário é capaz de nos impressionar quando ocorre uma aproximação entre a proposta do 

texto, sua organização, a mensagem veiculada e as inquietações do leitor ou ouvinte. 

A literatura pode nos humanizar, na medida em que nos torna mais compreensivos e 

abertos para a natureza, a sociedade e o semelhante. Algumas produções literárias 

expressam a posição que seus autores assumem diante de determinados problemas, 

resultando em uma manifestação empenhada numa mensagem ética, política, religiosa ou 

social. É inegável a força que se deve dar à literatura em relação ao que chamamos de 

direitos humanos, pois ela pode propiciar a reflexão sobre questões que talvez não 

consigamos tratar racionalmente, como, por exemplo, a relatividade da verdade, o desejo da 

estabilidade afetiva ou econômica e a compreensão das singularidades de cada pessoa. Tais 

temas são alguns dos objetos de reflexão da literatura, logo estão contidos no seu vasto 

acervo, seja popular, seja erudito. 

Causos, contos, lendas, chistes e cantigas são exemplos de manifestações literárias, 

conforme enfatiza Antonio Candido. Tais textos, independente da natureza, popular ou 

erudita, contêm uma sabedoria popular, mesmo que muitas vezes não sejam percebidos 
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pelo ouvinte. No caso da canção A barata, repetida inúmeras vezes pelas crianças e também 

por adultos, subjaz uma questão que permeia a existência humana e que também é expressa 

pelo personagem Hamlet, de Shakespeare: quem sou eu? Qual é a minha identidade? Sou 

isso ou aquilo, ou ainda há outra possibilidade, ou sou o conjunto de todas as 

possibilidades? Vou explicar: a canção diz, na primeira estrofe: “A barata diz que tem sete 

saias de filó/É mentira da barata, ela tem é uma só/Ah ra ra, iá ro ró, ela tem é uma só!”. Na 

segunda, o tema é mantido: “A barata diz que tem um sapato de veludo/É mentira da barata, 

o pé dela é peludo/Ah ra ra, Iu ru ru, o pé dela é peludo!”. Essa proposta se estende às 

demais estrofes. Afinal, a barata é quem ela diz que é, ou a barata é como os outros a 

apresentam? Ou ainda, seria a barata diferente de como ela se apresenta e de como a 

apresentam? Essas são questões que nos acompanham por toda a vida. Desde cedo, a 

criança se debate entre o como ela se vê, o como os pais a veem, o como a professora a 

define etc. A sábia canção não responde o dilema, assim como a vida também não o 

responde. Cada ser convive com os múltiplos olhares que lhe são atribuídos e se constituí 

único, singular, justamente nessa diversidade. 

Afastando-se dessa cantiga, mas ainda tendo como palco a cultura popular, foco um 

conto que foi muito repetido e sofreu inumeras alterações. Trata-se de Dona Baratinha, que 

no Brasil tornou-se conhecido a partir de uma coletânea organizada por Figueiredo 

Pimentel (1992). Na história, dona Baratinha recebe uma herança e resolve buscar um 

noivo entre os vários animais que conhece. Após várias tentativas, encontra um ratinho que 

lhe parece o parceiro ideal. Como tinha dinheiro, planeja e organiza uma grande cerimônia 

para seu casamento. Tudo estava muito bem. O problema é que, enquanto dona Baratinha 

espera o noivo na igreja, o ratinho não resiste ao cheiro de toucinho cozinhando na feijoada 

e a gula o leva à panela, onde acaba caindo e morrendo. A noiva, cansada de esperar, volta 

para casa e, ao ir desfazendo os preparativos da festa, encontra o futuro marido boiando na 

panela. Qual é a dor de dona Baratinha? Como é a dor da personagem? Quem já não sentiu 

uma dor como essa vivida por dona Baratinha e expressa nessa narrativa? Lembro de meus 

alunos de segunda série do Ensino Fundamental, na década de 1990, discorrendo sobre a 

dor sentida quando morreu seu pássaro, seu gato, seu cão. Ou quando a mãe ou o pai 

partiram. O conflito da protagonista estende-se aos leitores ou ouvintes e fica reverberando 

no receptor da história. Seria esse um dos motivos para a história sobreviver oralmente por 
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tantos anos? Seria esse o motivo para esse conflito ainda continuar vivo no nosso 

imaginário? 

Atualmente, a difusão da literatura erudita é garantida a poucos e só seria acessível a 

todos em uma sociedade igualitária. O maior obstáculo à democratização da leitura não é a 

incapacidade de compreensão por parte da população, mas sim a falta de condições de 

acesso a esse tipo de arte. Em suma, é relevante considerar que as produções literárias, em 

geral, enriquecem nossa percepção e visão de mundo, e é justamente por este fator, entre 

outros, que o acesso a elas deve ser garantido a todas as camadas sociais. 

Por que o clássico?Por que o clássico?Por que o clássico?Por que o clássico?    
Muitas são as publicações disponíveis no mercado editorial e também nas livrarias. 

Surge, então, a questão: o que ler entre tantas obras? Grandes leitores orientam que 

devemos investir nos clássicos. Entendemos por clássicos aquelas obras que muito 

repercutem entre os leitores, aqueles textos que sobrevivem, ultrapassam barreiras 

temporais ou espaciais e continuam sendo lidos muito tempo após a sua primeira edição. 

Entre os clássicos que estão vivos destaco, por exemplo, aquelas obras fundadoras da 

literatura grega: as tragédias de Sófocles e de Eurípedes e ainda as epopeias de Homero, 

como Ilíada e Odisseia. 

Por que tragédias como Édipo Rei e Antígone continuam sendo atuais? Por que ainda 

nos interessam? Como entender as relações fraternais após a leitura de Antígone? Como 

pensar a relação consigo mesmo e com os outros: a partir das suas crenças ou a partir das 

imposições sociais? 

Entre os clássicos podem ser escolhidos gêneros de natureza predominantemente 

dramática, prosaica ou poética. Para esta breve reflexão, escolho o prosaico e, recortando 

ainda mais, elejo o conto. Ao pensar o conto, poderia optar pelo popular ou maravilhoso, 

em virtude de já ter sido amplamente testado pelos múltiplos ouvintes, fato que lhe garantiu 

ultrapassar barreiras temporais. Opto, no entanto, pelo denominado erudito ou literário, de 

acordo com classificação de Salvatore D’Onofrio (2006), apesar de eu também considerar o 

conto popular como um texto literário, assim como Antonio Candido aponta. Na verdade, a 

classificação parece estar mais relacionada à autoria dessas narrativas do que a qualidades 

artísticas. Enquanto as de origem popular são oriundas de uma coletividade, sendo 

impossível precisar seu nascimento, as consideradas eruditas ou literárias têm um autor 
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identificado. Além da autoria explicitada, o conto literário “refere-se a um episódio da vida 

real, não verdadeiro porque ficcional, mas verossímil” (2006, p. 121). Esses contos, vistos 

como narrativas breves, atêm-se ao real, pois objetivam contestar valores sociais, e não 

idealizá-los ou reafirmá-los. Predomina nesses textos um único conflito, centrado no 

narrador ou numa personagem (em geral, esses textos possuem poucas personagens, na 

maioria três, constituindo um triângulo). O espaço é reduzido, geralmente, a um ou dois 

ambientes, e o tempo também é restrito. Quando há descrições e reflexões, geralmente são 

breves e pontuais, já que estão a serviço de um dos elementos estruturais do gênero (2006, 

p. 121). 

O enxugamento de aspectos estruturais confere unidade e densidade dramática ao 

gênero. D’Onofrio afirma que o contista “tem uma ideia fundamental a expressar. Inventa, 

então, uma pequena história vivida por algumas personagens, cujo desfecho leva o leitor a 

deduzir a parcela de sentidos do mundo que a narrativa encerra” (p. 121). O conto erudito 

tem vasta tradição cultural: na Antiguidade, destacam-se as Sagradas Escrituras cristãs 

(filho pródigo, Salomé, Judite), e o Asno de ouro, de Apuleio. Na Baixa Idade Média, o 

gênero encontra expressão com Decameron, de Boccaccio. A criação do conto breve, 

“forma mais apta a expressar a intensidade dramática” (D’Onofrio, p. 122), conhecida antes 

por short story, é de Edgar Allan Poe. O escritor norte-americano inventa o conto policial, 

inaugurado pela obra Os crimes da rua Morgue. Com o Realismo ocorre a consagração da 

narrativa curta, período no qual se destacam Maupassant, Tchekhov, Eça de Queirós e 

Machado de Assis, entre outros. 

Ao dar seguimento à discussão acerca da importância da literatura na formação do ser 

humano, elejo pensar em Anton Tchekhov (1860-1904). Escritor russo de origem humilde, 

Tchekhov trabalhava da manhã à noite na venda do pai. Quando tinha 16 anos, o pai faliu e 

a família transferiu-se para Moscou, onde viveu com muita dificuldade. O jovem 

permaneceu na cidade natal, onde ministrou aulas particulares para sobreviver, até concluir 

o curso secundário, posteriormente indo viver com a família em Moscou para estudar 

medicina. Exerceu a profissão de médico de 1884 a 1897. Afirmava que a “medicina era 

sua esposa legítima, enquanto a literatura seria a amante” (Nota biográfica, p. 9).2. Em 

                                                 
2 Os dados biográficos de Tchekhov presentes neste artigo partem de informações presentes na Nota 
Biográfica, da obra A dama do cachorrinho e outros contos, cuja tradução e seleção de contos esteve a cargo 
de Boris Schnaiderman (São Paulo: Editora 34, 1999). 
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1898, casou-se com uma célebre atriz do teatro russo e, em 1904, atacado pela tuberculose, 

morreu na Alemanha, para onde fora em busca de melhora em seu estado de saúde. Tinha, 

então, 44 anos. 

De acordo com D’Onofrio (2004), há indícios de que a profissão de médico 

proporcionou ao escritor um profundo conhecimento das singularidades da vida e do ser 

humano. Sua obra, tanto a dramática como a narrativa, está “impregnada de um velado 

ceticismo perante o espetáculo da vida.” (2004, p. 399). Tchekhov intensifica o emprego da 

ironia para descrever aspectos do humano presentes no convívio social, como a crueldade, a 

estupidez e a indiferença. Tchekhov é um dos mestres do conto da literatura ocidental e, em 

virtude do papel que desempenha na formação do leitor literário, foi escolhido para esta 

reflexão sobre os efeitos da literatura no humano. Para exemplificar o processo de 

raciocínio, escolho três contos: A dama do cachorrinho, Pamonha e Bilhete premiado. 

Em A dama do cachorrinho, o leitor depara-se, em princípio, como uma história de 

traição como muitas outras. Entretanto, refletir sobre o que é peculiar nessa narrativa, ainda 

presente no nosso imaginário, é uma questão intrigante. A história contada, de cunho 

realista, envolve aspectos da vida de Dmítri Guróv e Anna Serguêievna. Ele é um homem 

próximo dos quarenta anos, bancário, formado em filologia, casado desde a mocidade, pai 

de três adolescentes, sedutor e adúltero há tempos, e afirma odiar as mulheres como uma 

estratégia para disfarçar seu encantamento por elas. Em síntese, alguém entediado com sua 

existência. Anna também se sente solitária e aborrecida, mas ainda é jovem. Loira, baixa, 

de classe média e religião ortodoxa por causa do esposo, Anna tem um forte senso moral, 

apesar de não concordar com alguns valores da sociedade. De fato, Anna está em busca da 

felicidade desde os tempos do casamento, realizado ainda na juventude, na esperança de ser 

mais feliz, de “encontrar algo melhor” (p. 320). 

Quando Dmítri passeia na rua, próximo à praia, conhece Anna. Gosta dela e apodera-

se dele “a ideia tentadora de uma ligação fulminante, de um romance com uma mulher 

desconhecida” (p. 316). O pretexto para iniciar a conversa entre ambos é um lulu, 

cachorrinho que está com Anna. Logo surge a complicação: ambos começam a se 

relacionar intimamente, mas ela se sente culpada e embaraçada diante dele, enquanto o 

sedutor, por sua vez, fica encantado com o jeito de “mulher correta, ingênua, que vivera 

pouco” expresso pela amante (p. 319). A situação se altera, porque Anna decide voltar para 
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sua cidade. No entanto, eles não conseguem parar de pensar um no outro e ele vai até a 

cidade dela planejando encontrá-la num espetáculo que vai ocorrer. No anfiteatro, encontra-

a e a beija em público, ignorando possíveis consequências. Para que tudo isso ocorra, 

embora o narrador não alerte, Dmítri põe em ação suas estratégias de sedutor. O desfecho 

do conto revela a forma que encontram para manter os encontros ocasionais e, ao mesmo 

tempo, preservar suas uniões antigas: a cada dois ou três meses, Anna dizia ao marido que 

ia ao médico em outra cidade como pretexto para se encontrar com Dmítri. Contudo, a 

solução encontrada não traz estabilidade às personagens, uma vez que a tensão emocional 

continua. 

O sentimento de tédio em relação ao casamento (ou talvez à existência) marca as duas 

personagens, que buscam uma relação extraconjugal como um sinal de que continuam 

vivos, ignorando suas famílias. O conto aproxima duas personagens bem distintas, mas 

muito comuns: um sedutor convicto e uma mulher melancólica. O conflito parece ser um 

enigma, pois Anna está apaixonada, mas quanto a Gurov não se tem entendimento sobre 

seus sentimentos. O narrador mostra o conflito com distanciamento, de modo que, embora 

não nos falte informação, falta-nos capacidade de discernir e julgar. 

O leitor não sabe se pode confiar em Gurov quando diz estar apaixonado. Anna desde 

o início da narrativa mostra-se entediada e, ao aproximar-se de Gurov, parece melancólica, 

ao contrário do parceiro, que se apresenta feliz e exultante. Harold Bloom afirma que o 

conto “é de um universalismo estranho e lacônico” (p. 37) e que o leitor pode simpatizar ou 

não com alguns personagens. Em A dama do cachorrinho, o leitor pode se irritar com 

Gurov e desejar que Anna pare de chorar, mas ao mesmo tempo não pode evitar o 

sofrimento, pois também é assim a história de nossa vida. 

Em síntese, por trás de um enredo aparentemente conhecido o conto propõe várias 

questões. Entre elas, destaco a dicotomia entre essência e aparência, explicitada a partir de 

reflexões presentes na narrativa, como: 

tudo é belo neste mundo, tudo, com exceção do que nós mesmos pensamos e fazemos, 

quando nos esquecemos dos objetivos elevados da existência e de nossa própria dignidade 

humana (p. 321). 

As ocupações desnecessárias e as conversas invariáveis ocupavam a melhor parte do tempo, 

as melhores energias e, por fim, sobrava apenas uma vida absurda, sem asas, uma mixórdia 
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qualquer, da qual não se podia fugir, como se estivesse num manicômio ou numa prisão! (p. 

326). 

O arriscar-se como uma alternativa para testar sua existência pode ser depreendido da 

necessidade de manter-se vivo. Ou ainda: o amor como uma busca de sentido para a vida, 

como uma forma de se encontrar e se completar no outro. Enfim, o caráter fragmentário do 

conto e a ausência de um desfecho explícito colocam o leitor numa posição de coautor, que 

ao ler reconstrói a ação dos dois amantes a partir de suas expectativas. 

Mantendo a tendência de que o conto é uma narrativa breve e constituída por poucas 

personagens, elejo outro conto do autor, Pamonha, cujo conflito se passa no escritório de 

uma casa de classe média ou alta, entre a governanta Iúlia Vassílievna – resignada e tímida 

(anti-heroína) – e o patrão – astuto e seguro –, visto como antagonista. A história mostra 

que o patrão chama a governanta para efetuar o pagamento do salário relativo ao mês 

trabalhado. No entanto, impõe-lhe uma complicação que se efetiva, em virtude de inventar 

dívidas, as quais vão, progressivamente, sendo descontadas do salário, até sobrarem apenas 

onze dos oitenta rublos a que a senhora teria direito a receber. Contudo, a empregada aceita 

a exposição e não o contesta. O patrão fica admirado com tamanha resignação e explica que 

a argumentação exposta foi apenas uma tentativa de ensinar-lhe a lição de que não se deve 

aceitar tudo passivamente. Ela afirma que não reclamou porque em outras casas era pior, 

pois já havia chegado a não receber nada pelos trabalhos realizados. No desfecho da 

história, a governanta esboça um sorriso e agradece. Ele fica surpreso e pensa: “É fácil ser 

forte neste mundo” (p. 27). Observamos que a ausência de nomes atribuídos às personagens 

propicia uma generalização do conflito, que pode ser estendido a diferentes culturas, 

condições sociais ou épocas. 

O conto mostra uma história breve e simples. No entanto, subjaz a ela um conflito 

humano, através do qual podem ser pensadas questões como a passividade e a submissão 

em que vivemos nas diversas instâncias da sociedade, como, por exemplo, diante dos 

desmandos dos governos na cobrança de taxas e impostos. 

As relações familiares entre marido e mulher são apresentadas no conto Bilhete 
premiado. Nessa narrativa, os personagens centrais são Ivan Dmitritch – homem de classe 

média, sonhador, impulsivo, rancoroso (anti-herói) – e sua esposa Mária, cuja 

personalidade, ao contrário de Ivan, tende a ser mais realista. A duração do conflito não é 
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explicitada, mas parece breve. No entanto, sua brevidade não ameniza a dimensão do 

problema. 

Inicialmente, o narrador contextualiza a ação ao focalizar Ivan lendo o jornal para 

conferir o número do bilhete premiado. A complicação vem logo a seguir, pois o primeiro 

número coincide, deixando Ivan deslumbrado a ponto de se esquecer de ver o outro 

número. Ivan, como sonhador que é, adia a confirmação, começa a pensar no que faria com 

o prêmio e, ao viver a possibilidade de usufruir do prêmio, se entedia com sua vida atual, 

com a mulher e com os amigos, os quais passam a ser caracterizados como “gente ridícula, 

desprezível! Se receberem algo, logo pedem mais; e se a gente recusar, vão maldizer, rogar 

pragas, desejar-nos todas as desgraças possíveis [...] é uma gentalha!”(p. 159). Opondo-se à 

situação de evasão vivida por Ivan, Mária descobre que um dos números estava errado. O 

sonhador fica com muita raiva da esposa e grita que “será preciso deixar esta casa, diabo 

que me carregue. Vou-me embora, para me enforcar na primeira árvore” (p. 160), 

transferindo a ela a culpa por não ter sido premiado. 

O narrador em terceira pessoa coloca as duas personagens na casa onde vivem, mais 

especificamente na sala, e de lá estabelece vínculos com o mundo exterior por meio da 

imaginação. A partir da narrativa, o leitor pode refletir, entre outros aspectos, sobre os 

efeitos do imaginário nas ações das pessoas: agem desprezando o real, priorizando o que 

poderia acontecer. Criam, pois, realidades inventadas, meramente hipotéticas. O egoísmo 

também pode ser notado no comportamento do protagonista, que, ao perceber uma 

possibilidade de sair da situação-problema, logo pensa em afastar-se daqueles com quem 

reparte suas agruras. 

Como o leitor pode se posicionar diante de um texto, seja ele popular, seja erudito? 

Qual é o lugar do leitor no texto literário? Os contos citados neste artigo apontam respostas 

sobre as questões colocadas? Eles revelam anseios do leitor? Eles apontam soluções para os 

problemas? Pelo contrário: os textos convidam o leitor a pensar sobre a natureza humana. 

No caso dos contos de Tchekhov, o desfecho das narrativas é nebuloso, ou melhor, 

inexistente, já que não há desfecho, assim como o continuum da existência humana. As 

histórias que nos fazem pensar não apresentam soluções explícitas para nossos conflitos. 

Pelo contrário, elas nos fazem pensar sobre nossa natureza. Assim são os contos de 

Tchekhov. 
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Independente da origem das fabulações, se elas sobrevivem ao tempo por meio da 

interação entre as pessoas é porque contribuem para discutir a existência humana, 

contribuem para pensar o papel do ser humano na sociedade, enfim, contribuem para 

alargar o nosso entendimento sobre a nossa humanidade. E as narrativas literárias estão 

presentes em diversos grupos sociais, em vários tempos e lugares, começando com a 

própria história da humanidade: tudo o que se conta é narrativo, da conversa com os amigos 

ao filme que se vê, da receita da cozinha ao diário. O homem conta seu entorno e a si 

próprio. O ser humano vive imerso em estruturas narrativas, já que a história de nossa vida, 

conforme afirma Larrosa (2003), depende do conjunto de histórias que já lemos, vimos ou 

ouvimos, pois é a partir delas que aprendemos a construir a nossa história, a nossa vida. O 

leitor interage com narrativas como Contos da carochinha e também com histórias como A 
dama do cachorrinho. Tudo isso nos constitui como seres humanos, como seres simbólicos 

que somos. 
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O mais recente livro lançado pela Sociedade de Teologia e Ciências da Religião do 

Brasil — SOTER — visa divulgar ao público mais amplo os conteúdos estudados e 

debatidos em seu 23o Congresso Internacional, de 12 a 15 de julho de 2010. Sediado na 

PUC-Minas, e com patrocínio de Paulinas Editora, o tema do evento é o mesmo que dá 

título ao livro. 

É muito clara a linha de continuidade desta obra com as duas imediatamente 

anteriores, que recolheram as conferências dos congressos de 2008 e 2009. Em 2009, ao 

tratar da relação entre religião, ciência e tecnologia, já fora retomada a discussão do ano 

anterior (“sustentabilidade da vida e espiritualidade”) numa perspectiva mais ampla, 

questionando a experiência religiosa e sua pretensão de compreender e salvar o mundo, a 

lógica científica e sua contribuição às vezes aliada, às vezes adversária do pensamento 

religioso, e a tecnologia com sua ambivalente oferta de ajuda à humanidade e ao planeta. O 

Congresso e, agora, o livro de 2010, pretenderam unir duas questões relevantes em um só 

tema: (a) o imprescindível diálogo entre todas as religiões, superando de vez resquícios de 

uma visão colonialista e eurocentrada; e (b) a difícil, mas necessária bandeira da paz 

mundial, que, como dizia Paulo VI, precisa ser precedida pela justiça e o direito se não 

quiser ser o cínico silenciamento dos mais pobres. 

Vivemos, com efeito, numa época paradoxal, em que o avanço tecnológico e o 

consequente esfriamento de certas práticas e convicções religiosas “convivem” lado a lado 

com neofundamentalismos de toda espécie. Daí a importância de se investigar as relações 

entre as religiões e a paz mundial, jogando alguma luz sobre um tema tão delicado quanto 

atual. O ano de 2000 foi declarado o Ano Internacional por uma Cultura da Paz, e a década 
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de 2001-2010 foi estabelecida como a Década Internacional por uma Cultura de Paz e Não 
Violência para as Crianças do Mundo. Mas o mundo adulto não deu chance à paz e exibiu 

em rede internacional, logo no início do século, o ataque terrorista de 11 de setembro de 

2001, para deixar claro que a violência veio para ficar. 

Que papel têm e poderão ter daqui para frente as várias e milenares tradições 

espirituais da humanidade? O que escondem os inúmeros conflitos internacionais, muitos 

dos quais de origem pseudorreligiosa? O tema interessa não somente a cientistas da religião 

e teólogos, mas também a filósofos, políticos, cientistas e a todos os que se preocupam em 

proporcionar às futuras gerações um lugar de convívio mais habitável e pacífico entre as 

sociedades e a própria vida de nosso planeta. 

Um seleto grupo de articulistas colabora nesta obra: Magali do Nascimento Cunha 

(especialista em ecumenismo e membro do Conselho Mundial de Igrejas), Maria Clara 

Lucchetti Bingemer (que, há anos, desenvolve pesquisas sobre a relação entre as religiões 

monoteístas e a violência), Frank Usarski (livre-docente em ciência da religião, oferece 

aqui um estudo a partir da prática budista do Upāya como “meio habilidoso” para o 

diálogo), Diego Irarrazaval (atual presidente da Sociedade chilena de teologia, investiga a 

colaboração das ciências da religião à teologia das religiões), Julio de Santa Ana (partilha 

um pouco de sua experiência e sabedoria ecumênica), Andrés Torres Queiruga (resume-nos 

sua vasta obra com uma visão arejada da teologia da revelação e do pluralismo), Faustino 

Teixeira e José María Vigil (ambos enriquecem o debate sobre o pluralismo), Miguel 

D’Escoto e Leonardo Boff (oferecem os originais de proposta conjunta oferecida à ONU 

para um repensamento dos trabalhos internacionais em vista da paz mundial). 

Seus textos se propõem, em primeiro lugar, a analisar, em perspectiva 

multidisciplinar, o problema das interações entre a experiência religiosa, a pesquisa 

científica e as consequências do progresso tecnológico para a sobrevivência do planeta e a 

humanização e pacificação das relações entre suas sociedades. Em segundo lugar, querem 

investigar os desafios políticos e culturais de uma crítica à indústria da guerra e aos 

artifícios que mascaram obscuros interesses econômicos sob a capa dos conflitos 

étnico-religiosos. Também tencionam refletir conosco, mediante sólida argumentação e 

pesquisa filosófica, teológica e científica, sobre a necessidade de uma aproximação maior 

entre as religiões em vista das perspectivas e riscos que se abrem neste início de século. 
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Ficou para um segundo volume, que sai como livro digital pelo portal Ciberteologia, 

também da Editora Paulinas (www.ciberteologia.org.br ), a publicação das comunicações 

científicas apresentadas nos Grupos Temáticos (GTs) do Congresso. 

Último destaque: esta obra vem a lume no 25o aniversário de fundação da Soter, uma 

associação civil, sem fins lucrativos, fundada em julho de 1985 por um grupo de teólogos e 

cientistas da religião do Brasil. A SOTER pretende ser um ponto de encontro e de serviços 

aos profissionais — pesquisadores e educadores — cujo foco de trabalho são as religiões, o 

ensino religioso e/ou a reflexão teológica (cf.: www.soter.org.br). Este livro não deixa de 

ser um belo presente aos Professores e Pesquisadores de Teologia e Cientistas da Religião. 

 

AFONSO MARIA LIGORIO SOARES 
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O professor João Décio Passos assumiu a árdua tarefa de articular o diálogo da 

teologia com os jovens universitários e o pensar uma teologia que supere o hiato entre fé e 

razão nascido na Modernidade tardia. Este livro nasceu da experiência didática de inúmeros 

professores ao longo de vários anos na condução da disciplina que, na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, é denominada Introdução ao pensamento teológico. 

Assim, o professor João Décio trata das questões de fundo da relação entre teologia e 

ciência, tais como a problemática do conhecimento na sociedade atual, os dramas do ser 

humano e o futuro sustentável da vida planetária. 

Depois de considerações iniciais sobre o lugar da teologia na universidade, a obra é 

organizada em quatro partes: a primeira é chamada de rupturas e desafios; a segunda, de 

razões e sedimentações; a terceira, de especificidades e relações; e a última, de 

necessidades e proposições. Há, ainda, breve conclusão que apresenta alguns desafios 

concretos e programáticos. O autor percorre as rupturas históricas entre o conhecimento 

teológico e os saberes científicos e filosófico, apontando os desafios para um novo diálogo; 

explica as razões e sedimentações que distinguem o conhecimento religioso do 

conhecimento teológico; desdobra as especificidades e relações entre a teologia e as várias 

formas de pensamento, compreendendo a realidade como valor; e indica as proposições em 

torno da justa medida do ser humano, tendo a vida como valor fundamental. 

João Décio Passos segue o caminho da interlocução qualificada com o mundo 

universitário, pleno de pluralidades e de jovens inseridos em uma cultura do consumo, do 

efêmero, e fortemente marcados pelo agnosticismo. Diz bem o autor: “Pensar previamente 
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no interlocutor constitui não somente uma postura pedagogicamente correta, mas também 

um conteúdo e uma forma do que se pretende estudar, no caso uma teologia universitária” 
(p. 11). 

Por não se tratar de um estudo clássico de teologia para seminaristas e clérigos, esta 

teologia tem como matéria-prima a tensão entre o crer e o duvidar. Os textos de suporte 

bibliográfico percorrem importantes teóricos contemporâneos – tais como Adolphe Gesché, 

Gilles Lipovetsky, Karen Armstrong, Peter Berger, Severino Croatto, Hilton Japiassu –, 

sem olvidar os clássicos da pedagogia, da sociologia religiosa e da teologia – tais como 

Paulo Freire, Edgar Morin, Max Weber, Emile Durkheim, Paul Tillich, Tomás de Aquino, 

Santo Agostinho – e críticos como Jacques Monod, Augusto Comte e Hans Küng. O autor 

vale-se deste mundo conceitual com desenvoltura e leveza, apresentando texto que flui e 

que mantém a pertinência e profundidade sem perder a didática. 

O objetivo do livro é o de contribuir para que se eduque um sujeito autônomo para 

ser, pensar e agir, transformando o mundo e cultivando valores fundamentais de 

humanidade e transcendência, sem os quais ficaremos diminuídos em nossos sonhos e 

potencialidades. A teologia sustenta e fundamenta valores essenciais à vida humana. A 

teologia contribui na busca do significado profundo do ser humano na história, sem impor 

uma visão de fé, mas propondo uma interpretação que, a partir das referências da fé, 

ofereça elementos que ajudem a compor a visão mais ampla do profissional universitário 

depois do percurso da Academia. 

Este livro abre uma promissora coleção denominada Teologia na universidade, livros 

escritos por inúmeros catedráticos e teólogos de várias universidades confessionais do 

Brasil. Podemos esperar para os próximos meses textos abrangendo Teologia e Arte, 

Teologia e Comunicação, Teologia e Mercado, Teologia e Educação, e muitos outros, que 

serão o prenúncio de futuros textos de teologias de áreas científicas e epistemológicas 

distintas. Uma introdução ao pensamento teológico abre caminho para inúmeros livros de 

diálogo chamados Teologia e. No futuro, esta promissora produção intelectual poderá fazer 

surgir livro de plurais e promissoras Teologias de. 

Está posta a tarefa intelectual, pois, como diz o livre-docente em Teologia João Décio 

Passos: “No âmbito da universidade, a teologia pode ensinar a crer e a duvidar” (p. 194). 

Os alunos que puderem ler este texto inspirado na prática docente poderão, com certeza, e 
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depois de rigorosa pesquisa cientifica e hermenêutica, fazer a crítica necessária dos 

fundamentalismos, das cosmovisões fragmentárias, do cientificismo, e abrir uma senda 

promissora de um conhecimento universitário que seja “capaz de articular mediação 

científico-tecnológica com finalidades éticas, investigação com valor, prática profissional 

com ética” (p. 30). Esta imensa tarefa passa, certamente, pelas salas de aula das 

universidades confessionais, mas as ultrapassa, haja vista ser uma tarefa diária de qualquer 

pessoa de fé, pois quem com ela anda sabe e pode cantarolar: “[...] andá com fé eu vou que 

a fé não costuma faiá [...] Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar, Oh! Oh! 

Pelo sim, pelo não [...]” (letra da música Andar com fé, de Gilberto Gil). 

Prof. Dr. Fernando Altemeyer Junior1 

 

                                                 
1 Departamento de Ciência da Religião da PUC-SP. 
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A síntese superior da éticaA síntese superior da éticaA síntese superior da éticaA síntese superior da ética    
Nos diferentes momentos de sua história, o pensamento teológico tem oscilado entre 

duas sensibilidades: a sensibilidade metafísica e a sensibilidade histórica. E privilegia ora 

uma, ora outra, dependendo das circunstâncias e das exigências de cada época. Mas 

felizmente essa dicotomia não é absoluta e de vez em quando se rompe para dar lugar a 

iniciativas que conjugam as duas sensibilidades. É o caso do livro Teologia e direito. O 
mandamento do amor e a meta da justiça, que acaba de ser publicado por Paulinas Editora. 

Neste livro, se o mandamento do amor aponta para a sensibilidade metafísica, a meta da 

justiça faz parte da sensibilidade histórica. São as duas faces de uma grande questão. 

Organizado por Afonso M. L. Soares e João Décio Passos, ambos professores da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), e com a colaboração de autores 

de diferentes áreas acadêmicas, entre os quais cientistas da religião, teólogos, biblistas e 

juristas, o livro tem um viés claramente propedêutico na medida em que, como diz um dos 

organizadores na apresentação, a coleção de que ele faz parte “foi concebida para atender 

um público muito particular: jovens universitários que estão tendo, muito provavelmente, 

seu primeiro contato com uma área de conhecimento que talvez nem soubessem da 

existência: a área de estudos teológicos”. Isso diz acertadamente o organizador. Mas nem 

tão acertadamente assim, pois o livro é isso, mas também é mais do que isso. 
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É verdade que o livro representa o esforço de um grupo de professores da PUC-SP 

interessados em apresentar aos estudantes universitários as grandes questões postas pela 

teologia e pelas ciências da religião e, assim, ultrapassar a consciência simplesmente 

tecnológica presente nos meios acadêmicos. É verdade também que esse objetivo, 

concretizado numa contribuição inovadora dentro do campo do direito, já é o bastante para 

assegurar a pertinência e a oportunidade do livro. 

O título, aliás, e também a apresentação da coleção, não deixam nenhuma dúvida: seu 

primeiro alvo são os estudantes de Direito, muitos dos quais, por força de currículos 

apressados ou voltados para uma tecnicidade imediata, desconhecem as profundas relações 

entre a sua área de conhecimento e a teologia. Eles desconhecem pura e simplesmente que a 

teologia está um pouco por toda parte, consoante o depoimento insuspeito do grande cético 

que foi Paul Valéry. E a quem quiser descobrir a profundidade das relações teologia-direito, 

é só percorrer o índice, onde se incluem temas como religião e sistema normativo, o direito 

na Igreja e na sociedade medieval, teologia e direito no alvorecer do mundo moderno, as 

razões pelas quais se atribui ao sobre-humano a regência da vida social, os dez 

mandamentos e o direito no antigo Israel, a ética profissional jurídica e assim por diante. 

São temas que abrem horizontes e contribuem, sem dúvida, para uma melhor formação 

acadêmica dos estudantes. 

Entretanto, há mais a ser dito do livro, e é o seguinte: a qualidade dos ensaios nele 

reunidos, assinados por intelectuais como Frank Usarski, Antonio Marchionni, Carlos 

Josaphat, Fábio Mariano, João Décio Passos, Maria Ângela Vilhena, Rafael Rodrigues da 

Silva, Matthias Grenzer, Pedro Lima Vasconcelos, José Comblin, Walter Salles, José J. 

Queiroz, Andrés Felipe Thiago S. Guardia e Afonso Maria Ligorio Soares, pela ordem de 

apresentação, transporta o seu interesse para além dos jovens universitários, alcançando 

todos aqueles que se inquietam com os grandes problemas metafísicos e históricos da 

Modernidade. E aí, certamente, o interesse do livro extrapola os muros da universidade e 

ganha as ruas. 

Nesse ponto, as duas sensibilidades, a que antes me referi, se misturam em temas 

como Cristianismo e direito, a hermenêutica da diferença, a dialética entre legalidade e 

justiça e a problemática do bem e do mal. As duas aparecem quase simultaneamente, 

distinguindo-se pela diferente tonalidade que o texto dá a cada uma. De fato, devemos ver 
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isso em diferentes tons. Quando se trata de sensibilidade metafísica, que também envolve a 

sensibilidade histórica, o livro propõe o debate a partir de uma pergunta “que permanece 

mesmo quando o direito e a justiça já foram restabelecidos: por que tudo está prestes a se 

perder de novo, e isso sempre?”. Quando se trata de sensibilidade histórica, que também 

envolve a sensibilidade metafísica, o livro propõe o exemplo de Antígona, e dizer Antígona 

(direito divino ou direito civil?) é dizer essas duas sensibilidades reunidas na síntese 

superior da ética. 

Será necessário dizer mais? Direi apenas – mas não é pouco – que este é um livro 

seminal. Se há águas paradas na universidade, ele se coloca no veio principal da correnteza 

que fecunda as nossas vidas. Não porque diz tudo, mas porque insinua, hesita, afirma, 

duvida, propõe, pergunta, e nos inquieta, e aí revela seu maior mérito: mostrar a 

incompletude dos nossos saberes, até mesmo os teológicos, como queria Walter Benjamin 

que a teologia sempre fizesse. 

Waldecy Tenório1 

 

                                                 
1 Professor associado do Departamento de Ciência da Religião da PUC-SP. 


