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A relação entre Vida Religiosa Consagrada,
Filosofia e Teologia
Esta 31ª edição de Ciberteologia segue comemorando nosso 5º ano de
atividades. Não é tarefa fácil trazer a público, bimestralmente, em edição
trilíngue (português-inglês-espanhol) uma seleção de Artigos, Notas e
Resenhas, além de seções de Literatura, Bíblia e Espiritualidade. Mas os 300
mil acessos obtidos e as cerca de 1 milhão e 200 mil páginas visitadas por
nossos ciberassinantes, são o tipo de retorno que nos anima ir em frente, em
busca de novos e bons artigos para seu estudo e pesquisa. Eis a seleta deste
bimestre.

Abrimos com a seção de ARTIGOS, que traz o estudo Espiritualidade para a
formação da vida consagrada contemporânea, uma parceria de Frei Clodovis
Boff e Madeline Pozzebon. O trabalho pretende oferecer bases teóricas para
reflexão, aprofundamento e apresentação de uma espiritualidade alicerçada na
pessoa de Jesus Cristo, com base em documentos ofertados pelo Magistério
da Igreja católica.

Em seguida, Luis Alexandre Solano Rossi e Natalino das Neves oferecem o
texto A educação libertadora como instrumento de emancipação do ser
humano: uma releitura do Livro de Jó a partir dos conceitos de Paulo Freire.
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa que crê demonstrar que os
conceitos educação bancária e educação libertadora são encontrados no Livro
de Jó. Para os autores, a pesquisa é relevante, pois são conceitos ainda
praticados hoje, com destaque para o da educação bancária, identificada
atualmente na teologia da prosperidade.

A crise da vida religiosa na Europa do século XXI, tema de reflexão para a vida
religiosa latino-americana. Este é o título que José Maria Vigil partilha conosco,
visando focalizar o que está acontecendo na Europa neste início do século XXI,
tanto na vida religiosa como na Igreja Católica em geral. Acompanhemos suas
argutas ponderações.

Alessandro Rodrigues Rocha escreve Epistemologia e sensibilidade. A
afirmação da experiência como forma de percepção da realidade. E trata da
ascensão de novas possibilidades metodológicas tanto para a teologia quanto
para as ciências da religião. Após discutir a proposta do raciovitalismo, reflete
sobre a centralidade da experiência nas novas perspectivas epistemológicas.

Fecha a seção o texto de Anderson de Oliveira Lima, cujo título autoexplicativo
é História cultural e exegese bíblica: reflexões sobre as contribuições da
história cultural para a metodologia exegética.

Cinco pequenas reflexões muito didáticas enriquecem a seção de NOTAS,
todas provindas da área de Filosofia: Por que a economia?, do Prof. Ms. Paulo
Tiago Cardoso Campos; Por que a fé?, do prof. Everaldo Cescon; Por que
perguntar?, de Keberson Bresolin; Por que a política?, de Sônia Maria Schio; e,
por fim, Por que a vida?, do Dr. Paulo César Nodari.

Além disso, fiquem atentos às seções de Literatura, Resenhas e Notícias. E
não deixem de acessar e baixar o novo livro digital da Soter, que inclui os Anais
de seu 23º Congresso Internacional.

Boas ciberleituras!

Afonso M. L. Soares

Espiritualidade para a formação da
vida consagrada contemporânea
Madeline Pozzebon*

Resumo: O objetivo do presente trabalho é delinear traços para uma espiritualidade
que venha a responder aos anseios e necessidades das pessoas que buscam integrar-se
na vida consagrada no contexto de vida contemporâneo. Identificar possíveis
dificuldades no cultivo de uma espiritualidade encarnada na Palavra e na práxis de
Jesus Cristo no quotidiano. Oferecer bases teóricas para reflexão, aprofundamento e
apresentação de uma espiritualidade alicerçada na pessoa de Jesus Cristo, com base
em documentos ofertados pelo Magistério da Igreja. Despertar para o exercício de
uma vida espiritual pessoal e comunitária com inserção na vida eclesial, no caminho
da formação para a vida consagrada nos dias atuais.
Palavras-chave: Espiritualidade, Jesus Cristo, vida consagrada, práxis de vida.

Introdução
Constata-se na realidade atual certa busca pelo espaço religioso. Buscar, porém, não
significa aprofundar-se em experiência ou conhecimento. Sendo a vida consagrada um
estado de vida, que propicia e requer uma vida de espiritualidade alicerçada na pessoa de
Jesus Cristo, sente-se a necessidade de apresentar aos que a buscam um caminho que
contribua para a integração da pessoa com a realidade que a mesma vive no quotidiano.
Neste trabalho pretende-se refletir sobre novos paradigmas que se apresentam no
contexto atual e que interferem quanto ao crescimento, compreensão, amadurecimento e
fortalecimento da vida espiritual que envolve a vida consagrada. Busca-se identificar
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fatores que contribuam para e que dificultam a prática da vivência de uma espiritualidade
renovadora para que esta seja capaz de, diante de novos candidatos e membros efetivos
deste estado de vida, atrair, permear e fixar raízes na prática evangélica de Jesus Cristo.
Resgatando esses fatores, procurar-se-á delinear traços de uma espiritualidade que conduza
à essência – viver segundo a práxis de Jesus Cristo, e clarifique o sentido do que é viver a
vida entregue por uma causa que pressupõe perder tudo para se receber em troca o
cêntuplo. Mas recebê-lo não nesta vida (Mc 10,17-31), conceito contrário ao que rezam as
ofertas e práticas no quotidiano.

A realidade
Nosso tempo tem como características o avanço das ciências com pesquisas e
descobertas genéticas, a cibernética, a globalização e neoliberalismo, o relativismo e
sincretismo religioso. A comunicação é rápida, precisa e eficiente, possibilita-nos contatos
com os mais diversos lugares do planeta e com um número diversificado de pessoas.
O último documento elaborado pelo Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam),
conhecido como Documento de Aparecida, aponta os desafios do quotidiano dizendo:
[...] abre-se a passagem para um novo período da história, caracterizado pela desordem
generalizada que se propaga por novas turbulências sociais e políticas, pela difusão de uma
cultura distante e hostil à tradição cristã e pela emergência de variadas ofertas religiosas que
tratam de responder, à sua maneira, à sede de Deus que nossos povos manifestam (n. 10).

Nesse contexto, constatam-se situações dolorosas e desoladoras de fome, doenças,
pobreza, a miséria e falta de dignidade humana em que se encontra o maior número da
população mundial. João Paulo II explanava tal realidade já no início do terceiro milênio:
O nosso mundo começa o novo milênio, carregado com as contradições [...], que oferece a
poucos afortunados grandes possibilidades e deixa milhões e milhões de pessoas não só às
margens do progresso, mas a braços com condições de vida muito inferiores ao mínimo que é
devido à dignidade humana. [...] E o cenário da pobreza poderá ampliar-se indefinidamente,
se às antigas pobrezas acrescentarmos as novas que frequentemente atingem mesmo os
ambientes e categorias dotados de recursos econômicos, mas sujeitos ao desespero da falta de
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sentido, à tentação da droga, à solidão na velhice ou na doença, à marginalização ou à
discriminação social. [...] (Novo Millennio Ineunte, n. 50).

Diariamente, ouve-se falar de estresse, depressão, ansiedade, solidão e suicídios.
“Prefere-se viver o dia a dia, sem programas a longo prazo nem apegos pessoais, familiares
e comunitários. As relações humanas estão sendo consideradas objetos de consumo [...]”
(DAp, n. 46). Percebe-se que, quanto mais as pessoas vivem em meio a grandes massas,
mais se sentem sozinhas, sem alguém para compartilhar a vida, o trabalho, o que veem,
sentem e experienciam.
Grande é o número das pessoas que dizem que em determinados momentos da vida
não encontram, ou não possuem, um amigo, ou alguém para escutá-las; queixam-se de que
a vida é cada vez mais vazia, triste, solitária e sem sentido diante de um mundo pleno de
ofertas coloridas e envolventes. “Longe de preencher o vazio produzido em nossa
consciência pela falta de um sentido unitário da vida, em muitas ocasiões a informação
transmitida pelos meios só nos distrai” (DAp, n. 38). A rapidez dos meios de comunicação
produz o vazio e a não satisfação com o momento presente. A ânsia pelo que ainda não se
possui toma conta das pessoas que saem à procura da certeza que não encontram. Percebese que o consumo que é introduzido forçadamente como necessidade básica não é capaz de
substituir a necessidade do encontro facial entre as pessoas, o que é prioritário para nos
manter e tornar mais humanizados.
Este é o mundo real com que nos deparamos, e a expressão mais comum é: o mundo
está passando por uma crise, crise de valores, de ideias, de comportamentos, de ética. “Essa
nova escala mundial do fenômeno humano traz consequências em todos os campos de
atividade da vida social, impactando a cultura, a economia, a política, as ciências, a
educação, o esporte, as artes e também, naturalmente, a religião” (DAp, n. 35). Aqui nem
detalhamos as consequências nos setores de trabalho, de convivência pessoal e familiar.
Mas esta crise não estaria ligada à mudança constante que nós, seres humanos, vivenciamos
a cada dia, por sermos seres inacabados e sempre ávidos de mudança, por isso mesmo
mudando constantemente nossas ideias, comportamentos e atitudes? Contudo, também é
cabível o questionamento a respeito dos rumos que damos às crises. Sabe-se que o
realizado hoje será a causa idealizadora do amanhã.
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E a vida consagrada?
Diante das intempéries do mundo, a vida consagrada também conheceu as
dificuldades provocadas pelas crises, pois quem busca aperfeiçoar-se constantemente se
depara com dúvidas, incertezas e incompreensões, mesmo sabendo que essas contribuem
para o crescimento e amadurecimento. É certo que diante das mudanças ocasionadas pela
busca do desenvolvimento interno e externo há quem vá acolher ou renegar, quem vá
edificar ou criar barreiras. A vida consagrada, enquanto instituição, não nega que:
Nestes anos de renovação, [...] atravessou, como de resto outras formas de vida na Igreja, um
período delicado e árduo [...] um tempo com as suas tensões e angústias, ao longo do qual
experiências até generosas nem sempre foram coroadas de resultados positivos. [...]” (Vita
Consecrata, n. 13).

Sabe-se que tais experiências acompanham as mais diferentes realidades e
circunstâncias da vida e não seria diferente no âmbito da vida consagrada. Mesmo porque,
arriscar por coisas novas, pelo diferente, sempre causa certo impacto, receio, desconfiança e
insegurança, até que o diferente próprio crie seu espaço e mostre com o tempo a vantagem
que ele produz para quem o aceita e coloca em prática o que traz à tona.
Nesse contexto é que encontramos a vida consagrada, uma instituição que sente
sempre o impacto das transformações que se realizam na humanidade, na sociedade, seja
civil, seja religiosa. Isso a partir de suas próprias estruturas e características particulares de
viver a vida quotidiana e de colocar em prática o sentido pelo qual ela mesma existe: ser
sinal e anúncio do Reino de Deus pregado, anunciado e vivido por Jesus Cristo. O
documento Vita Consecrata, dedicado especialmente às pessoas do estado da vida
consagrada, enfatiza que
o fundamento evangélico da vida consagrada há de ser procurado naquela relação especial
que Jesus, durante a sua existência terrena, estabeleceu com alguns dos seus discípulos,
convidando-os não só a acolherem o Reino de Deus na sua vida, mas também a colocarem a
própria existência a serviço desta causa, deixando tudo e imitando mais de perto a sua forma
de vida (Vita Consecrata, n. 14).
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Nessa relação estrita com o Mestre que chama e que envia, a vida consagrada
encontra seu verdadeiro sentido de ser e agir. A pessoa de Jesus Cristo, aquele que em tudo
soube realizar a vontade daquele que o enviou, seu Pai, é o mentor e propulsor da
necessidade de transformar em ação a experiência realizada no encontro com ele.

Dificuldades no caminho
Uma situação que aparentemente não se apresenta conflitante, mas que
quotidianamente suscita questionamentos e inquietações, seja de quem faz parte da vida
consagrada, seja de quem nela inicia uma experiência de vida, é a questão de como cultivar
e manter viva uma espiritualidade verdadeira e encarnada na pessoa de Jesus Cristo. O
questionamento persiste quando se procura, através dessa espiritualidade, alicerçar uma
prática de vida pessoal num âmbito comunitário e social de acordo com a Palavra e a práxis
de Jesus Cristo em tempos que se apresentam sob os efeitos da ideologia dominante, que
frisa um modelo de vida individual, marcado pela competição profissional, estética
corporal, grifes, necessidade de aparelhos eletrônicos e tudo o mais que satisfaça as
necessidades de prazer pessoal. Por isso que o projeto de uma vida que transcende em favor
do outro parece já não ter espaço.
Para tentar responder a essa realidade questionadora e ávida por resoluções práticas e
rápidas, muitos apontam caminhos que trariam soluções mágicas. Pode-se ainda citar a
invasão de métodos de orientação para relaxamento, concentração, introspecção, busca de
equilíbrio interior, os quais, ofertados para cultivar uma vida saudável através de uma
espiritualidade exótica, propiciam, sem dúvida, de modo imediato, alívio, descontração,
longevidade, consolo espiritual e emocional, contudo nada mais fazem do que satisfazer o
ego às voltas com o vazio existencial que assalta a vida humana em nossos tempos. Surgem
dúvidas, declaram-se críticas, enfim, há discussões, tanto da parte de alguns membros da
vida consagrada como de quem não faz parte dela, com relação a essa avalanche espiritual
comercial que oferece as mais variadas possibilidades de se aventurar pelos caminhos da
vida espiritual.
Entre jovens ou mesmo entre pessoas de mais experiência, escutam-se dificuldades de
adaptar-se aos antigos métodos de exercício espiritual, feitos de silêncio, concentração,
leitura, reflexão, comparação do texto com a realidade, questionamentos que levariam à
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ação na vida diária. Hoje, não seria de surpreender se esses passos fossem apontados como
dificuldades ou como barreira para o exercício de uma espiritualidade adequada ao
quotidiano, que exige conexões ininterruptas com os meios eletrônicos de comunicação.
Por exemplo: dificilmente encontramos quem ainda se dedica totalmente apenas a uma
atividade sem dar a devida atenção a um telefone celular. A realidade exige conexão e
comunicação imediatas.
Objetivar os traços de uma verdadeira espiritualidade certamente requer abertura do
próprio ser. Segundo o Documento de Aparecida (n. 284),
é necessário formar os discípulos numa espiritualidade da ação missionária, que se baseia na
docilidade ao impulso do Espírito, à sua potência de vida que mobiliza e transfigura todas as
dimensões da existência. Não é uma experiência que se limita aos espaços privados da
devoção, [...].

A citação ensina que a ação missionária do discípulo se constituirá pela constante
docilidade ao Espírito. O impulso do Espírito é sempre novo, transformador e capaz de
renovar. Começamos a constatar que o caminho espiritual exige um contato íntimo com a
pessoa de Jesus Cristo e seu Espírito, que se tornam, na vida do discípulo, os norteadores
para a vida de interiorização e ação.
De fato, pode-se considerar um problema aceitar que o projeto, a Palavra e a práxis de
Jesus Cristo passem pela interiorização do próprio eu para, então, se tornarem ação
concreta. Que pelo fato de manter-se em silêncio, concentração e meditação sob a
inspiração da Palavra de Deus abre-se espaço para que o Espírito conduza a ações em prol
da maioria da população que vive uma situação degradante. Logo, o problema gira em
torno de aceitar e acreditar que uma verdadeira espiritualidade se forma a partir da ação
divina para ser exercida em favor dos demais. Ou seja, há dificuldades em crer que através
da práxis espiritual pessoal ou exercida na comunidade, tanto eclesial como social, faz
diferença no empenho em situações que requerem atitudes a favor da defesa da vida e da
dignidade humana. Não se pode negar que pela docilidade ao Espírito surgirá uma práxis de
vida capaz de mobilizar e transformar dimensões e motivações do por que ser e existir
enquanto seres humanos que somos e por isso a experiência espiritual não se limita a um
intimismo particular. O Espírito faz-se ouvir no íntimo para que a pessoa possa perceber
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melhor o que clama ao seu redor para, então, buscar como pode responder ao que lhe venha
inquietar.
Outro problema surge diante da necessidade de calar o próprio ego para estabelecer
um diálogo com o Divino, criando espaço para escutar-se e escutar ao outro. Pode-se
afirmar que esses são problemas a ser enfrentados no contexto do mundo que se pósmoderniza, onde se confunde individualidade e individualismo do ser, o que constitui
grande desafio a ser vencido no campo espiritual. “O individualismo enfraquece os
vínculos comunitários e propõe uma radical transformação do tempo e do espaço, dando
papel primordial à imaginação. [...]” (DAp, n. 44). A prática da espiritualidade não exclui a
individualidade da pessoa, que vem fortalecer o caráter da ação pessoal e individual do ser.
Certamente, a individualidade espiritual não pode ser confundida apenas com momentos de
forte sentimentalismo ou de sensações agradáveis que perpassam o corpo. A imaginação
pode contribuir para a criatividade, mas não é possível viver sobre seus alicerces. A vida,
no que se apresenta de concreto, precisa corresponder além do fator imaginação, ou
sucumbirá.
Mas afinal, o que é viver, hoje, nos caminhos da vida consagrada, uma espiritualidade
que responda aos anseios da vida quotidiana, que alguns caracterizam como Pós-Moderna,
e que esteja de acordo com a Palavra e a prática de Jesus Cristo? Que sentidos podem ser
atribuídos a ela? Quais são os caminhos apontados para o crescimento e amadurecimento
dos membros das comunidades religiosas, das instituições de vida consagrada, dos novos
membros que procuram tal estilo de vida?
Essas indagações, de cunho religioso, que envolvem a vida consagrada precisam ser
refletidas e debatidas, assim como outros assuntos que envolvem o meio moderno, com
suas influências Pós-Modernas. As ciências se preocupam em dar respostas às situações
existenciais que envolvem a humanidade no quotidiano. Do mesmo modo, é necessário
apresentar de forma renovada a valorização do meio religioso, na busca da compreensão
das questões emergentes que o envolvem.

Caminhos geradores de espiritualidade
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Iniciamos este trabalho observando a situação geral da realidade e destacamos
algumas dificuldades da vida quotidiana. Percebe-se que essas conturbam a prática de uma
espiritualidade ativa, pessoal e comunitária dentro do âmbito da vida consagrada.
Na tentativa de delinear tais pistas que respondam aos anseios de nossos tempos,
abordamos diretamente o Documento de Aparecida, documento atual que trata diretamente
da realidade que nos afeta enquanto prática de vida cristã e eclesial. A partir do referido
Documento, apontaremos possíveis saídas para a concretização da práxis de uma
espiritualidade alicerçada na pessoa de Jesus Cristo, pois a vida consagrada não se encontra
fora da realidade que vive a Igreja.
O Documento de Aparecida (n. 11) apresenta diretamente pontos cruciais que
necessitam de atenção para chegar às mudanças almejadas:
[...] Trata-se de confirmar, renovar e revitalizar a novidade do Evangelho arraigada em nossa
história, a partir de um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, que desperte
discípulos e missionários. Isso não depende tanto de grandes programas e estruturas, mas de
homens e mulheres novos que encarnem essa tradição e novidade, como discípulos de Jesus
Cristo e missionários de seu Reino, [...].

Para o Documento de Aparecida, o anseio que trará transformação é o resgate da
novidade do Evangelho para dar-lhe novo impulso. É buscar produzir ramos novos do
velho tronco existente. O grande desafio anunciado que urge é tornar-se discípulos
missionários de Jesus Cristo. A consciência de que somos discípulos de alguém nos coloca
a caminho e por isso nos tornamos seguidores e, na convicção, discípulos missionários.
Quem se apresenta no caminho do discipulado sabe que esse alguém de que deve ser
discípulo é o próprio Cristo.
Conhecer o referencial que nos predispõe para o seguimento no discipulado torna-se
o compromisso para realizar uma nova missão. “A oração pessoal e comunitária é o lugar
onde o discípulo, alimentado pela Palavra e pela Eucaristia, cultiva uma relação de
profunda amizade com Jesus Cristo e procura assumir a vontade do Pai. [...]” (DAp, n. 255).
O discípulo, pela intimidade na oração pessoal, crescerá no amor a seu Mestre. Ali aprende,
conhece, ama e praticará o que experiencia. Comunitariamente, pode partilhar o que o
move para exercer tal missão confiada pela vontade divina. Ambas contribuem para o não
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isolamento numa espiritualidade intimista e para não perder a referência principal que deve
conduzir o ideal da vida consagrada.
A experiência do encontro com a pessoa real do Cristo é fundamental para que o
discípulo se sinta chamado, convocado e enviado numa missão. O discípulo convencido de
que realizou o encontro com seu Mestre não abandona sua missão. Isso se torna parte
essencial da vida e experiência espiritual. Na vida consagrada, julga-se necessário um
itinerário espiritual para que todo esse processo se concretize. Tal itinerário não se realiza
distante da pessoa, das palavras e atitudes do Cristo. A intimidade com o Mestre ajudará
para que o discípulo não perca ou se desvie do caminho proposto a ser seguido.
A experiência do encontro com a Palavra, com o sentir a voz daquele que fala aos
ouvidos do coração, levará adiante o impulso para tornar-se instrumento de missão pelo
mundo afora.
A Igreja deve cumprir sua missão seguindo os passos de Jesus e adotando suas atitudes (cf.
Mt 9,35-36). Ele, sendo o Senhor, se fez servidor e obediente até à morte de cruz (cf. Fl 2,8);
sendo rico, escolheu ser pobre por nós (cf. 2Cor 8,9), ensinando-nos o caminho de nossa
vocação de discípulos e missionários. [...]” (DAp, n. 31).

Essa atitude de serviço do Cristo, do esquecer-se de si e dispor-se por uma causa, é
um apelo que se faz ouvir. Servir sem requisitos particulares de atenção sobre si.
Perguntamo-nos por novos caminhos, mas parece que eles já existem. Trata-se de
tornar novo o que já possuímos em nossas mãos e em nossas vidas. “Aqui está o desafio
fundamental que enfrentamos: mostrar a capacidade da Igreja para promover e formar
discípulos que respondam à vocação recebida e comuniquem por toda parte, transbordando
de gratidão e alegria, o dom do encontro com Jesus Cristo. [...]” (DAp, n. 14). Ser um fiel
seguidor, sentir-se o discípulo amado, amar o caminho de vida escolhido é tornar-se
discípulo missionário daquele que fez o convite para pôr-se a caminho. Essas parecem ser
indicações de um itinerário que compõe a trajetória espiritual que tanto se almeja para
novos tempos.
Neste itinerário espiritual que começa a ser traçado, “o discípulo experimenta que a
vinculação íntima com Jesus no grupo dos seus é participação da vida saída das entranhas
do Pai, é formar-se para assumir seu estilo de vida e suas motivações (cf. Lc 6,40b), seguir
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sua mesma sorte e assumir sua missão de fazer novas todas as coisas” (DAp, n. 131). Jesus
Cristo é o novo, é o atual, é a novidade que o Evangelho traz e que deve ser posta no centro
das nossas vidas. “Ele se manifesta como novidade de vida e missão em todas as dimensões
da existência pessoal e social” (DAp, n. 13). Ele é a semente e o fruto das nossas atitudes.
Quando a semente de Cristo for semente semeada, cultivada e germinada pela nossa vida e
nossa ação, então estaremos sendo seus verdadeiros discípulos. Estaremos nos tornando
verdadeiros missionários que já não falam somente por palavras, mas principalmente
através de testemunhos. Por isso a necessidade da experiência espiritual pessoal na vida do
discípulo.
O Documento de Aparecida também reforça a necessidade do entrosamento entre
atitude pessoal e atitude comunitária na vida do discípulo. A necessidade de concretizar a
vida de espiritualidade, no que concerne à vida pessoal, no agir quotidiano. Frisamos essa
necessidade já que o próprio Documento ressalta a importância do empenho dos jovens das
casas de formação para o empenho pastoral, pois
as experiências pastorais, discernidas e acompanhadas no processo formativo, são sumamente
importantes para confirmar a autenticidade das motivações no candidato e a ajudá-lo a
assumir o ministério como um verdadeiro e generoso serviço, no qual o ser e o agir, pessoa
consagrada e ministério, são realidades inseparáveis (n. 322).

As experiências da ação quotidiana são elementos colaboradores para confirmar as
disposições de um discípulo para o serviço do Reino e de um candidato para o estado da
vida consagrada. O ser e o agir da pessoa, quando caminham juntos, refletem os sinais
positivos de uma vida que converge para o mesmo fim. Focando o lado espiritual, a atitude
se refletirá, seja no ser, seja na ação da pessoa.
Dessa forma, a vida no Espírito não nos fecha em uma intimidade cômoda e fechada, mas sim
nos torna pessoas generosas e criativas, felizes no anúncio e no serviço missionário. Tornanos comprometidos com os reclamos da realidade e capazes de encontrar nela um profundo
significado em tudo o que nos cabe fazer pela Igreja e pelo mundo (DAp, n. 285).

Um caminho verdadeiro de espiritualidade, certamente, é tornar Cristo presente em
nosso quotidiano através de nossa vida, de nossa ação, de nosso trabalho, de nossa
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solidariedade. A oração pessoal, que consegue tornar-se ação concreta, faz o Evangelho
tornar-se vivo no quotidiano.
Por isso, a santidade não é uma fuga para o intimismo ou para o individualismo religioso,
tampouco abandono da realidade urgente dos grandes problemas econômicos, sociais e
políticos da América Latina e do mundo, e muito menos fuga da realidade para um mundo
exclusivamente espiritual (DAp, n. 148).

Quando conseguirmos nos dirigir às pessoas que estão ao nosso lado sorrindo,
trabalhando, caminhando, caindo, dormindo pelo chão ou pedindo nossa ajuda, estaremos
revivendo o Cristo. Então, a espiritualidade cristã será viva, será anunciadora de paz, de
união, de força de irmãos que unem as mãos para viver em igualdade.
A espiritualidade que consegue ultrapassar o limite imposto por sistemas consumistas
e individualizantes pode ser considerada a espiritualidade que busca manter vivo o Cristo e
seu projeto de vida. Seu Reino estará se concretizando através de seus discípulos
missionários. “A experiência de um Deus uno e trino, que é unidade e comunhão
inseparável, permite-nos superar o egoísmo para nos encontrarmos plenamente no serviço
ao outro. A experiência batismal é o ponto de início de toda espiritualidade cristã que se
funda na Trindade” (DAp, n. 240).
Há a necessidade de fazer a experiência de sentir-se parte, e parte atuante, não só de
um projeto, mas também da vida da pessoa que propõe o projeto a ser exercido. Como diz o
Documento de Aparecida, referindo-se à experiência dos discípulos com o Mestre: não há
que “esquecer o encontro mais importante e decisivo de sua vida que os havia preenchido
de luz, força e esperança: o encontro com Jesus, sua rocha, sua paz, sua vida” (DAp, n. 21).
Entende-se que a experiência deve partir do encontro pessoal, que não é experiência
individualista, mas que da particularidade se deve partir para o todo. Da experiência
individual surge a necessidade de compartilhar e ampliar a experiência para com os demais,
para, assim, formar a comunidade. Então a espiritualidade não abrange apenas o ser íntimo
da pessoa, mas dessa experiência íntima extravasa em atitudes concretas. A percepção das
necessidades ao redor transforma a oração em ação.

Considerações finais
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Não se deixa de reconhecer aqui que a vida consagrada, mesmo fazendo parte desta
instituição milenar que é a Igreja, por vezes caminha de modo tímido. Vemos, porém, que
ela tem buscado o seu espaço, tem dado passos significativos na busca da compreensão de
si mesma. Vozes que lutam pelo reconhecimento que a vida consagrada, em especial a
feminina, merece e deve ocupar por direito, não se calam e abrem caminhos de esperança.
Mostram que este estilo de vida não é o de uma instituição que caminha para a falência,
mas de um grupo que acredita na possibilidade de sonhar juntos para chegar à
concretização de uma realidade possível de ser vivida, buscando encontrar melhores
soluções para os conflitos quotidianos. João Paulo II, explicando a finalidade da exortação
apostólica Vita Consecrata para os estilos de vida religiosa no mundo, disse: “[...] é preciso
empenhar-se com novo ardor, porque a Igreja necessita da contribuição espiritual e
apostólica de uma vida consagrada renovada e vigorosa [...]” (n. 13). Com ardor e vigor
virá a renovação.
Essas reflexões nos conduzem a concluir que o exercício da espiritualidade na vida
consagrada é indispensável para a formação de um discípulo missionário e que a
espiritualidade somente tornar-se-á um caminho concreto de interiorização e ação a partir
dos frutos que florescerem da experiencia pessoal e comunitária do discípulo na vida de
inserção eclesial e social. “Como discípulos de Jesus Cristo, sentimo-nos desafiados a
discernir os „sinais dos tempos‟, à luz do Espírito Santo, para nos colocar a serviço do
Reino, anunciado por Jesus, que veio para que todos tenham vida e „para que a tenham em
plenitude‟ (Jo 10,10)” (DAp, n. 33). Muitos sinais surgem luminosos, mas podem ofuscar a
visão, como constatamos na reflexão. Interpretados à luz do Espírito Santo, quando
realmente escutado, os sinais serão luzes de segurança para seguir o caminho.
Uma espiritualidade que busca tornar Jesus Cristo vivo e encarnado na realidade é
uma espiritualidade de ação renovadora. Será impulsionada pelo Espírito e possuirá
abertura para permitir a sua ação. Não permitirá paralisar-se por eventuais dificuldades que
possam se apresentar no quotidiano. Saberá superar-se como necessidade de expandir a
missionariedade, à qual se sente convocado por ser discípulo.
A realidade vigente clama por transformações concretas, rápidas e radicais, sobretudo
quando há novos candidatos que procuram a vida religiosa como um estilo de vida próprio.
Por isso a questão insistente não se esgota nestas poucas linhas de reflexão. O que se tem
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para ofertar, para responder à nova demanda na área da vivência de uma espiritualidade
encarnada na pessoa e na práxis de Jesus em nossos tempos não aquieta o questionamento
que continuará a se levantar. Pois o próprio exercício da espiritualidade não é algo estático,
mas demanda sempre novas formas de vida e ação no quotidiano.
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A educação libertadora como instrumento de
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Resumo: Considerando que na atualidade têm-se multiplicado as práticas de
dominação de pessoas por sistemas religiosos que praticam a desumanização, o
presente artigo se propõe identificar, a partir de uma releitura freireana, a prática
educacional teológica presente no Livro de Jó e se ela persiste na contemporaneidade.
Para tanto, inicialmente é abordada a concepção de educação que Paulo Freire
apresenta no livro Pedagogia do oprimido e a partir dessa concepção é realizada uma
releitura do Livro de Jó. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa que
como resultado demonstra que os dois conceitos de Paulo Freire (educação bancária e
educação libertadora) são encontrados no Livro de Jó. Esta pesquisa é relevante
principalmente para a educação teológica, pois os conceitos educação bancária e
educação libertadora continuam sendo praticados, com destaque para o crescimento
da educação bancária, identificada atualmente na teologia da prosperidade.
Palavras-chave: Educação, Paulo Freire, teologia, Livro de Jó, Antigo Testamento.
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A história da humanidade demonstra como a educação tem influenciado na formação
dos povos como um instrumento poderoso de disseminação de ideologias que, infelizmente,
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nem sempre contribui para a humanização e o crescimento do ser humano, mas para a
dominação por uma minoria.
A propagação de ideologias é uma forma de dominação, pois elas servem para
prescrever “aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que
devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que
devem fazer e como devem fazer” (Chauí, 1980, p. 114).
A importância da educação na formação dos povos e no serviço da manutenção de
ideologias continua acentuada para controle e perpetuação de práticas e estruturas de poder,
pois ela interfere na consciência e formação do indivíduo. No contexto teológico e religioso
não é diferente. As instituições religiosas, com o intuito de manter suas ideologias e
controle sobre os fiéis, utilizam a educação para manter seus membros fiéis às práticas e às
suas lideranças.
A sociedade contemporânea, formada por uma sociedade de consumo, onde o
imediatismo e a busca desenfreada pelo crescimento econômico e status determinam a
forma de vida das pessoas, tem influenciado as práticas teológicas.
Denominações em busca de respostas às necessidades geradas por essa sociedade têm
oferecido o que Rossi (2008) chama de teologia consumista, que disponibiliza aos
consumidores experiências espirituais inovadoras, com resultados rápidos, com quantidade
e menos esforço, prontas e acabadas. Em troca, exigem a fidelização desses consumidores,
bem como a passividade, cumplicidade e submissão cega.
Em um ambiente onde a mercantilização da sociedade tem moldado práticas
religiosas e prestado serviço à desumanização, faz-se necessária a busca por uma prática
educacional que contribua para a emancipação do ser humano.
O resultado desta pesquisa contribui para uma reflexão de todo educador sério que se
preocupa com o papel da educação na sociedade e na formação do ser humano, e que está
em busca de uma educação para a construção de indivíduos como sujeitos da própria
história, inconclusos, éticos e solidários, bem como para o educador que ainda possui o
hospedeiro da educação bancária dentro de si, mas que pode ser emancipado.

A concepção freireana de educação
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Para Paulo Freire (2005, p. 65-68) existem duas classes em nossa sociedade:
opressores e oprimidos. A primeira representada por uma minoria que oprime e controla a
segunda, que é oprimida e alienada. A maioria sendo controlada pela minoria.
À educação que serve como instrumento da minoria para a domesticação da maioria
Paulo Freire chama de bancária, onde o oprimido recebe um conteúdo previamente
formatado pelo sistema opressor dominante, que tem interesse na manutenção do status
quo.
Nessa educação o educador é o sujeito que deposita os comunicados no educando,
que funciona como vasilha a ser enchida, que recebe, memoriza e repete os comunicados,
numa relação estritamente verticalizada, verbalista e autoritária, onde os dominadores, que
se consideram superiores, são os donos e definidores dos conteúdos, e os dominados,
considerados inferiores, os que recebem passivamente e se adaptam à realidade imposta.
Tal forma de prática pressupõe um mundo harmonioso e sem contradições que serve
para manter a ingenuidade da classe oprimida e favorece o sistema de dominação. Quanto
mais o educador depositar conteúdo narrado, melhor será avaliado; e o educando, quanto
mais se deixe passivamente ser enchido como simples recipiente, melhor será avaliado.
Quanto mais o educando agir de forma ingênua e passiva, mais os interesses dos
opressores serão atendidos, os opressores sendo, ainda, considerados generosos pelo
depósito efetuado por seu humanitarismo (falsa generosidade), que é diferente de
humanismo.
O que se busca é manutenção da ideologia imposta, nunca uma orientação para a
conscientização do educando. Apesar do serviço a que se prestam, segundo Freire, alguns
educadores não o fazem conscientemente e as contradições com a realidade diária do
educando, impostas pela educação bancária, poderão produzir naturalmente, em
determinado momento, a revolta dos oprimidos.
Tal educação conduz à morte do ser humano, como afirma Freire (p. 74): “A opressão
do eu é um controle esmagador, é necrófila. Nutre-se do amor à morte e não do amor à
vida”. Essa prática educacional não é novidade, pois em todas as épocas dominadores em
defesa da manutenção do poder sempre monopolizaram a classe dominada, não permitindo
que ela pensasse (Freire).
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Dobberahn (1991) cita Freire para conceituar a educação como uma transmissão de
valores que simbolizam autoridade que está por detrás desta, portanto despida de
neutralidade, pois cada educação serve a interesses específicos.
Segundo Paulo Freire, a educação bancária é uma educação antidialógica e apresenta
quatro características para defini-la: a conquista, dividir para manter a opressão, a
manipulação e a invasão cultural, sendo que as três últimas servem à primeira. Surge, então,
a necessidade de uma nova educação que evidencie a comunicação entre educador e
educando, que não se propõe ao ato de depositar conhecimentos predeterminados, mas que
seja dialógica.
Os educandos domesticados, ao se perceberem como tal, não tendem a ter uma reação
revolucionária imediata, por isso a necessidade da ação do educador humanista e
revolucionário que se identifique com o educando para orientá-lo. Essa ação deve estar
infundida da profunda crença no poder criador do ser humano e na relação de
companheirismo, a serviço da libertação e contra a educação que serve à opressão e à morte
do ser humano (Freire).
Ao contrário da bancária, na educação problematizadora a função do educador não é
mais de apenas educar, mas também receber educação enquanto ensina, educador e
educando sendo simultaneamente sujeitos do processo educacional.
O educador deve impor um caráter altamente reflexivo, fazendo emergir nos
educandos o poder criador, problematizando-os como seres no mundo e com o mundo,
desafiando-os a uma “negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo,
assim como também a negação do mundo como uma realidade ausente dos homens”
(Freire, p. 81) e a desvendar a realidade do mundo em que vivem de forma crítica, com
vistas à transformação criadora.
A prática problematizadora reconhece o ser humano como inacabado, inconcluso, em
e com uma realidade histórica igualmente inacabada. O ponto de partida é o próprio ser
humano problematizando sua situação, superando sua percepção ingênua da realidade e
acreditando na transformação da realidade por meio de sua participação como sujeito e não
como objeto, na busca do ser mais.
Entretanto, isso não é possível no isolamento e na individualidade, mas na
solidariedade dos existires dos seres humanos conscientes de sua inconclusão e na luta pela
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sua humanização. Essa educação não serve ao sistema de dominação, pois “nenhuma
„ordem‟ opressora suportaria que os oprimidos todos passassem a dizer: „por quê?‟” (Freire,
p. 83).
Mendonça (2008, p.145) afirma que a prática educativa que leva o ser humano a
reconhecer sua inconclusão e seu estado permanente de estar sendo é que produz uma ação
libertadora e afirma a crença do ser humano criador e recriador de sua própria história.
A essência dessa educação como prática da liberdade está na sua prática dialógica, o
que Paulo Freire chama de dialogicidade. Não há diálogo quando as palavras não estão
compromissadas com a transformação, bem como não alinhadas com a práxis, não como
simples troca ou depositar de ideias. Essa prática deve ser um ato de criação de conquista
dos sujeitos dialógicos, nunca para a dominação de um ser humano por outro (Freire).
A base para a formação desse diálogo é o amor ao mundo e aos seres humanos,
possível somente com a ausência da situação de opressão e arrogância (Freire). O conteúdo
construído pela dialogicidade da educação libertadora leva o ser humano a perceber as
situações-limite não mais como uma fronteira entre o ser e o nada, mas como uma fronteira
entre o ser e o mais ser, que deve ser superada para o desaparecimento da opressão
desumanizante (Freire).
Para chegar a esse estágio, Freire enfatiza a necessidade de uma metodologia
conscientizadora que deve conduzir a consciência dominada a ter a visão totalizada do
contexto para, em seguida, estratificá-la em partes e reconstruí-la a partir das partes,
analisando suas interações. Isso possibilitará uma nova postura crítica em relação à sua
realidade até então não descoberta e a criação de um espaço para o aprendizado.
Segundo Freire, isso somente é possível quando os educandos passam de um nível de
consciência real ou efetiva, quando ainda não percebem além situações-limite para o nível
de consciência máxima possível, quando o indivíduo é capaz de ver além das situaçõeslimite e vislumbrar soluções para a realidade concreta.
Portanto, a problematização é caracterizada por um processo de reconstrução do ser
humano a partir de sua história ou experiência de vida, onde sua desestabilização inicial
provoca uma lacuna do conhecimento adquirido, que o conduz a uma busca permanente por
novos conhecimentos, considerando e acreditando na transformação da realidade opressora
e de injustiça imposta por instituições em questões políticas, ideológicas, teológicas, dentre
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outras, sendo capaz de gerar uma nova prática que construa condições sociais mais
igualitárias e inclusivas.
Entretanto, a liberdade não se dá apenas na construção da consciência crítica da
opressão por parte dos oprimidos, mas na transformação dessa realidade por meio de um
trabalho de conscientização e politização.
Apesar de os conceitos sobre educação de Paulo Freire serem modernos, sua prática
não é aplicável somente para os dias atuais e para a educação secular, mas para a história da
humanidade e em toda abrangência educacional, mesmo a teológica.

A prática educacional no Livro de Jó
O Livro de Jó é uma obra especial dentre as literaturas sapienciais de Israel, pois
apresenta uma busca da sabedoria de vida, sob a tutela do temor de Deus, a partir de um
questionamento da ideologia predominante. A compreensão deste fato possibilita ao leitor o
entendimento do modo sábio de se viver, livre da dominação, em comunhão divina, isento
de culpa e constrangimento espiritual.
O Livro conta a história de uma coletividade que é representada por um personagem
chamado Jó, que passa por situações de tristeza e sofrimentos ao perder seus bens, família e
saúde, vítima de uma ideologia de opressão. Isso o submete a uma situação de solidão,
medo e falta de perspectivas, chegando ao limite de tolerância do ser humano.
Entretanto, seu maior sofrimento é causado pelo desconhecimento do motivo de sua
dor, que o leva a questionar sua situação e a ideologia legitimada pela própria instituição
religiosa vigente, até então inquestionável, representada no Livro pelos seus amigos, que o
visitam no momento de dor e aflição, mas com discursos em defesa do sistema de
dominação.
Vários autores, como Rossi (2005), Storniolo (2008) e Gradl e Stendebach (2001),
afirmam que o Livro contém de um lado uma parte textual em prosa (Jó 1-2; 42.7-17), que
serve como moldura do Livro e, de outro lado, a parte textual em forma de poesia (3.1–
42.6), como parte central do Livro. E os capítulos 28 e 32-37, além de 42,12-17, como
acréscimos posteriores. Shreiner (2004) reforça ser fundamental a distinção do quadro
narrativo (prosa) da parte dos diálogos (poesia) para a interpretação do Livro.
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O tema do sofrimento do inocente é um tema presente tanto no Oriente como no
Ocidente, mesmo antes do segundo milênio antes de Cristo. Surgiu a partir da opressão
imposta pelas grandes potências ao longo da história, que geraram uma onda geral de
pessimismo e ceticismo (Storniolo). Sendo Jó, segundo Rossi (2005), proverbial entre os
judeus exilados.
Portanto, textos antigos foram utilizados para fazer parte da moldura do Livro em
forma de prosa (Jó 1-2; 42,7-11), porém Shreiner afirma que não é possível definir se foram
total ou parcialmente absorvidos pelo autor do Livro.
Outro ponto importante a ser destacado é o personagem de Jó, que, segundo
Storniolo, deve ser encarado coletivamente (três quartos da população israelita), e,
conforme Rossi (2005, p. 14), se identifica com os “muitos camponeses que perderam seus
rebanhos, suas terras e até mesmo seus filhos e filhas” durante a dominação do Império
Persa.
Nesse período a exploração dos camponeses era dupla: Império Persa (externa) e
líderes religiosos judaicos (interna). A primeira exploração se dava por meio de um
inovador sistema de cobrança de pesados tributos impostos sobre os camponeses. A
segunda exploração se dava por meio de ricos comerciantes ligados às famílias dos chefes
dos sacerdotes que controlavam o templo e utilizavam do sistema de cobrança de impostos
em benefício próprio (Rossi, 2005; 2008).
Segundo Tünnermann (2001), uma das políticas persas que deu certo foi a de
tolerância religiosa e cultura, que favorecia a aproximação e a cumplicidade dos líderes
religiosos das nações subjugadas, o que levou um significativo número de pessoas da
população à pobreza, miséria e escravidão.
Rossi (2008, p. 36) afirma que “o Império Persa sugava a vida do povo”. Tal sistema
de dominação tinha de ser sustentado por uma ideologia para se manter e evitar as revoltas
dos explorados e oprimidos, e os líderes do dogma da retribuição participavam do sistema,
eram,

além

de

cúmplices,

executores

daquela

política

de

morte.

Para

isso

instrumentalizavam a educação como meio de domesticação da maioria oprimida.
O autor do Livro de Jó se propõe responder aos questionamentos desses oprimidos e
confrontar a influência política, socioeconômica e teológica a que estavam submetidos.
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O diálogo de Jó com os representantes da educação tradicional sapiencial, que tinha
como ponto forte a teologia da retribuição, é a parte central que tematiza o problema do
livro (Gradl; Stendebach).
Depois dos acontecimentos catastróficos, da chegada dos três amigos e do silêncio de
sete dias e noites, Jó, em busca de respostas aos motivos de seu sofrimento e desgraça,
rompe o silêncio. Nesse momento, muda de atitude, de paciente passa a ser rebelde e
questionador.
Segundo Rossi (2008), bem diferente do símbolo de paciência formado pela tradição.
Ele toma a palavra, amaldiçoa o dia em que nasceu, pede a morte para si e, contrariado com
as desigualdades e injustiças sociais, questiona Deus (Jó 3,23). Não é somente uma
mudança de atitude, mas também de estilo literário (prosa para poesia), de autoria dos
textos e época da escrita (Rossi, 2005).
O comportamento de Jó desencadeia uma série de discursos que segue um padrão, no
qual Jó alterna com seus amigos em uma sequência de três diálogos em que discutem o
tema do sofrimento do justo, tendo como pano de fundo a teologia da retribuição (Ceresko,
2004).
O discurso dos amigos de Jó sempre evidenciam a defesa do dogma da retribuição,
entendimento de que o que acontecia ao ser humano sempre era fruto de suas ações (boas
ou más). Argumentam que o Deus de seu dogma protege os retos, por isso são privilegiados
e abençoados. Acusam Jó de falsidade e de estar escondendo algo de errado que
supostamente havia cometido. Chamam Jó ao arrependimento para o alcance das bênçãos
decorrentes dessa atitude.
Jó é acusado de tentar destruir a educação que mantinha a religião vigente e de se
julgar mais sábio do que a própria tradição por questionar seus conceitos. Sofar (Jó 20,529), procurando insinuar falha em Jó, afirma que a riqueza e o poder são conquistados por
atos de injustiça e isso justifica a punição que recebem, insinuando que a riqueza perdida
por Jó havia sido conquistada injustamente.
Rossi (2005) enfatiza que em nenhum momento os amigos de Jó se referem ao
sofrimento de Jó, mas se dedicam a defender a educação da teologia oficial como se fosse
ato primeiro, em detrimento da vida.
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Segundo Shreiner, se Jó concordasse com seus amigos estaria assumido a culpa e se
rendendo à educação teológica que eles representavam. Ao contrário, ele contesta e não
implora sua libertação do sofrimento, mas a morte ou o debate com o próprio Deus.
Jó chama os seus amigos de consoladores inoportunos, pois estavam em uma situação
privilegiada e em nada o ajudavam, apenas pioravam seu sofrimento com acusações. Sentese abandonado, não aceita a acusação de seus amigos e pede um pleito judicial com o Deus
do dogma da retribuição, sem intermediários. Entretanto, o sistema teológico vigente
apregoava que todas as situações já estavam definidas, nada podia ser diferente do que
estava consolidado e somente os representantes formais poderiam falar com Deus.
O que importa para Jó não é mais a vida ou a morte, quer apenas ser ouvido e que sua
honra seja resgatada, para isso suplica por um redentor, o go’el. Segundo Storniolo (p. 34),
“em hebraico go’el é propriamente o resgatador de algo que se havia perdido: a liberdade
(Lv 25,47), a propriedade (Lv 25,33), ou a própria vida, em caso de assassinato (Nm
35,21), sendo que neste último caso o go’el é o vingador do sangue, isto é, da vida da
pessoa assassinada”.
A defesa de Jó vai ficando cada vez mais contundente para combater os discursos que
representam o sistema educacional sapiencial e seus representantes legais. Fala sobre a
felicidade do injusto, que tem família feliz, não sofre, vive e morre em paz. Chega ao ápice
de seu discurso quando afirma que tudo isso acontece justamente porque o injusto recusa
Deus e seu projeto e ninguém o julga. Complementa afirmando que a morte iguala a todos,
justos e injustos (Jó 21).
Segundo Storniolo, ele estava falando de um quarto da população que representava a
ideologia dominante, que explorava os demais com violência e opressão e vivia muito bem.
Segundo Simian-Yofre (2000), os discursos entre Jó e seus amigos são extremamente
contraditórios e nunca poderiam se encontrar.

Uma releitura freireana do Livro de Jó
Semelhante ao conceito de Paulo Freire, o contexto do Livro de Jó apresenta uma
sociedade dividida em duas classes: opressores e oprimidos. Os opressores são
identificados como os governantes do Império Persa, que realizavam a opressão externa, e
os líderes religiosos de Israel, que realizavam a opressão interna.
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Segundo Rossi (2005, p. 172), o tipo de teologia formada pela antieducação da
teologia tradicional somente poderia interessar a esse grupo: “[...] interessa a todos os
grupos políticos, religiosos, econômicos etc. que desejam diante de si pessoas mansas,
honestas, bem comportadas, respeitosas, educadas, que se submetam a tudo e a todos, sem
se revoltar contra a injustiça e, principalmente, sem exigir os próprios direitos”.
Dobberahn também identifica essa divisão de classes ao afirmar que o autoritarismo
da educação hebraica conduzia à estratificação de classes e, apesar de alguns mecanismos
da lei que protegiam o menos favorecido, nunca foi uma sociedade igualitária. Concorda
com Freire, afirmando que desde as antigas sociedades do Oriente a educação tem servido
como instrumento de perpetuação do status quo vigente e como exemplo cita Jó 8,8ss.
Portanto, a antieducação (teologia da retribuição) dos tempos de Jó servia como
instrumento de uma ideologia de dominação, semelhante à educação bancária apresentada
por Freire, que serve a uma ideologia de dominação, disseminada pela educação como um
sistema de pensamento que legitima, justifica e contribui para manutenção do status quo
vigente, impedindo a mudança social. Chauí (p. 113-114) faz um detalhamento do serviço
que presta esse tipo de ideologia:
[...] a ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações (ideias e
valores) e de normas ou regras (de conduta) que indicam e prescrevem aos membros da
sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como devem
valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer.
Ela é, portanto, um corpo explicativo (representações) e prático (normas, regras, preceitos) de
caráter prescritivo, normativo, regulador, cuja função é dar aos membros de uma sociedade
dividida em classes uma explicação racional para as diferenças sociais, políticas e culturais
[...] é a maneira necessária pela qual os agentes sociais representam para si mesmos o
aparecer social, econômico, e político, de tal sorte que essa aparência (que não devemos
simplesmente tomar como sinônimo de ilusão ou falsidade), por ser o modo imediato e
abstrato de manifestação do processo histórico, é o ocultamento ou a dissimulação do real

Por isso a teologia oficial não podia dar respostas à situação de Jó, pois ela não havia
sido instituída para esse fim e, como afirma Freire, cedo ou tarde o oprimido iria se rebelar
contra a educação bancária, o que ocorreu com Jó quando foi em busca de respostas. O
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problema é que Jó questionava uma sentença que, segundo a tradição educacional religiosa
da época, já estava consumada pelo deus da teologia da retribuição.
Segundo Storniolo, a força do dogma da teologia da retribuição, que privilegiava
somente os ricos e poderosos, colocava o pobre e o sofredor na situação de condenado sem
direito a defesa, e quem o defendesse estaria indo contra o próprio Deus, portanto estaria
sujeito à mesma condenação.
Tal era a condição dos três amigos, em defesa da religião, oprimindo o amigo
sofredor e temendo as consequências de um questionamento à ideologia dominante. Esse
fato se assemelha ao que Freire chama de medo da liberdade e perigo da conscientização,
por causa das incertezas das consequências, pois para Freire o opressor também precisa de
libertação, mas para isso deve reconhecer sua situação de opressor e deixar de o ser,
transformando radicalmente a situação concreta que gera a opressão.
Essa educação teológica não podia ser relevante para a sociedade dos dias de Jó,
como também para a dos dias atuais. Rossi (2008) questiona se uma teologia que apregoa a
prosperidade e o sucesso pessoal ou coletivo como comprovação do sinal irrefutável da
presença de Deus é relevante para a Igreja atual.
Se aplicarmos esse questionamento ao contexto latino-americano, que se apresenta
com as características, guardadas as proporções, da sociedade dos tempos de Jó
(sofrimento, fome, pobreza, opressão), as pessoas não teriam condições de pensar em Deus
e no seu Reino, pois o espaço em que vivem inviabiliza o espaço para um Deus que
privilegia somente os ricos, pessoas saudáveis e financeiramente bem-sucedidas.
As técnicas utilizadas pelos amigos de Jó (revelações, superioridade e autoridade
imposta pela antieducação vigente) se assemelham às do sistema dominante da educação
bancária de Freire. Muitas denominações cristãs nos dias atuais se utilizam da mesma
técnica.
Rossi (2008), falando sobre líderes que representam a teologia da retribuição, afirma
que esses usam de artifícios de supostas revelações para legitimar suas afirmações, e
alimentam o processo de mercantilização da fé com seus discursos inflamados com várias
promessas de parceria e comprometimento de Deus, manipulando seus ouvintes que estão
em busca de uma libertação, conquista de prosperidade e sucesso. Tais líderes
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instrumentalizam textos bíblicos específicos para a dominação dos oprimidos que os
seguem.
Os amigos de Jó insistentemente o acusavam de ser culpado pela própria situação e
diziam que deveria se arrepender dos supostos erros cometidos. Semelhantemente ao
serviço que presta a educação bancária, que forma pessoas com sentimento de inferioridade
e culpa por meio de conteúdos prontos que as impedem de pensar e questionar as
determinações superiores.
Rossi (2008) registra um episódio que presenciou em uma determinada igreja: uma
fiel da denominação solicitou oração por causa de um problema de saúde e, após a oração
do líder e a não realização da cura, este justificou o insucesso da cura e o sofrimento
acusando-a de pecados encobertos.
Esse relato em muito se identifica com a situação apresentada de Jó e a da classe de
oprimidos identificada por Freire. A teologia que é mantida e disseminada por meio do
sistema educacional dessas denominações forma pessoas alienadas, que não pensam e não
questionam, objetivando mantê-las passivas, pacientes e acomodadas à situação. Vivem sob
ameaças de ser punidas por Deus caso se rebelem.
Dobberahn afirma que o povo de Israel era ambíguo e hospedava o opressor dentro de
si, o que dificultava uma sociedade de igualdade, assim como Freire afirma que uma das
grandes dificuldades de libertação do oprimido é o fato de ser hospedeiro do opressor. A
sociedade atual, regida por uma ideologia de dominação e opressão imposta pelo sistema de
capitalismo de produção, que privilegia uma minoria, também gera seres humanos
ambíguos.
A indústria do consumismo e a constante busca do imediatismo influenciam algumas
teologias apresentando a possibilidade de trazer para o tempo presente o que antes era
prometido para um futuro escatológico, conforme afirma Rossi (2008, p. 95): “[...] Pode-se
perceber uma concepção milenarista nessa teologia que valoriza o aqui e o agora; uma
possibilidade de acesso, já nesta vida, às prerrogativas, representadas pela possibilidade de
ascensão social e financeira, antes postergadas para a vida pós-morte”. Isso leva muitos
fiéis a se inflamar em busca de uma posição de dominação.
Uma educação que surge no contexto latino-americano que reintroduz o tema do
sofrimento do inocente e na sua proposta busca superar ou diminuir a dor dos oprimidos é a
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teologia da libertação. Mesmo com suas contradições tem o mérito de trazer para a
discussão o tema do sofrimento imposto por uma ideologia (Grenzer, 2005).
Clodovis M. Boff (2008) faz uma crítica a essa teologia da libertação afirmando que
teve um início promissor, entretanto passou a valorizar mais o pobre do que o próprio
Cristo dos pobres e, como resultado, passou a instrumentalizar a fé para a libertação.
Todavia, argumenta que esta teologia pode ser um instrumento para lembrar do dever
de integração da dimensão sociolibertadora da fé, protagonizada pelos pobres. Com a
prática da fé em Deus e nos ensinamentos de Cristo como princípio primeiro.
A emancipação do ser humano somente é possível por meio de uma educação
libertadora que tenha ação na realidade do oprimido e tenha como princípio primeiro os
ensinamentos de Cristo – amor e respeito ao próximo –, sendo mediada pela fé.
A forma educacional para a emancipação proposta por Paulo Freire pode ser
percebida na atitude de Jó ao questionar a antieducação imposta e no enfrentamento dos
opressores dominantes (Império Persa e lideres religiosos) para a mudança da realidade.
Essa atitude coincide com a educação problematizadora, que é caracterizada por um
processo de reconstrução do ser humano a partir de sua história (experiência de vida), que
gera uma consciência crítica da opressão, cria uma lacuna que força a busca constante por
novos conhecimentos, firma esperança de transformação da realidade por meio de um
trabalho de conscientização e politização, sendo capaz de gerar uma nova prática que
construa condições sociais mais igualitárias e inclusivas.

Metodologia e resultados
Esta pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa, com vistas a identificar a prática
educacional presente no Livro de Jó e por qual prática ela é representada na atualidade.
Para tanto, buscou-se, a partir de dois principais conceitos de Paulo Freire, a educação
bancária e a educação libertadora, uma releitura do Livro de Jó.
Como resultado, essa releitura permitiu perceber que os conceitos freireanos estão
presentes na concepção do autor do Livro de Jó, além de apresentar um Jó diferente do que
a tradição costuma apresentar, um personagem questionador e em busca da superação da
sua situação-limite.
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Outro resultado relevante é a identificação da teologia da prosperidade como
representante da teologia da retribuição na atualidade, pois esta propaga a barganha com
Deus e a prática de uma religião mercantil e interesseira.

Considerações finais
Esta pesquisa demonstrou que os conceitos de educação de Paulo Freire podem ser
aplicados para uma releitura de um texto bíblico, como o Livro de Jó.
Com esta nova ótica para a leitura do Livro, foi possível identificar que por trás dos
discursos dos amigos de Jó estava uma ideologia que não tolerava questionamento e que
estava a serviço de um sistema dominante, controlado pelo Império Persa, que representava
o governo civil da região e dos líderes religiosos, além de alguns de seus familiares que
representavam o governo religioso.
A minoria controladora instrumentalizando a educação para domesticar a maioria que
é oprimida – os camponeses que haviam perdido rebanhos, terras e até familiares,
representados no Livro pelo personagem principal, chamado de Jó.
Com a quebra do silêncio de Jó, surge uma nova prática educacional, chamada por
Freire de educação libertadora, que leva o personagem à superação de sua situação-limite e
à sua própria emancipação, libertando-se do hospedeiro opressor que havia tanto tempo o
controlava pelo medo de mudar.
Esta pesquisa demonstrou que a educação libertadora conceituada por Freire, presente
também no Livro de Jó, possibilita mudanças na situação política, socioeconômica do povo,
bem como nas práticas religiosas. Entretanto, ficou evidenciado que as mudanças não vêm
sozinhas, devem surgir a partir dos oprimidos, não individualmente, mas com a prática da
solidariedade e da consciência coletiva.
Ficou evidenciado também que a prática desumanizadora exercida pela educação
bancária está presente nos dias atuais e é representada pela teologia da prosperidade, que
propaga uma religião mercantil, onde os fiéis são incentivados a fazer trocas com Deus,
com promessas de obter uma vida próspera, aqui e agora, desde que obedeçam a todas as
normas e procedimentos previamente estabelecidos e fundamentados em interpretações
interesseiras da Bíblia.
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Esta pesquisa provoca uma reflexão do leitor para uma avaliação do serviço a que se
tem prestado o sistema educacional de que faz parte, quer conduzindo, quer sendo
conduzido: a educação religiosa de que participa tem propagado uma religião gratuita, com
ênfase na emancipação do ser humano, ou é uma religião mercantil e interesseira, que
atende a interesses pessoais, com ênfase na opressão humana?
Acredita-se que esta reflexão, se encarada de forma séria e responsável, poderá
contribuir para uma sociedade mais justa e próspera.
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A crise da vida religiosa na Europa do
século XXI, tema de reflexão para a vida
religiosa latino-americana
José Maria Vigil, cmf*1

O que está acontecendo na Europa neste início do século XXI, tanto na vida religiosa
como na Igreja Católica em geral, merece a maior consideração. Neste texto focalizaremos
principalmente a vida religiosa, mas não podemos obviar as alusões à problemática maior
que afeta o cristianismo e a religião em geral.

Ver
Estatisticamente
2

Falando em números, pode-se dizer que a vida religiosa na Europa sofre um
“colapso”. Quem não tenha estado por lá pode achar a palavra exagerada, mas confirmo
essa palavra como a mais adequada. Há várias décadas, as vocações escasseavam, mas
ultimamente, na atualidade, simplesmente elas não existem. As escassíssimas que ainda há
*
1

2

Em papel, este artigo foi publicado:
– Em português: • Revista Eclesiástica Brasileira (REB) 66/263, Petrópolis, Brasil, p. 691-701, jul.
2006. [Publica-se na Ciberteologia com autorização dos editores da REB.]
– En español: • Elkargunea, Instituto de Vida Religiosa de Euskadi, Vitoria, España, p. 12-15, abr.
2005. • Christus 746, México, p. 39-45, enero-febrero 2005. • Revista Aragonesa de
Teología 23
(enero-junio 2006).
–
In English: The Crisis of Religiouse Life in Europe. A Call to Religious Worldwide. • RLR,
Religiouse Life Review 44/232 Dublin, Ireland, p. 147-162, May-June 2005.E-mail:
okso@eircom.net. • East Asian Pastoral Review (EAPR) 43/2, Manila, p. 139-151, april
2006. • Journal of Inculturation Theology, Lagos, Nigeria.
– In italiano: • Crisi della Vita Religiosa in Europa, sfida per la Vita Religiosa mondiale. Adista 36,
Roma, p. 7-12, 14 maggio 2005.
Provavelmente, poderia ser dito a mesma coisa (neste ponto inicial e em todo o restante do artigo)
sobre a vida religiosa nos Estados Unidos, mas limitar-me-ei à vida religiosa “da Europa”.
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são, na verdade, a “exceção que confirma a regra” que reina praticamente em todas as
formas de vida religiosa na Europa.
3

Faz alguns anos que na revista Sal Terrae,

falando dos agentes de pastoral

espanhóis, José María Mardones anunciava que não tínhamos mais muito “jogo de cintura”,
e que estávamos nos aproximando de um ponto “sem retorno”. Hoje, ultrapassado já aquele
ponto, estamos além da situação que ele próprio anunciava: agora seria simplesmente
preparar a aterrissagem ao finalizar o voo, pois tudo indica que na Europa Ocidental
estamos já próximos do que seria uma virtual dissolução da vida religiosa tal como tem
sido até agora, um grupo com força e significatividade social e eclesial relevante.

4

Num grupo humano não só importa o número dos membros, mas também sua idade.
5

A vida religiosa da Espanha atingiu os 65 anos de média, precisamente a idade da
aposentadoria. Isso faz que uma boa parte dos religiosos não desfrute da melhor saúde: a
maior parte deles não tem mais flexibilidade para mudar, capacidade para se renovar,
disposição para se adaptar a novas circunstâncias, possibilidade para procurar caminhos
novos ou, ainda menos, reformas radicais. O problema da idade (e da consequente falta de
6

vitalidade) é tão grave como o dos números decrescentes da vida religiosa atual.

São muitas as congregações que estão à beira de unificar e reduzir as comunidades
presentes por falta grave de pessoal autóctone: é fato contundente que lá os(as) jovens não
optam pela vida religiosa e que ela, no que se refere ao pessoal nativo europeu, vai diminuir
gravemente em uma ou duas décadas caso alguma mudança muito séria não aconteça.
Dados publicados em 2005 pela Conferencia Española de Religiosos (Confer) indicam que
os religiosos espanhóis homens, que em 1980 eram 30.100, em 2000 eram somente 16.618,
e que de 2000 a 2004 a diminuição é ainda mais pronunciada: nesses quatro anos

3

4

5

Crece el desierto: la desimplantación de la Iglesia en la sociedad y en la cultura españolas. Sal
Terrae 1022 (abr. 1999) 282: “[...] o pior deste momento é que praticamente não temos mais „jogo
de cintura‟. Não há possibilidade de reagir criativamente. Só cabem medidas reativas e de defesa:
fazer uma retirada ordenada e inteligente, com os menores „custos‟ possíveis. Nesta situação não
cabe mais enfrentar criativamente o futuro para iniciar ações pastorais ou explorar possibilidades
novas”.
“Dissolução” absoluta nunca acontece na evolução histórica dos movimentos sociais: sempre fica
um resíduo, que continua por décadas ou, talvez, séculos.
O dado foi publicado pela Conferencia Española de Religiosos (Confer) em 2003. Essa média de
idade coincide exatamente com a dos padres diocesanos espanhóis.
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diminuíram cerca de 22%, até se situar em 13.010, o que ocasionou o fechamento de 427
comunidades ou conventos no país. Nesses mesmos quatro anos as religiosas, de sua parte,
diminuíram, na Espanha, cerca de 4%. É um fato geral no país que os(as) jovens
europeus(eias) não optam pela vida religiosa e que, no que diz ao pessoal nativamente
europeu, a vida religiosa europeia se extinguirá praticamente em uma ou duas décadas se as
tendências atuais se mantiverem: dados do último informe Juventud en España, do Instituto
de la Juventud, afirmam que a percentagem de jovens espanhóis de 15 a 29 anos que se
declaram católicos praticantes baixou à metade em apenas quatro anos, de 28% em 2000 a
14,2% em 2004. Depois do caso “anormal” da Itália, a Espanha é o país do mundo com
mais religiosos e religiosas.
Nas sociedades tradicionais da África e da Ásia continua havendo abundância de
vocações. Em alguns desses países, o auge vocacional que ainda se vive é tal que os
governos gerais das congregações se veem forçados a impor nos seminários restrições ao
número de admissões. Países que se destacam como fontes de vocações são, por exemplo, a
Índia e a Nigéria.

7

Só parar comparar com nosso continente latino-americano, até uns poucos anos atrás
pensávamos que a “secularização” não acabava de fazer sentir sua força na vida religiosa
do continente. As vocações à vida religiosa continuavam firmes e constantes. Porém, quase
exatamente a partir do ano 2000, por toda a América Latina notou-se um estremecimento: a
maioria das congregações – femininas e masculinas – percebem sinais certos da presença
de uma nova tendência nas vocações, claramente “em baixa”. A vida religiosa na América
Latina simplesmente “se mantém” (não mais cresce nem “exporta”) e a estimativa prevista
é que acaba de começar uma “nova época”, que a longo prazo seguirá, a seu modo, os
passos da Europa.

Institucionalmente
Cada vez mais teólogos afirmam que a vida religiosa católica se encontra numa
situação de cativeiro institucional. Pelo fato de ela ser, por natureza, carismática e profética,
6

7

De 1978 a 2002 – praticamente o tempo do pontificado de João Paulo II – o número de padres caiu
4%; a vida religiosa em conjunto, 19%; os religiosos leigos, 27%; e as religiosas, 19%.
Juntamente com estes dois países, citava-se – até poucos anos atrás – a católica Polônia: como já é
bem sabido, a situação mudou radicalmente nos últimos anos.
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a instituição eclesial oficial conseguiu enquadrá-la em férreos marcos jurídicos canônicos,
dificultando gravemente a necessária liberdade profética.

8

A vida religiosa assimilou-se, em não pequena medida, ao funcionamento
institucional, particularmente ao clero, um corpo intermédio controlado plenamente pela
instituição. E neste tempo de inverno eclesial a mesma vida religiosa passa por um inverno
próprio no seu interior: a maior parte de suas aberturas têm sido sufocadas, submetidas pelo
controle do Vaticano (no processo da elaboração ou renovação de suas constituições, na
submissão de suas obras e de suas publicações, na censura da ortodoxia de seus teólogos e
teólogas, na intervenção extraordinária e extracanônica para com a Confederação LatinoAmericana dos Religiosos e Religiosas (CLAR) e as grandes congregações – jesuítas,
franciscanos, carmelitas etc. –, mas uma grande parte dos(as) religiosos(as) encontra-se
acomodado com seu estatuto canônico institucional. São exceções as(os) religiosas(os) que
percebem que essa domesticação institucional vai contra a mesma essência da vida religiosa
como movimento religoso-cultural liminar.

9

Diante do ambiente atual, constata-se um pouco em todas as partes que a vida
religiosa está sendo governada por homens e mulheres realmente “de governo”. As pessoas
dispostas a correr riscos e criativas foram sendo deixadas de lado nas três ultimas
10

décadas,

numa hemorragia que somente parou por esgotamento. Não havendo mais

espíritos renovadores nem lideranças proféticas, as congregações acabam escolhendo
democraticamente pessoas “de governo”, “do sistema”, que saibam se acomodar sem
tensões ao inverno eclesial e que evitem o conflito.
A vida religiosa, como instituição coletiva, não é mais – e ninguém olha para ela
como – uma reserva moral da sociedade europeia. É, de alguma maneira, um grupo
marginal, sem força, sem liderança social, ausente dos foros importantes onde se decide a
opinião pública e o futuro, e sua intervenção está sempre mais perto da direita, do

8

9

10

“O movimento profético limiar viu-se reduzido a ser uma estrutura mais da Igreja institucional.” Cf.
O‟MURCHU, Diarmuid. Rehacer la vida religiosa. Madrid: Publicaciones Claretianas, 2001. p.
132.
“A ideia de que a vida religiosa pode ter sentido e significado fora da Igreja oficial é uma coisa
virtualmente inconcebível para a maior parte das(os) religiosas(os).” Cf. O‟MURCHU, Rehacer la
vida religiosa, p. 133.
Frequentemente se diz que a vida religiosa devorou seus melhores filhos, as pessoas que mais
poderiam ter colaborado atualmente. Mas o passado não tem volta.
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conservadorismo, das forças sociais sem iniciativa. Nem mesmo no debate europeu sobre a
religião na atual sociedade em transformação destaca sua colaboração qualificada,
reduzindo-se apenas a reivindicações de poder e de influência privilegiada na sociedade por
cima do respeito a seu caráter democrático e secular.
Chama a atenção que, por exemplo, na católica Espanha, a vida religiosa está
majoritariamente identificada com a direita política, ética e econômica, situada na
11

defensiva, e aparecendo hoje entre as instituições com menor credibilidade na sociedade.
Parece difícil crer, e parece exagero, mas em boa parte são dados, não interpretações.

Espiritualmente
Acredito que se possa afirmar sem medo de ser rebatido que o conjunto da vida
religiosa na Europa não é de jeito nenhum um grupo que esbanje saúde, cheio de
inquietações e criatividade, de propostas para descobrir os rumos do futuro. Bem pelo
contrário, como conjunto (não na teoria, mas neste momento) aparece em parte como um
verdadeiro deserto intelectual, mesmo na teologia. Muito poucos opinam, muito poucos
debatem, muito poucos arriscam, muito poucos apontam uma possível saída ou mesmo
fazem uma nova interpretação. Nem sequer se espera, nem se deseja que alguém o faça.
Tudo o que em outro tempo houve de diálogo se esgotou por inanição e por repressão, e
agora não há mais nada transcendente do que falar, simplesmente trata-se de “passar o
tempo”, de “esperar Godot”, sem querer dar razão do que se está esperando e que ao
mesmo tempo está sendo temido.
Não vamos dizer que a vida religiosa esteja num contencioso com a sociedade, ou
numa polêmica teológica intraeclesial não resolvida. Simplesmente a vida religiosa está
rodeada de uma gigantesca indiferença e apatia. Sociedades europeias que cinquenta anos
atrás ultrapassavam percentuais de 80% de pertença cristã hoje deram as costas
maciçamente à prática do cristianismo e não estão mais interessadas nele. A vida religiosa,

11

Segundo a pesquisa anual preparada por “Latinbarómetro”. El País, Madrid, 21 oct. 2002. Em
dados posteriores, segundo a pesquisa da Fundação BBVA sobre a população universitária
espanhola, a Igreja chega a ocupar a última posição, como “la institución que inspira menos
confianza entre los universitarios españoles, por detrás de las empresas multinacionales, el gobierno
y los medios de comunicación; y como grupo profesional, son los religiosos y religiosas los que
„aparecen en el último lugar, por detrás de los dirigentes políticos, los militares, los empresarios y
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como a mesma Igreja Católica, se sente abandonada como num divórcio na velhice: nem
mesmo há com quem discutir; a vida migrou com os jovens a outros lares, e aos idosos
apenas lhes resta desfrutar de uma merecida aposentadoria.
Pode parecer, à primeira vista, uma descrição muito negativa. Quero insistir que isso
é a realidade e que, efetivamente, a vida religiosa na Europa não só está num período de
crise, mas num período critico, grave, talvez terminal no que diz respeito à vida religiosa
realmente “europeia” (não vida religiosa “na Europa”).

12

Uma situação que não deixa de

ser um kairós que chama, que convoca e que desafia.

Julgar
O problema não é da vida religiosa, mas da Igreja
Seja dito para aliviar parcialmente a vida religiosa: ela sofre e partilha a crise global
que sofre o cristianismo. A vida religiosa faz parte – e parte qualificada – da Igreja, e não
pode fugir à crise de seu marco global eclesial de referência.
A vida religiosa não é uma “quantidade discreta” que pudesse ser considerada
isolada, incontaminada, livre de responsabilidades alheias, ou que não tivesse de carregar
com pecados alheios. A vida religiosa faz parte de um pacote, e o todo está na parte. Cada
elemento da vida religiosa está carregado de história, de referências atávicas, de substratos
ancestrais que emitem um inconsciente sentido de pertença ao mundo Pré-Moderno,
medieval e até pré-cristão.
Por exemplo: como interpretar, hoje, a obediência, a castidade, a clericalização
(mesmo na vida religiosa feminina), a missão, a relação com a Igreja etc., conseguindo
prescindir das origens monacais, das perspectivas medievais, dos supostos mitológicos, dos
valores Pré-Modernos, das tendências espiritualistas, monárquicas, antidemocráticas,
contrárias ao corpo, à liberdade, aos direitos humanos, à realização humana etc., todos esses
elementos obsoletos que mesmo até hoje apareceram na essência proclamada e vivida da

12

los funcionarios‟”: La Vanguardia, Barcelona, 4 marzo 2005. (El País e La Vanguardia são dois
dos principais jornais da Espanha [N.T.].)
Quero dizer: se em vinte anos o que houver de vida religiosa na Europa for majoritariamente um
conjunto de extensões missionárias da vida religiosa de outros continentes, isso significará que a
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vida religiosa? É possível uma releitura “livre das correntes do passado”? Ou, depois de
vários milênios de tradições sucessivas, hoje, numa época de mudanças, isso só será
possível construindo um prédio de planta nova?
A vida religiosa leva em cada pastilha de seu belo mosaico uma riqueza enorme de
referências que pertencem a uma instituição (a Igreja) que está em crise. Mesmo querendo,
não pode libertar-se dessa crise, a menos que marque distância com uma clara ruptura
profética.
Mas prossigamos.

O problema não é do cristianismo, mas da religião
Seja dito também, para aliviar parcialmente a Igreja e a vida religiosa, que a crise pela
qual o cristianismo está passando atualmente

13

na Europa não é crise do cristianismo por

ele mesmo, mas crise do cristianismo entendido como religião. A crise que estava sendo
considerada tradicionalmente era a crise do cristianismo. Hoje podemos perceber que a
crise está num nível mais profundo: a própria religião está em crise. Caso a religião
histórica europeia tivesse sido outra, então essa outra religião é que estaria agora
experimentando a crise. Aquilo que entrou em crise na Europa não é simplesmente o
cristianismo, mas “a forma de a humanidade ser religiosa”

14

que prevaleceu desde o início

da sociedade agrária, sociedade agrária cujos vestígios pela primeira vez na historia estão
chegando a desaparecer em grandes setores da Europa.
As “religiões”

15

se mantiveram nesses dez mil anos como a forma religiosa própria

da sociedade agrária. Na transformação sociocultural atual, a sociedade começa a deixar de
ser agrária, e tem de abandonar, inevitavelmente, uma forma agrária de religião que lhe
resulta inaceitável. As “religiões”, enquanto forma sociocultural que a espiritualidade

13

14

vida religiosa “europeia” realmente acabou e foi missionariamente substituída por uma vida
religiosa “na Europa”, procedente de outros continentes.
Estou dizendo “parcialmente” no sentido mais sincrônico da palavra: a crise que vem desta
atualidade, não aquela que vem na atualidade mas é fruto do acúmulo de problemas históricos não
resolvidos.
Não a “religião” como religiosidade ou dimensão do sentido e profundidade, mas “religião” ou
“religiões” como aquelas formas onde o caráter espiritual do ser humano forjou, naquele câmbio
epocal que foi a revolução agrária, formas que a humanidade esteve vivendo até a atualidade, que é
quando precisamente está acabando a sociedade agrária.
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humana assumiu ao longo dos dez milênios passados na sociedade agrária, estão em vias de
desaparecer com essa mesma sociedade agrária que desaparece. A religiosidade, a
espiritualidade humana, continuará, mas sendo transformada, sofrendo uma mutação ou
metamorfose, da qual ressurgirá possivelmente irreconhecível.
Seria muito longo justificar tudo isso, e nós não pretendemos fazê-lo aqui. Mas para
aqueles que começam a enxergar essa “visão” as coisas começam a ficar mais claras: um
mundo está afundando, está morrendo, irreversivelmente. Neste Titanic estão afundando
muitas coisas. A vida não acaba, não afunda a espiritualidade. Afundam, sim, umas formas,
todo um veículo sociocultural, que já está ferido de morte, ainda que a sua agonia venha a
ser lenta e demorada.
A vida religiosa a que estamos nos referindo é uma instituição que faz parte da Igreja
Católica, instituição, por sua vez, de uma forma de religião que, socioculturalmente
falando, está em queda com a queda da idade agrária. É bem possível que, como dizia
Tillard, “se não formos os últimos religiosos, é certo que somos, no mínimo, os últimos
representantes de uma forma histórica de ser religiosos que está esgotada”. Da mesma
maneira que as empresas que pretendem sobreviver no mercado e crescer, a vida religiosa
deveria fazer um imenso investimento em pesquisa, em recursos humanos, em criatividade
etc. para tratar de descobrir as formas pelas quais cristalizará na nova sociedade a essência
mais profunda da vida religiosa, que talvez sobreviva, mas despojada de todo lastro
histórico. Infelizmente, não é bem isso que a vida religiosa está fazendo na Europa.

O problema não é da Europa, mas das sociedades
avançadas
O que está acontecendo na Europa não acontece como se fosse um problema de sua
idiossincrasia histórica específica, mas pela transformação sociocultural que está
acontecendo naquele continente, transformação motivada pelo trânsito da sociedade
agrária, que está findando, para a sociedade pós-industrial, tecnológica e “do
conhecimento” que está acabando de se instalar. Se essa transformação sociocultural

15

No sentido preciso que estamos dando para este termo. Cf. CORBÍ, Mariano. Religión sin religión.
Madrid: PPC, 1996.
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estivesse acontecendo no sudeste asiático, ou africano, seria lá que apareceria a “crise da
religião”.
Acontece que tal transformação, mais cedo ou mais tarde, acabará atingindo todo o
globo – porém mais cedo do que tarde nesta situação de globalização e unificação crescente
das comunicações. A crise que acontece na Europa não será exportada por ela, mas a
mesma crise está sendo gestada autoctonemente em todas as regiões do planeta, na medida
em que entram na mesma fase de sociedade avançada, longe de toda lembrança agrária.
O problema da vida religiosa europeia não é dela pelo fato de ela ser europeia, mas
pelo fato de ela viver e estar inculturada numa sociedade em mutação cultural. Os(as)
religiosos(as) africanos(as) ou asiáticos(as) – por exemplo – que vão para a Europa
possivelmente poderão ajudar a Igreja e a vida religiosa a prolongar “o tradicional” – que
hoje está afundando –, mas é improvável que possam ajudá-la a abrir os novos caminhos
inculturados que a vida religiosa autóctone europeia não está sabendo abrir na nova
sociedade europeia atual. As missões europeias dos séculos passados para o Sul iam de
sociedades mais avançadas para sociedades menos desenvolvidas. A missão em sentido
contrário não é provável que venha a ter sucesso num momento de profunda mudança
cultural. Só quem conhece e tem vivido por dentro essa mudança será capaz de assumir e
dar respostas criativas.

Não mais “pôr em dia”, mas “mutação”
A consciência de toda essa problemática é nova e absolutamente minoritária. O que
está mais espalhado é o desconcerto diante da situação atual. Todos percebem que há
alguma coisa muito profunda e insuspeita acontecendo, mas ela é de uma magnitude tão
grande que ninguém consegue localizá-la, detectá-la e exprimi-la. Por isso estamos, talvez,
aguardando (sem levar em conta a parada obrigatória pelo “final do pontificado” que está
vivendo a Igreja Católica), sem que ninguém ouse aventurar novas interpretações.
Mas acredito que isto já pode ser dito: estamos numa mudança rasante. Estamos
diante de um novo horizonte. A problemática mudou de significado. Os problemas não
podem mais ser resolvidos olhando para o passado, como sempre foi feito, mas é preciso
“romper” com um passado que está afundando, e criar um novo presente com a âncora
colocada num futuro essencialmente diferente.
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Explico-me. Nas duas últimas décadas pensamos que o grande erro oficial foi reverter
o Concílio Vaticano II, e estávamos certos. Mas as coisas mudaram. Esse foi o principal
erro, mas não é mais o maior problema. A dificuldade última (a mais profunda), da que só
agora

16

estamos tomando consciência e que aos poucos vai passar para o primeiro plano,

não é o aggiornamento conciliar frustrado e pendente, mas a “mutação” que já está
acontecendo. Depois de quarenta anos, devemos deixar de olhar como a máxima referência
somente para o Concílio. Isso é dito por alguém para quem, como muitos da minha geração,
o Concílio Vaticano II foi o alicerce teológico mais profundo da própria vida. Mas já se
passaram quarenta anos e o “mundo moderno” com que o Concilio dialogou não existe
mais. Estamos num mundo totalmente diferente. A “posta em dia” conciliar pendente já não
iria encontrar o interlocutor para quem foi concebida. Até o mundo agrário que possibilitou
um tipo de religião como o cristianismo está desaparecendo. Todo um Titanic está
afundando, e é inútil dar murro em ponta de faca para consertar as coisas, reconduzi-las ou
fazê-las flutuar de novo. O problema não é mais de reforma, de reordenação, ou de “pôr em
dia”, nem mesmo de refundação, mas de mutação, de metamorfoses, de refundição.
Fora dessas perspectivas macro, a vida religiosa pode continuar dando murros em
ponta de faca, dependente de sua visão pequena. Suas instituições, enquanto pertencentes a
uma “religião” em declive, vão afundar inevitavelmente. Mesmo desfrutando de boa saúde
– que não tem – afundaria com o Titanic onde navega. A única esperança real está em
objetivar salvar apenas o que pode ser salvo, ficando estritamente com a roupa do corpo,
melhor ainda, se despindo de tudo o que incomoda para nadar. Abandonar o que não pode
ser salvo. Deixar que morra o que deve morrer. Ars moriendi.
Por outro lado, aquilo que pode ser salvo é... o principal: o carisma da radicalidade e
liminaridade religiosa, esse impulso a viver na fronteira, consagrados, também na sociedade
desconhecida “do conhecimento”, que vem para ficar e que nos ajuda (porque nos obriga) a
abandonar tudo o que está afundando com sua chegada.
16

“Só agora” é força de expressão que sempre poderia ser rebatida. Gostaria de chamar a atenção para
o autor francês Marcel Légaut, que trinta anos atrás falava na “mutação” e na metamorfose
necessária no cristianismo com um curioso paralelismo com a tese atual. Foi um visionário que,
mesmo sem os atuais instrumentos de interpretação antropológico-cultural, captou aquilo que hoje é
bem mais fácil de ser percebido por nós, nesta altura dos tempos. Cf. Mutación de la Iglesia y
conversión personal. Paris: Aubier, 1975. Ou: Creer en la Iglesia del futuro. Santander: Sal Terrae,
1985.
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Contudo... a radicalidade e a liminaridade são a essência da vida religiosa atual real,
aquela que foi descrita no início? Se assim fosse, essa vida religiosa estaria hoje, com toda
a sua radicalidade, no limiar do desafio, dando por morto o que tem de morrer e
coprovocando uma mutação de formas religiosas que vão “além da religião agrária”, não
estaria olhando para trás como uma estátua de sal, tentando renovar a religião que morre.

Agir
Só umas ideias quase que telegráficas sobre o agir
•

A crise da Europa é um novo “lugar teológico”. Se ao longo das três últimas décadas
o cristianismo mundial olhou para a América Latina, chegou a hora de perceber que o
que está acontecendo na Europa adquiriu uma relevância teológica e um significado
religioso que faz com que o cristianismo mundial olhe para esse continente e veja
nesse espelho uma aproximação do que pode ser o seu futuro no resto do mundo.
O que a Europa está vivendo hoje vai ser vivido pelos outros continentes (e as outras

religiões) no futuro. Por causa da osmose cultural criada pela comunicação atual, talvez o
Terceiro Mundo viva essa situação antes de passar socioeconomicamente ao estado de
sociedade pós-industrial, o que pode ser ainda bem mais complicado, por “esquizofrênico”:
uma sociedade com uma mentalidade pós-religional numa sociedade com uma
infraestrutura agrária ou simplesmente industrial.
•

A solução não está na “missão para a Europa”. A vida religiosa europeia não
resolverá sua crise “importando religiosos e religiosas jovens do Terceiro Mundo, ou
de qualquer outro lugar, como também a Igreja europeia não vai resolver seu futuro
“importando” seminaristas latino-americanos ou africanos, por exemplo. Esses
seminaristas, e aqueles(as) religiosos(as) jovens poderão ajudar a manter em pé as
atividades clássicas, o culto, a vida paroquial, a religiosidade popular etc., isto é, o
tradicional, “o de sempre”, ou seja: precisamente o que está morrendo. Onde não será
fácil que colaborem os jovens estrangeiros é na construção de uma linguagem
religiosa nova própria da sociedade avançada, que brote dela como o fruto maduro da
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mesma crise da religiosidade clássica vivida em toda a sua intensidade. À
permanência (que talvez não à sobrevivência) da religiosidade clássica europeia
poderão ser úteis as ajudas do Terceiro Mundo. À criação de uma expressão religiosa
radicalmente nova, coerente e em resposta criativa à crise europeia da religião só
ajudarão aqueles que a tenham vivido e compreendido de dentro em toda a sua
profundidade.
Com a vida religiosa europeia acontece a mesma coisa: com a importação de
religiosos(as) de outros continentes, pode-se manter a presença da vida religiosa na Europa,
mas de uma vida religiosa que continua sem “entrar” verdadeiramente na Europa, sem
“fundar” comunidades que estejam realmente presentes e encarnadas – não apenas física,
mas também mental e espiritualmente – no novo modelo de sociedade avançada pósindustrial, que é aquela que rejeita a velha forma de vida religiosa. Essa é a única
“refundação” que pode vir a ter futuro.
•

17

Se a vida religiosa fosse uma empresa multinacional vivendo uma profunda crise,
arriscaria a principal fatia de seu orçamento em pesquisa e criatividade para conseguir
sobreviver num mercado que se transforma rapidamente. Se a vida religiosa tivesse
visão de futuro, investiria suas principais energias e seus melhores recursos humanos
pensando no futuro, pesquisando a verdadeira natureza da crise atual e assumindo
qualquer risco que fosse necessário, apostando com paixão no futuro. Os religiosos
teriam de ser profundos conhecedores de temas como a crise religiosa atual, a
mudança cultural que está acontecendo nas sociedades avançadas. A crítica seria à
religiosidade clássica tradicional, a crítica rasgada a tudo aquilo que deve ser
abandonado antes que a religião clássica afunde mais a reconsideração profunda da
natureza da religião. E não seriam apenas conhecedores teóricos nesses temas, mas

17

Diarmuid O‟Murchu, atendendo às observações de Raymond Hostie – clássico na matéria – sobre
os “ciclos da vida religiosa”, mantém que o aparecimento de uma nova forma de vida religiosa “não
é provável que aconteça nos próximos setenta anos”. Muito interessante suas observações, ainda
que não pretendam ser adivinhação do futuro. Cf. O‟MURCHU, Rehacer la vida religiosa, p. 127.
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especialistas práticos, comprometidos na sua experimentação. Não é isso o que parece
estar acontecendo.
•

18

É preciso respeitar os ritmos e as horas de cada um. Há pessoas, gerações e
instituições que já cumpriram sua missão. Nossas horas não sincronizam com as
horas da história. É preciso saber aceitar a hora de morrer, é preciso aprender a ars
moriendi, a arte de morrer:

19

sem rancor, com esperança, fazendo possível que brote

vida da própria morte para aqueles que estão vindo atrás, tentando passar a tocha a
outras mãos com confiança.
•

Mas é preciso aprender também a ars vivendi, a arte de viver a própria hora, o próprio
kairós histórico, sem demorar nostalgicamente ouvindo música na popa do Titanic. É
preciso saber abandonar o passado para migrar para o futuro, deixar de tentar
recompor o que não tem mais conserto e nascer para uma vida nova.
Refundação ou refundição? Dá para ver que não é refundação. A história dos últimos

quinze anos o comprova pela escassez de resultados da refundação daqueles que a tentaram
dentro do mesmo sistema. Só refundindo no fogo do crisol o ferro pesado que nos atrela,
fundindo-o em novos moldes, fora do sistema que afunda, é que pode haver futuro. Não
mais tentativas de re-fundar, repetir o passado, mas “mutação”, mudança substancial.
•

E na América Latina? Tradicionalmente, o inimigo depredador do catolicismo na
América Latina eram as “seitas”. Já faz alguns anos que se escuta, de um lado e de
outro, que está surgindo outro inimigo: a indiferença. Começou um intenso e
contínuo movimento de fiéis latino-americanos que abandonam a Igreja Católica, não
mais para entrar nas “seitas” ou em novos movimentos religiosos, mas para passar ao
indiferentismo. Isto está apenas começando, e vai ficar mais grave nos próximos

18

19

Os resultados do Congresso de Vida Consagrada celebrado em Roma em novembro de 2004
parecem estar confirmando: suas conclusões parecem mais um exercício de literatura, poesia e
estética que de teologia, realismo e profecia; os problemas mais radicais da Igreja e do cristianismo
de hoje nem sequer são mencionados, simplesmente não existem. Dizia Teilhard de Chardin que o
difícil não é resolver um problema, mas colocá-lo: esse tem sido o problema da vida religiosa
mundial, tão bem representada no Congresso: é uma vida religiosa que ainda no Sul está perdendo o
Norte.
“A minha impressão é a de que Deus pede à vida religiosa e às ordens monásticas que tenham
coragem de se atualizar verdadeiramente, ou, então, que aceitem morrer em paz.” BARROS,
Marcelo. Carta-circular de outubro de 2002.
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anos. Não é problema da vida religiosa nem sequer da Igreja, nem do cristianismo
latino-americano, mas da “religião” no meio da evolução da sociedade atual, que está
iniciando uma profunda mudança cultural, uma mutação substancial. Mesmo inicial,
isto já é uma realidade em nosso continente latino-americano.
Uma vida religiosa que não analise com toda a atenção esta situação que acontece
sobretudo na Europa e que não leve em consideração os fatores mais profundos que estão
em jogo não estará se ajudando a resolver seus problemas nem os problemas alheios,
simplesmente porque não estarão sendo nem mesmo colocados corretamente.
Não ignoro que o tema desta crise é novo e difícil. Não pode ser abordado com os
conceitos tradicionais: existe aí algo de novo e de desconhecido que incomoda porque põe
em questão algumas seguranças estabelecidas. Algumas pessoas não captam o tema e
reagem desgostosamente. Mas penso que pode ser um bom serviço – sob pena de ser mal
entendido – tratar de apresentar essa realidade e refletir sobre ela sem temor. Eis o que quis
fazer.
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Epistemologia e sensibilidade.
A afirmação da experiência como
forma de percepção da realidade
Alessandro Rodrigues Rocha*

Procuro dizer o que sinto
Sem pensar em que o sinto.
Procuro encostar as palavras à ideia
E não precisar dum corredor
Do pensamento para as palavras.
Nem sempre consigo sentir o que sei que devo sentir.
O meu pensamento só muito devagar atravessa o rio a
nado
Porque lhe pesa o fato que os homens o fizeram usar.
Procuro despir-me do que aprendi,
Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me
ensinaram,
E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos,
Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras,
Desembrulhar-me e ser eu,[...]
E assim escrevo, querendo sentir a Natureza, nem
sequer como um homem,
Mas como quem sente a Natureza, e mais nada.
E assim escrevo, ora bem ora mal,
Ora acertando com o que quero dizer ora errando,
Caindo aqui, levantando-me acolá,
Mas indo sempre no meu caminho como um cego
teimoso.1

*
1

Doutor em Teologia pela PUC-Rio, pesquisador da Cátedra de Leitura da Unesco – PUC-Rio.
PESSOA, Fernando. O guardador de rebanhos (XLVI). In. Poesia completa de Alberto Caeiro.
São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 72-73.
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Resumo
O presente artigo trata da ascensão de novas possibilidades metodológicas tanto para
a teologia quanto para as ciências da religião. Tal ascensão surge no cenário da cultura
contemporânea a partir da articulação entre epistemologia e sensibilidade no sentido de
evidenciar a afirmação da experiência como forma de percepção da realidade. Iniciamos
com a discussão acerca do raciovitalismo – racionalidade debruçada sobre o vitalismo –
como realização da proposta de uma racionalidade ampliada. E, logo em seguida, passamos
a refletir sobre a centralidade da experiência nas novas perspectivas epistemológicas:
experiência e realidade na perspectiva da filosofia; experiência e religião na perspectiva da
fenomenologia da religião; experiência e teologia na perspectiva da teologia diante da fé
cristã.
Palavras-chave
Epistemologia – pós-modernidade – raciovitalismo – experiência – pluridisciplinaridade.

Introdução
“Procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que
me ensinaram, e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos.” A metáfora da tinta que
cobre o que antes era uma outra coisa é bem adequada à introdução deste texto, onde
trataremos da afirmação da experiência como canal de percepção da realidade.
Iluminados pelo poeta, podemos compreender melhor como nossa capacidade de
percepção da realidade recebeu muitas “camadas de tinta” pelo pincel do racionalismo.
Essas camadas são: uma visão dualista do mundo, uma epistemologia fundacionalista e
uma concepção da verdade totalizadora expressa em metanarrativas. Cobertos por tanta
tinta, ganhamos tal aparência (racionalismo), que num processo ideológico de naturalização
passou a ser afirmada como idêntica, portanto única, àquilo que somos e poderíamos ser.
Parece que a parede foi e sempre deverá ser assim!
Seguindo um pouco mais a intuição do poeta sobre as “armadilhas epistemológicas”
que a razão moderna armou nas trilhas de nosso caminho existencial, podemos desdobrar a
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metáfora “dos sentidos cobertos por camadas de tinta”. Quem mora em ou conhece uma
casa antiga pode compreender perfeitamente o que tal metáfora propõe: a primeira lâmina
de tinta se encontra coberta por muitas outras aplicadas ao longo do tempo. Somente se
rasparmos a parede descobriremos de quantas cores ela foi coberta.
O conhecimento, enquanto teoria das relações perceptivas que o ser humano tem com
o mundo, passa por esse mesmo processo – sobretudo no que diz respeito ao “como
conhecer”. Ao longo da história ele vai ganhando sucessivas camadas de tinta e com isso se
revestindo conceitualmente de significados distintos e plurais, tornando-se diferente de
certo projeto pensado originalmente. A tarefa teórica de pensar o conhecimento se
assemelharia ao trabalho do restaurador, que no processo de busca pela originalidade da
obra arquitetônica tem de fazer também o historiamento das muitas etapas e conjunturas
históricas que as várias camadas de tinta representam. Seu labor não é, portanto, somente
para chegar à mais antiga pintura, mas também para conhecer as outras pinturas e todos os
elementos que as determinaram.
Falando objetivamente, o desafio que está colocado no processo de compreensão das
teorias do conhecimento é perceber que a cada momento e ênfase epistemológica cabe um
conjunto de circunstâncias que conferem plausibilidade a certa teoria do conhecimento.
Uma camada de tinta não é só uma camada de tinta. Antes é a objetivação da realidade
sócio-econômico-estético-cultural da família que habita naquela casa. Uma teoria do
conhecimento não é só uma teoria. É a expressão de uma corrente de pensamento diante da
inacabada tarefa de dizer a realidade.
Todas as vezes, portanto, que certa “camada teórica” não estiver em consonância com
o horizonte existencial concreto dos “moradores de certos lugares do mundo”, ela é
inadequada. “Raspar uma camada de tinta” encontra seu sentido quando permite que o
“morador” perceba melhor a “parede” pela mediação da “pintura” adequada à sua história.
Na perspectiva a partir da qual olhamos o tema, há uma inadequação da tinta
colocada sobre a realidade, ou seja, uma inadequação da epistemologia racionalista com o
horizonte histórico-cultural a que pertencemos e de onde temos de perceber e traduzir a
realidade. Em suma: a ascensão da razão moderna ao status de suficiência encontrou seu
ocaso. Isso demanda uma nova teorização acerca das formas de conhecer, que possam, por
sua vez, inspirar outras formas de ser-no-mundo.
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Queremos, portanto, enfrentar o desafio de postular uma forma de percepção da
realidade que nos envolve que seja adequada ao contorno histórico-cultural da PósModernidade. Proporemos a experiência como essa forma de percepção. Para tanto
percorreremos o seguinte caminho: a experiência como elemento da racionalidade na
perspectiva filosófica; a capacidade da experiência de perceber e comunicar as expressões
da religião, segundo o ponto de vista da fenomenologia da religião; e a experiência como
forma adequada para a percepção do desvelamento do Real em perspectiva teológica.
No entanto, antes de trabalhar a temática da experiência é preciso tornar clara a
compreensão de racionalidade que apresentamos como alternativa ao racionalismo
moderno. Tal concepção de racionalidade que afirma a abertura ao diverso e a integração
daquilo que nos constitui como homens e mulheres é o raciovitalismo.

Raciovitalismo como realização da proposta de
uma racionalidade ampliada
Como temos proposto até aqui, o problema central do racionalismo moderno é sua
expressão de uma racionalidade fechada e dualista. Fechada porque reduz a tarefa de
percepção da realidade a uma só dimensão da existência humana: a razão concebida como
consciência e sede do ser. Dualista porque desintegra o ser humano numa dinâmica
hierarquizante, onde a mente se sobrepõe, para dominar, às demais instâncias de nosso ser.
Essa desintegração impede, em última análise, que nos realizemos como seres complexos.
Esta temática está diretamente ligada à afirmação da chamada Pós-Modernidade. Na
perspectiva de Gianni Vattimo, construída sobre a interpretação do pensamento de
Nietzsche e Heidegger, a Modernidade estabelece um modelo de objetividade e o torna
necessário à existência e afirmação do sujeito enquanto ser. G. Vattimo afirma:
Pensar o ser como fundamento, e a realidade como sistema racional de causa e efeitos, é
apenas uma forma de alargar a todo o ser o modelo da objetividade “científica”, da
mentalidade que, para poder dominar e organizar todas as coisas, as deve reduzir ao nível de
puras presenças mensuráveis, manipuláveis, substituíveis – reduzindo por fim a este nível
também o próprio homem. A sua interioridade, a sua historicidade.2

2

VATTIMO, Gianni. A sociedade transparente. Lisboa: Relógio D‟Água, 1992. p. 14.
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O modelo de racionalidade construído sobre esse alargamento da objetividade
científica, como denuncia G. Vattimo, cria artificial e ideologicamente uma única
possibilidade legítima de ser-no-mundo baseada em conceitos como natureza humana,
universalidade e absolutidade da verdade e, como decorrência necessária, a univocidade do
discurso acerca dessa verdade. A pluralidade intrínseca à condição humana fica obnubilada
por esse véu metafísico. Exatamente por isso se faz tão importante que tal véu seja rasgado
“de baixo até o alto” a fim de que possamos perceber que há acessos à realidade tão
múltiplos quanto esta se nos apresenta.
Para G. Vattimo, esse processo de desobnubilização, que ele identifica como
desenraizamento operado pela mass media,3 gera uma “libertação das diferenças, dos
elementos locais, daquilo que poderíamos chamar, globalmente, o dialeto”.4 Com o mundo
da comunicação generalizada explode “uma multiplicidade de racionalidades „locais‟ –
minorias étnicas, sexuais, religiosas, culturais ou estéticas – que tomam a palavra,
finalmente já não silenciadas e reprimidas pela ideia de que só exista uma única forma de
verdadeira humanidade a realizar”.5
A reação mais comum a tal forma de concepção da realidade, que afirma a
pluralidade como valor – até mesmo como valor epistemológico –, é a acusação do
inevitável caos a que a falta de regras conduziria a humanidade. Ataques nesse sentido vêm
tanto de ambientes intelectuais laicos quanto, principalmente, de foros religiosos.6 Acerca
dessas reações G. Vattimo escreve:
Este processo de libertação das diferenças, diga-se de passagem, não é necessariamente o
abandono de todas as regras, a manifestação informe da demarcação: também os dialetos têm
uma gramática e uma sintaxe, mas só quando conquistam dignidade e visibilidade descobrem
a sua própria gramática. A libertação das diversidades é um ato com que elas “tomam a

3
4
5
6

Cf. Ibid.
Ibid.
Ibid., p. 15.
Numa recente reflexão sobre a validade do pensiero debole para os nossos dias, G. Vattimo
discute os posicionamentos antiplurais laicos e religiosos. Como exemplo, cita dois personagens
centrais dessas discussões na Europa: Jürgen Habermas e Joseph Ratzinger. Cf. VATTIMO,
Gianni. O que está vivo e o que está morto no pensamento fraco. In: PECORARO, Rossano;
ENGELMANN, Jaqueline (orgs.). Filosofia contemporânea. Niilismo. Política. Estética. Rio de
Janeiro/São Paulo: Editora PUC-Rio/Loyola, 2008. p. 10-11.
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palavra”, se apresentam, se “põem em forma” de modo a poderem tornar-se reconhecidas; de
modo algum uma manifestação bruta de imediato.7

Não estamos falando, portanto, de nenhum tipo de irracionalismo ou barbárie, antes
de perceber as racionalidades constituintes dos inúmeros “dialetos” que representam o
mosaico cultural de nosso mundo contemporâneo. Essa é propriamente a experiência de
uma racionalidade aberta à complexidade da realidade. Enfim, não é possível mais sustentar
uma concepção de razão que afirme a identidade entre discurso e realidade: a realidade é
sempre maior do que o discurso.
O avanço mais notório que tal posição acerca da emancipação das diferenças e dos
“dialetos” nos comunica diz respeito à superação da forma de ser-no-mundo construída
sobre o princípio exclusivo da razão moderna, forma esta que até então viu como valor a
univocidade subjacente ao dogmatismo de discursos laicos e religiosos. Sobre esse avanço
G. Vattimo comenta:
Se falo o meu dialeto, finalmente, num mundo de dialetos entre outros, se professo o meu
sistema de valores – religiosos, estéticos, políticos, étnicos – neste mundo de culturas plurais,
terei também uma consciência intensa da historicidade, contingência, limitação, de todos
estes sistemas, a começar do meu.8

Encarar a tarefa da racionalidade nesses termos é descer ao chão concreto da
existência e assumi-lo como o único lugar possível onde podemos viver e a partir de onde
podemos perceber a realidade, não em perspectiva última e definitiva, mas tal como ela se
nos revela e nós nos revelamos a ela. Esse difícil, mas necessário, caminho do universal
abstrato ao local concreto nos lança à topografia onde se pode realizar uma racionalidade
aberta e integradora: a vida. É exatamente nesse sentido que falamos de raciovitalismo.
“Submeter a razão ao teste da plasticidade do que é vivo.”9 Nessa frase do sociólogo
francês Michel Maffesoli está colocada a principal questão do raciovitalismo:10 aceitar a
7
8
9

10

VATTIMO, A sociedade transparente, p. 15.
Ibid.
MAFFESOLI, Michel. O ritmo da vida; variações sobre o imaginário pós-moderno. Rio de
Janeiro: Record, 2007. p. 28.
Esta expressão foi originalmente utilizada por José Ortega y Gasset no contexto de um
cristianismo secularizado que marcou seu pensamento. Cf. SAVIGNANO, Armando. José Ortega
y Gasset. Cristianismo secularizado. In: PENZO, Giorgio; GIBELLINI, Rosino. Deus na filosofia
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dinâmica da vida como constitutiva da razão humana. Do axioma “penso logo existo” à
concepção vitalista “penso porque existo”. A existência precede todo axioma, mais, é nela
que eles são gerados, mesmo que depois se voltem contra ela tentando suprimir sua
densidade e complexidade.
No exercício de “submeter a razão ao teste da plasticidade do que é vivo” surge uma
racionalidade transpassada pela vida em todas as suas dimensões, uma racionalidade capaz
de integrar intelecto, afeto, sensibilidade, intuição. Uma racionalidade aberta ao novo que é
próprio da dinamicidade dos seres vivos.
Está claro que essa perspectiva colocada por M. Maffesoli afirma-se criticamente
diante da compreensão de razão que dominou o Ocidente ao longo da Modernidade. É
verdade também que essa crítica à razão moderna tornou-se espaço comum, às vezes não
comunicando mais do que simples esforço retórico destituído de consequências práticoepistemológicas. No caso de M. Maffesoli, essa crítica pueril não se reproduz. M. Maffesoli
enceta o elemento da razão moderna que condena a relevância de seu próprio
desenvolvimento e permanência: o distanciamento da razão em relação à efervescência da
vida e suas novas demandas.
É essencialmente isto que pode ser criticado no racionalismo abstrato, em seu poder de
discriminação: sua capacidade de reconhecer o potente vitalismo que move, em
profundidade, toda vida social. É certamente por isso, igualmente, que um fosso cada vez
mais intransponível se abriu entre a intelligentsia, sob seus diversos aspectos [...] e a base
social que não mais se reconhece neles.11

A questão fundamental é, portanto, a dissociação entre razão e vida. A proposta de M.
Maffesoli diante de tal ruptura é que a razão encontre no vitalismo seu lugar de realização e
crítica. Paradoxalmente, isso significa que a razão deve se realizar na empiria que por ela
foi tão criticada ao longo da Modernidade.12 “Assim, a tarefa que nos cabe é bem a de

11
12

do século XX. São Paulo: Loyola, 1998. p. 229-239. No entanto, utilizaremos o conceito de
raciovitalismo como se apresenta no pensamento do sociólogo francês Michel Maffesoli, que é
professor na Universidade de Sorbonne Paris V.
MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 45.
Cf. Ibid., p. 46.
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voltar a essa vida vivida ou mais próxima, a essa empiria; para retomar uma expressão da
fenomenologia, „à própria coisa‟.”13
O vitalismo assumido como lugar de realização da razão opera uma ruptura
epistemológica com relação à razão abstrata. Essa ruptura significa que “saber romper com
uma postura intelectual [...] que busca sempre uma razão (uma Razão) impositiva para além
daquilo que convida a ser visto e a ser vivido. É preciso retornar, com humildade, à matéria
humana, à vida de todos os dias”14 Tal razão vitalista não se constitui uma razão a priori,
antes uma compreensão a posteriori,15 “que se apoie sobre uma descrição rigorosa feita de
convivência e de empatia (Einfühlung)”.16
Antes, porém, de prosseguirmos no aprofundamento desta razão vitalista –
raciovitalisno –, é necessário precisar um pouco mais a categoria vitalismo tal como é
utilizada por M. Maffesoli. No início do quinto capítulo (“Organicidade das coisas”) da
obra O instante eterno, M. Mafesoli situa o vitalismo de forma surpreendente por seu
caráter simples e, por que não?, óbvio. Afirma:
É necessário continuar desafiando essas coisas simples que são o fundamento da vida.
Demasiadamente simples, talvez. Demasiadamente evidentes para nossas mentes
desconfiadas, sempre preocupadas com múltiplos “transmundos” que têm marcado a tradição
ocidental. E, no entanto, a vida está aí. É vivida. Falta, pois, saber expressá-la.17

É a afirmação da vida “que está aí” que constitui o vitalismo.18 Fazendo um retorno à
densidade da expressão “pensar”, M. Maffesoli reconduz a vida ao centro da atividade
racional. Afirma:
13
14
15
16
17

18

Ibid.
Ibid.,p. 46-47.
Ibid.,p. 47.
Ibid.
MAFFESOLI, Michel. O instante eterno. O retorno do trágico nas sociedades pós-modernas.
São Paulo: Zouk, 2003. p. 135.
M. Maffesoli fundamenta a categoria filosófica vitalismo na chamada “filosofia da vida” própria
de pensadores do século XIX e XX. Nomes importantes dessa filosofia são, além de
Schopenhauer e Nietzsche, William James, Wilhelm Dilthey, George Simmel e Henry Bergson,
entre outros. M. Maffesoli afirma sobre tal filosofia: “Portanto, no auge do otimismo dramático,
podemos ver, já no século XIX, pensadores da vida que mostram em que ela está ligada ao
trágico. É Schopenhauer, decerto, quem abre o baile, ao acentuar a força vital e criadora. Logo, o
Zaratustra de Nietzsche será, nesse ponto de vista, uma figura emblemática, cuja influência é, em
muitos aspectos, notadamente maior em nossos dias que nos dias de sua criação. O vitalismo
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Pensar, não esqueçamos, remete ao pensare latino: ao mesmo tempo “julgar” e “pesar”.
Privilegiamos o “julgar”, com a perspectiva judicativa e normativa que conhecemos, e
esquecemos o “pesar”. Pesar o que no ser humano é denso, terreno. Levar em conta o
pesadume da vida, seu peso, talvez seja isso mesmo o que permitirá apreciá-la: saber lhe dar
o seu justo valor.19

Nessa afirmação M. Maffesoli faz ao mesmo tempo uma crítica e uma proposta.
Denuncia o estreitamento da razão judicativa e propõe a integração da atividade racional à
dinâmica da vida. Ou seja: para M. Maffesoli, no vitalismo “o ser não se reduz ao
pensamento”20 Antes, o vitalismo requer inteireza do homem.21
Seus respiros e suspiros. Seu ventre também. Não há intencionalidade, reconhecida ou não,
sem uma espécie de gozo do mundo tal como é, com suas obrigações, suas limitações, seus
arraigamentos, sem esquecer suas aberturas, suas tomadas de perspectivas e sua múltiplas
eflorescências multicoloridas.22

Inteireza, essa é a palavra de ordem. O vitalismo, porque assume a vida concreta com
todas as suas nuances, encontra-se na dinâmica da coincidentia oppositorum.23 E porque faz
as pazes com o terreno movediço da realidade, a razão pode reaproximar-se do amor
mundi, que durante muito tempo ficou restrito aos poetas malditos e filósofos sonhadores.24
O vitalismo, em sua afirmação do amor mundi, coloca a razão diante do princípio da
sensibilidade, tornando-a uma razão sensível.
A um mundo sensível deve corresponder um saber que saiba dar conta dele: uma “razão
sensível”. Não é nada novo. O pedestal de diversos pensamentos orientais é dessa ordem. O
mesmo ocorre, em nosso orbe cultural, com esse gaio saber que serviu de fundamento à
grande civilização occitânica. Permite aos “trovadores” demonstrar engenhosidade, invenção,

19
20
21
22
23
24

próprio desses pensadores é a intuição do sentimento cósmico, que relaciona a humanidade,
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imaginação para celebrar um mundo em que reina a convivência dos homens, entre si, e
destes com a natureza.25

O vitalismo pode nos ajudar a pensar a experiência do viver. Seu fundamento é uma
grande confiança na vida, “em seus equilíbrios reguladores, seus ajustes sucessivos, a
aceitação dos excessos; em suma, essas anomias que prefiguram a ordem do amanhã”.26
Como vemos, não há nesse pensamento nenhum apelo ao irracionalismo, antes o acento
numa outra racionalidade capaz de conjugar as tramas da intrincada existência humana e
suas múltiplas relações. Nas palavras do próprio M. Maffesoli:
Isso certamente não é, como é frequente classificar, irracional. Digamos que expressa a
modalidade do humano que não podemos encerrar no que foi o racionalismo instrumental
moderno, trata-se, antes, de um “não racional” que inclui os afetos, os sentimentos, as
emoções. Digo, de minha parte, “razão sensível”, próxima nesse sentido de um “raciovitalismo” que consiste, para retomar uma proposição de Diltey, em “compreender a vida a
partir de si mesma”.27

Após esta discussão sobre vitalismo, podemos retomar o aprofundamento da
perspectiva de racionalidade que tem nele sua base: o raciovitalismo. Em seu livro Elogio
da razão sensível, M. Maffesoli dedica o primeiro capítulo da seção intitulada “A razão
interna” para expor detidamente sua compreensão sobre tal categoria.28 Logo na introdução
ele a identifica como uma razão sensível. Sensível ao “afeto, ao emocional, ao afetivo,
coisas que são da ordem da paixão”.29 Essas dimensões da vida humana que ao longo da
Modernidade foram confinadas à vida privada agora são integradas e utilizadas para a
formulação de uma epistemologia.30
A ascensão desses elementos puramente mundanos ao status epistemológico alarga o
conceito de racionalidade posto no âmbito da Modernidade. Alargamento que faz com que
a racionalidade se mova em direção ao chão concreto da vida, ocorrendo, assim, uma mútua
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iluminação entre razão e vida. Isto é, de verdade, uma expansão da consciência que o
homem tem de si e de suas múltiplas relações. Nas palavras de M. Maffesoli:
Assim, através da iluminação ou do alargamento da consciência, é a vida em sua
integralidade que se leva em conta. Para retomar uma expressão de Schelling, assim se pode
pôr em prática uma “ciência criativa” que permita estabelecer um vínculo entre a natureza e a
arte, o conceito e a forma, o corpo e a alma. O que acentua tal vínculo é a vida. A vida
enquanto força pura, enquanto expressão de uma natureza exprimindo-se em uma forma.31

O raciovitalismo é, portanto, uma racionalidade mais ampla,32 portadora de uma
“flexibilidade inventiva”,33 ao mesmo tempo detentora de certa audácia e consciente de ser
“precária, aleatória, submissa ao instante”.34 M. Maffesoli defende que o raciovitalismo
possui uma organicidade em seu sistema que pode superar a racionalidade funcional
característica da Modernidade e sua ênfase na técnica. Essa organicidade mostra-se capaz
de integrar epistemologicamente o múltiplo, para então poder compreendê-lo sem a
utilização do recurso da unidimensionalidade racional moderna.35 Partindo do múltiplo, este
não se torna um desafio à verdade, antes uma decorrência necessária. M. Maffesoli afirma:
Em uma concepção tal, a História, com seu passo decidido, cede lugar aos eventos pontuais,
efêmeros, àqueles momentos carregados de intensidade que vivemos juntamente com outros
no âmbito de um tempo mítico. Isso requer que se ponha em ação uma outra lógica, diferente
daquela à qual estávamos habituados.36

Esta é uma das mais significativas características do raciovitalismo: ele pressupõe
uma “racionalidade de fundo que se exprime em pequenas razões momentâneas”.37 Há aqui
uma enorme afinidade com o pensamento de G. Vattimo quanto ao que ele identificou
como “libertação das diferenças ou dos dialetos”. Lidar com “razões momentâneas”, ou
“libertar dialetos”, consiste em perceber a razão interna de todas as coisas.38 Das coisas que
31
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não são outras, senão aquelas que constituem a vida mesma. Isso pode nos levar a “não
negligenciar nada naquilo que nos cerca, neste mundo, no qual estamos e que é, ao mesmo
tempo, sentimento e razão”.39
Fazendo uma espécie de síntese conceitual de sua epistemologia, M. Maffesoli afirma
o seguinte sobre o raciovitalismo:
Na perspectiva epistemológica, que é a minha aqui, pode-se extrair, de tudo isso, que existe
uma estreita ligação entre um conceito – que caracterize um povo, uma civilização, uma
comunidade específica – e a vida que o exprime. É isso que podemos chamar de
raciovitalismo. O que quer dizer que uma entidade, seja ela qual for, encontra sua razão de
ser em si mesma, é causa e efeito de si mesma, é o seu próprio fundamento (Grund).40

Diante de tão clara síntese conceitual, é evidente que o raciovitalismo se constitui um
deslocamento epistemológico em relação ao racionalismo moderno. Tal deslocamento
encontra sua justificação e legitimidade na opção pela integralidade da vida como espaço
de racionalidade, em contraposição à opção da razão moderna pelo acento unidimensional
de sua compreensão de racionalidade na mente humana.
O raciovitalismo, portanto, assume uma perspectiva epistemológica claramente
estabelecida sobre o deslocamento do dualismo da razão moderna, ao holismo da
racionalidade Pós-Moderna. Segundo M. Maffesoli: “Numa palavra, por oposição à simples
mecanicidade do racionalismo, é preciso também buscar a racionalidade orgânica de uma
dada estrutura. É a busca de tal organicidade que faz a especificidade da situação PósModerna”.41
“Buscar uma racionalidade orgânica.” Esta é a tarefa que estamos nos propondo até
aqui. Essa racionalidade nós assumimos como raciovitalismo. Fazemos isso exatamente
porque compreendemos que o racionalismo é “particularmente inapto para perceber, ainda
mais apreender, o aspecto denso, imagético, simbólico, da experiência vivida”.42
Assumir tal tarefa conduz-nos a uma abertura a outras formas de perceber a realidade
para além da simples e reducionista racionalização objetivante das coisas. No escopo de
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nossa tese elegemos a experiência como essa forma mais adequada para perceber a
realidade num contexto Pós-Moderno.
Uma racionalidade orgânica – aberta e integradora –, como expressão de uma razão
ampliada, deve estabelecer uma relação consequente no processo de conhecimento.
Consequente, sobretudo, porque seu pressuposto é que “existe uma estreita ligação entre
um conceito e a vida que o exprime”.43 O holismo dessa racionalidade exige uma
aproximação que o leve em conta ao longo de todo o desenvolvimento epistemológico, bem
como de sua expressão prática. Está claro que a relação sujeito/objeto, como propôs o
cogito cartesiano, não dá conta desse holismo, dessa complexidade da realidade. É nesse
sentido que queremos propor a experiência como forma de percepção capaz de articular e
comunicar um saber que leve em conta a inteireza da vida no conhecimento da realidade.

Experiência e realidade: a perspectiva da filosofia
A relação sujeito/objeto pode agora ser retomada em outro nível. Pensamos já estar
suficientemente claro que a crítica feita à relação sujeito/objeto só pode ser entendida em
toda a sua dimensão e profundidade na perspectiva do cogito cartesiano. Ou seja: é no
âmbito desse momento específico da filosofia que se pode perceber o profundo dualismo
entre sujeito e objeto, conferindo ao primeiro status de res cogitans e, ao segundo, a
inferior condição de res extensa.
Não obstante, é necessário perceber também que essa característica do pensamento
cartesiano se estendeu ao longo dos séculos seguintes como uma epistemologia subjacente
à metodologia científica que predominou – predomina? – ao longo da Modernidade.
Exatamente por isso, quando fazemos a crítica a tal perspectiva do pensamento cartesiano
fazemos, ao mesmo tempo, à epistemologia dela decorrente.
Posto isso, é necessário dizer imediatamente que a relação sujeito/objeto encontra
outras formas de se realizar que não somente a forma cartesiana. É claro que a relação entre
o pensante e o pensado estabelece o dístico sujeito/objeto, porém isso não significa a
necessidade de que esse dístico se constitua uma hierarquia epistemológica que exija a
operação da mente como única forma de percepção da realidade (racionalismo) presente no
mundo dos objetos ou dos fenômenos.
43
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Todo conhecimento nasce de uma relação entre o sujeito, que ativamente busca o
conhecimento, e o objeto, que deve ser conhecido. Do relacionamento recíproco desses dois
polos (o polo subjetivo – o sujeito – e o polo objetivo – o objeto) surge a capacidade
humana de tematizar a realidade. A experiência é um meio para essa tematização, uma
forma de conhecimento muito primitivo, o mais primitivo, ou seja, original, primigênio. É
por ele que se inaugura o conhecimento.
No sentido de aprofundarmos a compreensão desse difícil conceito que é a
experiência, vamos fazer um caminho que vai da exposição sistemática própria dos
dicionários (dicionários etimológicos e de filosofia geral) até as discussões mais densas de
alguns autores que se debruçaram sobre tal conceito para refleti-lo em momentos diferentes
da história da filosofia.
O acesso mais comum ao significado dos conceitos expressos nas palavras é o
dicionário, não obstante a limitação que as expressões dicionarizadas têm no sentido de
apresentar certa interpretação fixada em momento determinado. Exatamente para perceber
como as expressões passam a conter certos conteúdos – tornando-se, assim, conceitos –, é
que citamos, em primeiro lugar, as acepções de “experiência” de um dicionário
etimológico:
(lat. Experientia) 1. Ato ou efeito de experimentar. 2. Conhecimento adquirido pela prática
ou observação. 3. Habilidade, perícia, prática. 4. No estudo de um fenômeno natural ou
provocado, ensaio que tem por objetivo verificar uma hipótese ou induzi-la a partir da
observação; investigação científica, experimento, experimentação.44

As quatro acepções apresentadas para dizer o significado de experiência são
derivadas ou do chamado senso comum (ato de experimentar algo que poderia ser uma
fruta, ou uma camisa), ou da aporia teórica entre racionalismo e empirismo (neste segundo
caso, as acepções de experiência representam o empirismo em sua afirmação de que todo
conhecimento é eminentemente sensitivo).
Da perspectiva dicionarizada como é apresentada a experiência podemos depreender
duas conclusões provisórias: em primeiro lugar, como coisa do senso comum a experiência
é destituída de toda a sua possibilidade epistemológica. Em outras palavras, experiência é
44
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coisa de quem não usa a razão. Em segundo lugar, a experiência fica restringida ao
empirismo, sendo, assim, considerada irracional pelo racionalismo, devendo se estribar
unicamente na dimensão sensitiva. No último caso, a experiência não é esvaziada de suas
possibilidades epistemológicas, porém a epistemologia que dela surge é profundamente
dualista, da mesma maneira que o racionalismo cartesiano o é, só que em perspectiva
oposta.
Embora o tema da experiência tal como é concebido no âmbito do senso comum seja
um importante campo de pesquisa, nossa reflexão se restringe à dimensão aporética que as
acepções acerca da experiência revelam mesmo que indiretamente. Fazemos isso não para
aprofundar tal aporia, mas para buscar superá-la e, dessa forma, evidenciar que a
experiência, como forma de conhecimento da realidade, não é restrita a certas dimensões do
humano em sua existência no mundo – interioridade e exterioridade –, mas é um exercício
desse humano em sua inteireza.
Avançando da exposição do dicionário etimológico às acepções histórico-filosóficas
próprias dos dicionários de filosofia, queremos, ainda, ampliar um pouco mais a
compreensão do que seja experiência no âmbito geral e, portanto, superficial, como se nos
apresenta tal tipo de literatura. Neste sentido vale a pena notar como Walter Brugger
conceitua a experiência. Numa primeira aproximação, afirma:
Em linguagem corrente, experiência designa, de ordinário, o conhecimento obtido pelo
convívio reiterado com homens e coisas, em oposição ao saber adquirido nos livros. A
acepção filosófica é mais vasta. Segundo ela, experiência denota geralmente toda percepção
simples produzida por uma impressão externa. Como esta só é naturalmente possível
mediante a ação de corpos exteriores sobre os órgãos sensoriais, a experiência, em sentido
próprio, é característica da alma unida ao corpo, o que não quer dizer que seja
necessariamente algo de pura natureza sensível.45

Já é possível perceber a problematização que, do ponto de vista filosófico, é
apresentada por W. Brugger: a experiência opera uma união da alma com o corpo no ato do
conhecimento e, enquanto ação epistemológica, não depende de pura natureza sensível.
Esta segunda característica fica ainda mais clara quando ele afirma: “Nossa experiência
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humana é, portanto, de natureza sensitivo-intelectual”.46 Corpo e alma (mente), razão e
sentidos. Assim a insistente aporia racionalismo x empirismo pode ser superada, ou, por
ora, bastante minorada.
No sentido de dar conta da complexidade que a experiência coloca à reflexão
filosófica, W. Brugger faz a seguinte observação: “Distinguimos entre experiência externa
e experiência interna. Experiência externa significa percepção de objetos e processos
corpóreos mediante os sentidos externos; experiência interna designa o viver
conscientemente os estados e operações internas próprias”.47
Tal distinção, porém, é, sobretudo, para fins didáticos. Ou seja: ela busca explicitar a
complexidade da experiência. Fundamental, no entanto, é ressaltar que externo e interno
compõem o ato cognitivo operado na experiência.
Ainda numa perspectiva histórico-filosófica, Nicola Abbagnano constrói uma densa
reflexão sobre experiência num longo verbete de seu dicionário.48 Ele abre o verbete da
mesma forma que W. Brugger, mostrando dois significados que a experiência pode ter no
escopo da filosofia, sobretudo enfocando o período clássico da filosofia grega e a filosofia
moderna.49 No entanto, merece destaque a reflexão que N. Abbagnano faz sobre a teoria da
experiência como intuição.50 Afirma:
A teoria da experiência como intuição considera a experiência como o relacionar-se imediato
com o objeto individual, usando como modelo da experiência o sentido da visão. Desse ponto
de vista um objeto “conhecido por experiência” é presente em pessoa e na sua
individualidade [...] a experiência, que é “o princípio da arte e da ciência”, é o conhecimento
intuitivo perfeito que tem por objeto as coisas presentes.51

Experiência como um relacionar-se com aquilo que está presente. Relação e presença
são duas características importantes para nossa compreensão da experiência como forma de
percepção da realidade na cultura Pós-Moderna. Aproximando as proposições de W.
Brugger e N. Abbagnano, podemos construir uma boa moldura para a tela (experiência) que
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estamos pintando. Para o primeiro, “1) a experiência opera uma união da alma com o corpo
no ato do conhecimento e, 2) enquanto ação epistemológica não depende de pura natureza
sensível”; para o segundo, “3) a experiência é um relacionar-se, 4) com aquilo que está
presente”.
Interpretando essas proposições, diríamos que a experiência como forma adequada de
percepção da realidade tem as seguintes características: 1) é uma alternativa ao dualismo
mente/corpo; 2) possibilita a superação da aporia racionalismo/empirismo; 3) afirma a
relacionalidade no processo de conhecimento; 4) parte do chão concreto da existência,
“daquilo que está presente”, para a construção de sua epistemologia. Essas características
estão em sintonia com a racionalidade ampliada que identificamos como raciovitalismo.
Uma confrontação sujeito/objeto que leve em consideração as características acima
mencionadas possibilita o caminho a uma fonte de conhecimento. Esse caminho se faz
numa percepção simples e imediata do objeto que afeta o sujeito e provoca nele um
conhecimento fundado na evidência. Implica de modo vital a participação do ser humano
em sua inteireza: corpo, alma, inteligência, memória, razão, consciência, vontade,
sentimento, sentidos, imaginação... Vive-se pela pessoa o que se presencia e, depois, por ela
se expressa o que se viveu.
Avançando das definições dicionarizadas acerca da experiência para uma reflexão
mais aprofundada desenvolvida por filósofos que se debruçaram sobre tal temática,
partimos do pensamento de Henrique C. de Lima Vaz. Em sua obra Escritos de filosofia.
Problemas de fronteira,52 Lima Vaz enfrenta a temática da experiência do ponto de vista
filosófico, mas como um “problema de fronteira” na relação com a teologia. Dentro do
capítulo XI da obra (“A linguagem da experiência de Deus”),53 o autor se dedica a
desdobrar com “suficiente rigor a noção de experiência”54 e a ambiguidade55 intrínseca a
ela.
Aplicando o rigor de sua reflexão, característica notória de seu pensamento, Lima
Vaz propõe a remoção de um equívoco que se tornou lugar comum no trato do tema da
experiência. Afirma:
52
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A oposição entre experiência e pensamento é o primeiro falso lugar-comum que convém
remover. Uma tradição que corre paralela, seja na inspiração sensista, seja na inspiração
intelectualista, costuma estabelecer entre experiência e pensamento ou entre o experimental e
teórico uma oposição fictícia [...] Oposição comumente admitida, mas que é necessário
superar. Com efeito a experiência não é senão a face do pensamento que se volta para a
presença do objeto.56

Essa imagem da experiência como “a face do pensamento” dá conta de sugerir a
complexidade da atividade intelectual que a aporia racionalismo/empirismo não percebe, ou
não valoriza. A peculiaridade dessa face do pensamento é que ela se volta à presença do
objeto. Negando-se a modelos demasiadamente abstrativos, a experiência busca a presença
àquela realidade desvelada, por isso concreta. À realidade mesma e irredutível que abriga o
ser-no-mundo.
Essa relação da “face do pensamento” com a “presença do objeto” estabelece uma
proporcionalidade “entre a plenitude da presença e a profundidade da experiência, ou seja,
a penetração dessa plenitude pelo ato de pensar”.57 O grau de percepção da presença do
objeto está, portanto, ligado a quanto a face do pensamento se mostra sabedora de suas
possibilidades. A experiência deve ser afirmada como forma de percepção da realidade e
compreender-se como tal, assumindo sua peculiaridade – estar diante de uma presença –
sem reduzir-se a intelectualismos e ou sensismos. Para tanto cabe, ainda, esclarecer um
pouco mais os contornos da experiência:
É necessário, pois, distinguir a experiência, no sentido estrito, de outros atos psíquicos que
lhe podem ser antecedentes, concomitantes ou consequentes, mas não pertencem de direito à
sua estrutura. Assim, por exemplo, o sentimento de presença que acompanha a percepção de
um objeto exterior, a emoção ou vivência que nascem desse sentimento. O conceito de
experiência deve ser rigorosamente circunscrito em termos de conhecimento intelectual,
embora sua significação plena somente se alcance quando a experiência é referida ao
movimento total da vida do espírito.58
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A experiência não pode se reduzir ao sentimento que dela deriva acerca de uma
presença, mas não pode prescindir desse sentimento e seus derivados como movimento
fundante de uma forma de ser-no-mundo. Lima Vaz, em seu rigor epistemológico aplicado
no sentido de perceber a necessária distinção das operações primárias da experiência como
forma de conhecimento, nos ajuda a não incorrermos em dualismos pela não compreensão
estrita e adequada da experiência diante da realidade.
Se não estiver claro o que é a experiência diante da realidade, bem como o que seja a
sua peculiaridade epistêmica, poderemos tomá-la reduzindo-a a um ato psíquico –
sentimento –, coisa que estabeleceria uma falsa impossibilidade de a experiência afirmar-se
com toda a sua capacidade epistemológica. Lima Vaz aprofunda os traços constitutivos da
experiência chamando a atenção para dois aspectos. O primeiro deles diz respeito à relação
entre consciência e fenômeno.
Em primeiro lugar, convém acentuar que a experiência como conhecimento, em geral, é uma
forma de relação ativa entre a consciência e o fenômeno. A presença que se manifesta na
experiência não ocupa a consciência como um objeto que invade um espaço vazio.
Manifestar-se à consciência significa manifestar-se segundo leis estruturais da consciência
mesma, que tornam possível a manifestação como tal. Eis por que não há experiência sem
uma forma de expressão do objeto pelo sujeito da experiência.59

Em função de a experiência – como saber diante de uma presença – depender para
sua realização de certa forma de expressão que o sujeito evidencia acerca do objeto, surge o
segundo aspecto trabalhado por Lima Vaz: a pluralidade das formas de expressão da
experiência. “Mas essa pluralidade supõe o ato original e constitutivo da expressão mesma.
Expressão ativa, ou seja, acolhimento da manifestação do objeto ao sujeito que o
interioriza, assume a sua presença e, de certo modo, com ele se identifica.”60 Presença e
expressão se relacionam necessariamente no desenvolvimento da experiência como
epistemologia. Acerca disso Lima Vaz afirma: “Presença e expressão se diversificam e a
experiência obedece a essa diversificação. No entanto, podemos estabelecer, desde já, que

59
60

Ibid., p. 244.
Ibid.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 31

61

toda experiência verdadeiramente tal deve encontrar sua expressão, ou seja, sua linguagem;
e que toda expressão ou linguagem da experiência traduz uma presença”.61
Neste momento alcançamos um ponto maduro de nossa compreensão sobre
experiência: “[...] toda forma de experiência corresponde à forma de expressão ou
linguagem de uma presença”.62 A experiência comunica a percepção de certa presença
através de uma expressão. Por isso ela é uma epistemologia, mas não qualquer
epistemologia, senão uma epistemologia do concreto, do existencialmente verdadeiro, da
presença do objeto.
Há, portanto, uma peculiaridade na constituição epistemológica que é própria da
experiência: o estar diante da presença, diante do que é existencialmente presente. Isso
marca inexoravelmente a expressão de tal epistemologia. A experiência se expressa de tal
forma a comunicar adequadamente a concretude da presença, não conceitos ou categorias
abstratas e universais. A linguagem derivada da experiência enquanto forma de percepção
da realidade recebe seus contornos e limites das delimitações da própria presença.
Essa delimitação da presença é propriamente sua forma de desvelamento. Sobre essa
questão Lima Vaz propõe três modos fundamentais de presença ou desvelamento onde o
ser se dá ao nosso pensar:63 “[...] a presença das coisas, a presença do outro, a presença de
nós a nós mesmos. Ou ainda, dando aos termos sujeito e objeto uma acepção técnica: a
experiência objetiva, a experiência intersubjetiva, a experiência subjetiva”.64 A realidade se
desvela, portanto, de forma tríplice, reclamando do ser humano mais que uma simples e
unidimensional perspectiva do conhecimento, seja a razão, seja a empiria. Diante da
complexidade da presença reveladora da realidade, é necessária uma epistemologia
igualmente complexa e multidimensional capaz de articular uma linguagem ou expressão
adequada e essa complexidade e multidimensionalidade.
É verdade que esses três círculos da experiência e da linguagem (coisas, outro, eu) se
interpenetram, mas encerram inexoravelmente o homem num único espaço tridimensional de
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presença ou numa tríplice dimensão da linguagem: a linguagem das coisas, a linguagem do
outro e a linguagem do eu.65

O que já é possível depreender das contribuições de Lima Vaz à constituição da
experiência como epistemologia são principalmente as seguintes questões: 1) a falsa
oposição entre experiência e pensamento; 2) a experiência como face do pensamento que se
volta para a presença do objeto; 3) a articulação entre experiência e seus derivados –
sentimentos, emoções e sentidos; 4) a experiência como forma ativa de relação entre a
consciência e o fenômeno; 5) a pluralidade das formas de expressão – linguagem – da
experiência; 6) e os modos fundamentais de presença ou desvelamento onde o ser se dá ao
nosso pensar – coisas, outro, eu.
Essas características que constituem a experiência como forma de percepção da
realidade, por causa de seu caráter de concretude ou focalização em uma presença (das
coisas, do outro ou do eu), tornam-se em uma epistemologia que não pode reduzir-se à
mera abstração especulativa. Antes, tal epistemologia se apresenta como um caminho, uma
forma de ser-no-mundo. Nas palavras de Lima Vaz: “[...] esse caminho da experiência é,
num certo sentido, o próprio caminho da linguagem como caminho do homem no mundo. É
o mundo mesmo do homem. Fora dele reina apenas o silêncio das coisas”.66
Articulados ao pensamento de Lima Vaz, no sentido de precisar filosoficamente os
contornos da experiência como epistemologia, passamos a expor a reflexão de Leonardo
Boff. Em sua obra Experimentar Deus. A transparência de todas as coisas, L. Boff dedica
um capítulo para discutir o conceito de experiência e responder à questão “que é ex-periencia?”.67 De forma introdutória ele propõe a seguinte definição: “Ex-peri-encia é a ciência
ou o conhecimento (ciência) que o ser humano adquire quando sai de si mesmo (ex) e
procura compreender um objeto por todos os lados (peri)”.68 Sendo, portanto, um
conhecimento, o é em perspectiva distinta dos demais. “A experiência não é um
conhecimento teórico ou livresco. Mas é adquirido em contato com a realidade que não se
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deixa penetrar facilmente e que até se opõe e resiste ao ser humano. Por isso em toda a
experiência existe um quociente forte de sofrimento e luta.”69
Tal luta e sofrimento que L. Boff percebe como elementos integrantes do
conhecimento derivado da experiência se dão exatamente porque essa forma de
conhecimento resulta “do encontro com o mundo, num vai-e-vem incessante, encontro que
nos permite construir e também destruir representações que havíamos recebido da
sociedade ou da educação”.70 Mais uma vez percebemos que tal conhecimento se dá diante
de uma “presença”, por isso ele se faz num “encontro”, sendo inalienavelmente
“relacional”. Na perspectiva de L. Boff, o saber que deriva desse tipo de conhecimento “é
um saber veri-ficável que se faz verdade concreta e vital”.71.
L. Boff, utilizando-se do instrumental semântico – como lhe é peculiar –, capta e
interpreta a experiência como forma de percepção da realidade. Aliás, é a realidade mesma
que se constitui a topografia própria de tal epistemologia. Quando L. Boff secciona a experi-encia, o faz para reencontrar a profundidade de sua significação. Experiência não é um
simples “ato ou efeito de experimentar algo”, mas, é a “(ciência) que o ser humano adquire
quando sai de si mesmo (ex) e procura compreender um objeto por todos os lados (peri)”.
Valorizando a densidade das partículas seccionadas da ex-peri-encia, L. Boff
aprofunda as peculiaridades próprias dessa ciência. Em primeiro lugar, toma a partícula
peri. Sobre ela, L. Boff observa: “A ciência que resulta da ex-peri-encia não é mera
sensação de um objeto. É a síntese de toda uma série de abordagens do objeto (peri “ao
redor de”, “em torno de”).72 A experiência como epistemologia se caracteriza, portanto, por
essa relação com o objeto, onde este é vislumbrado por todos os lados. Não que a
experiência tenha algo de onisciente, mas que sua ação é holística. Todos os lados não
significa a absolutez do objeto, mas sua inteireza constitutiva, sua complexidade.
O peri da ex-peri-encia, à medida que se constitui como abordagem que compreende
o holismo da realidade, desenvolve consequentemente uma aproximação a tal realidade
capaz de captar seu holismo. Ou seja: a uma realidade complexa cabe uma aproximação
complexa. Estabelece-se, assim, uma mutualidade sujeito e objeto. “Pela experiência o
69
70
71
72

Ibid., p. 40.
Ibid.
Ibid.
Ibid., p. 41.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 31

64

objeto se faz cada vez mais presente dentro de quem quer conhecer, na medida em que ele
se abre mais e mais ao objeto e o estuda de diferentes ângulos.”73
Após vermos a abrangência da partícula peri, resta-nos, ainda, perceber as
possibilidades da partícula ex. “Ex é uma pré-posição latina que significa, entre outros
conteúdos, „estar orientado para fora‟, „aberto para‟.”74 A partir da compreensão de ex, a
experiência é revestida de uma inalienável condição de encontro e relação. Conhecer, ao
menos na perspectiva da experiência, é relacionar-se com a realidade como uma presença.
Exatamente por isso nos são reclamadas todas as dimensões de nossa existência, não
somente a razão ou os sentidos compreendidos em oposição. Uma relação com uma
presença demanda a inteireza da existência.
Aqui se encontra em maior grau a peculiaridade da epistemologia da experiência: a
inteireza do humano diante da inteireza da realidade. Mesmo que ainda nos encontremos na
lógica sujeito/objeto, inserimo-nos nela de forma distinta daquela proposta pelo
racionalismo moderno. Como L. Boff observa: “Neste sentido, ex exprime uma
característica fundamental do ser humano como ex-istência. Ele é um ser que ex-iste
voltado para fora (ex), em diálogo e comunhão com o outro e com o mundo. Daí ser a experi-encia não apenas uma ciência, mas uma verdadeira cons-ciência”.75
Tal cons-ciência – ciência derivada da ex-peri-encia –, que se funda na relação com
uma presença, realiza uma forma de ser-no-mundo. Não sendo suficiente, portanto,
somente o desenvolvimento de certo instrumental de compreensão abstrata e conceitual
acerca dos objetos, tal ciência (cons-ciência) exige um influxo da vida sobre a realidade que
se quer conhecer e, dessa realidade, sobre a vida que se abre para conhecê-la. Esta é uma
forma de ser-no-mundo fundada sobre o princípio da afetação, que exclui qualquer forma
de isenção do sujeito diante do objeto. No processo de conhecimento dirigido pela
experiência, os dois polos – sujeito e objeto – são mutuamente afetados e o discurso
derivado de tal epistemologia não pode ser confundido como uma mera descrição da
realidade, mas como uma interpretação dela.
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Nas palavras de L. Boff, a “experiência é o modo como interiorizamos a realidade e a
forma que encontramos para nos situar no mundo com os outros”.76 Em suma: a
experiência se constitui uma cons-ciência geradora de uma forma de ser-no-mundo, ou seja,
um horizonte onde a existência pode se realizar.77
Do pensamento de L. Boff podemos depreender, pois, as seguintes características
para a experiência como forma de percepção da realidade: 1) ela é a ciência ou o
conhecimento (ciência); 2) que o ser humano adquire quando sai de si mesmo (ex); 3) e
procura compreender um objeto por todos os lados (peri); 4) ela é uma cons-ciência, mais
do que um instrumental de criação de conceitos; 5) por fim, ela constitui um horizonte que
exige uma forma de ser-no-mundo em convergência àquilo que a constitui.
Nas abordagens do tema “experiência” feitas por Lima Vaz e L. Boff há uma
convergência explícita – mesmo que aquele parta de uma abordagem ontológica enquanto
este opte pelo aporte existencial – que nos permite concluir esta fase de fundamentação
filosófica da condição epistemológica da experiência. Queremos, agora, avançar em nossa
compreensão sobre experiência no campo das expressões religiosas. Para isso nos
guiaremos pelo instrumental teórico da fenomenologia da religião.

Experiência e religião: a perspectiva da
fenomenologia da religião
Tendo como base a reflexão que fizemos sobre a condição epistemológica da
experiência – para isso nos foi necessário o aporte da filosofia – partimos neste tópico para
a compreensão das relações que a experiência mantém com a religião, no sentido de
“conhecer” o sagrado e a realidade a partir dele. Para tanto nos propomos o seguinte
caminho: iniciaremos por uma breve conceituação da fenomenologia, seguida da exposição
dos critérios próprios da fenomenologia enquanto método, faremos a passagem da
fenomenologia à fenomenologia da religião, estabeleceremos o paralelo entre experiência
humana e experiência do sagrado e, por fim, proporemos uma síntese da experiência no
âmbito da fenomenologia da religião.
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O termo fenômeno – do qual se origina a fenomenologia – vem do grego fainomenon,
que significa aquilo que aparece, que se mostra.78 Logo, fenomenologia é, literalmente, o
estudo do que aparece. Mas, obviamente, como método científico, o termo vai muito além
do seu significado literal. A fenomenologia é uma tentativa de compreender a essência da
experiência humana, seja ela psicológica, social, cultural ou religiosa, a partir da análise das
suas manifestações, chamadas de fenômenos. É uma tentativa de compreensão não do
ponto de vista do observador, mas do ponto de vista da própria pessoa que faz a
experiência.
O método da fenomenologia possui dois conceitos básicos que o distinguem dos
demais métodos científicos, mesmo aqueles ligados às ciências humanas: redução eidética
e epoché. Esses dois conceitos se tornaram o principal diferencial da fenomenologia, pois,
enquanto os demais métodos científicos excluíam a subjetividade em favor da objetividade,
Edmund Husserl sugeriu ser possível compreender o subjetivo, a essência, o eidos.
Na época de E. Husserl, estava em voga o psicologismo, para o qual a experiência
religiosa não passava do produto da psique humana.79 A fenomenologia muda o foco da
análise ao afirmar que, independente de essa experiência ser um produto da psique ou um
real encontro com o sagrado, o que interessa é compreender o que a mesma significa para o
Homo religiosus, aquele que vivencia tal experiência. Na linguagem do próprio E. Husserl,
é o voltar às coisas mesmas.
A redução eidética é a busca por essa essência do fenômeno. É a tentativa de ver o
fenômeno como o próprio Homo religiosus vê. Para isso é necessária a epoché, a suspensão
do juízo, dos pressupostos. O sociólogo clássico se aproxima do homem religioso já
pressupondo que a experiência do mesmo é fruto do viver social. O psicólogo clássico
78
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pressupõe de antemão ser um resultado da psique. O fenomenólogo tentará não pressupor
nada. A epoché se constitui, portanto, uma “suspensão intelectual necessária para tratar dos
fenômenos, deixando entre parênteses os pressupostos e condicionamentos”.80
Foi a partir da fenomenologia com seu método – como vimos anteriormente – que se
constituiu a fenomenologia da religião. Segundo o professor Antônio Gouvêa de
Mendonça, a fenomenologia da religião pode ser vista num duplo sentido: uma ciência
independente, com suas pesquisas e publicações, mas também como um método que faz
uso de princípios próprios.81 Aqui assumimos a perspectiva da fenomenologia da religião
como método de pesquisa e, enquanto tal, um “estudo das coisas em seus aspectos
observáveis, contrapondo-se à sua causalidade”.82 Ou seja: é o estudo das causas religiosas
através da observação das suas manifestações.
Utilizando uma analogia, a análise fenomenológica é como o trabalho do arqueólogo.
A partir de uma pequena evidência que aparece no solo, ele escava até descobrir grandes
fósseis escondidos sob os seus pés. Os fenômenos ou manifestações religiosas são apenas
pequenas evidências que se mostram. Cabe ao fenomenólogo intuir através delas até
alcançar o seu significado mais profundo. Por trás de cada fenômeno há uma ideia, um
significado. É essa ideia que a fenomenologia procura compreender. No caso da
fenomenologia da religião, o que o fenômeno religioso revela e esconde ao mesmo tempo é
a ideia do sagrado.
Em suma: a fenomenologia da religião estuda os fenômenos religiosos a partir de sua
intencionalidade, pergunta pelo significado do fato religioso para o Homo religiosus. “A
fenomenologia parte necessariamente dos fenômenos religiosos (fatos, testemunhos,
documentos), contudo explora especificamente seu sentido, sua significação para o ser
humano específico que expressou ou expressa esses mesmos fenômenos religiosos”.83
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A base, ou ponto de partida, da fenomenologia da religião em sua ação
epistemológica é a experiência do sagrado, que pode ser comunicada exclusivamente pelo
sujeito que a fez. Assumindo a experiência como forma básica de aquisição de
conhecimento, nada chega ao nosso intelecto sem causar uma experiência pessoal, quer seja
empírica, quer seja existencial. Assim sendo, a religiosidade está intimamente relacionada
com a experiência. No caso, com o sagrado. Referindo-se a um contexto cristão,
Waldomiro Piazza afirma que “a essência da experiência religiosa é o encontro do homem
com Deus”.84 Generalizando esse raciocínio, podemos dizer, então, que a experiência
religiosa consiste no encontro do homem com o sagrado e suas representações.
Na perspectiva da fenomenologia da religião, deve-se afirmar a “irredutibilidade do
fenômeno religioso”.85 Ou seja: “[...] não é possível reduzir o fenômeno religioso a
qualquer outra coisa, não é possível afirmar que a religião „nada mais é que...‟.”86 Aldo
Natale Terrin explicita bem o conceito de irredutibilidade da religião no interior da
fenomenologia afirmando a sua importância e necessidade de preservação.
A autonomia e a especificidade da religião e da experiência religiosa que a sustentam são o
bem precioso que deve ser preservado contra todas as tendências reducionistas e são, ao
mesmo tempo, uma conquista alcançada mediante um esforço de identificação e “simpatia”
com aquele que crê, com quem vive certa religião.87

Identificação e simpatia com o Homo religiosus são os traços que norteiam o
fenomenólogo da religião diante da expressão da experiência com o sagrado narradas por
aquele. Nesse sentido a epistemologia que daí emerge não se confunde com qualquer ranço
racionalista, sobretudo com teses positivistas que afirmam a neutralidade do sujeito diante
do seu objeto. A simpatia não permite neutralidade, antes ela conduz o conhecimento a
inalienável condição de circunscrição e de subsequente enfraquecimento no que diz
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respeito às abordagens que em nome de proposições universais se rendem à infertilidade
existencial e acadêmica da pura abstração.
Até aqui vimos: 1) o que é a fenomenologia enquanto método científico; 2) os
principais elementos que a constituem como tal; 3) a afirmação deste método no estudo do
fenômeno religioso; e 4) quanto esta fenomenologia da religião valoriza a experiência do
sagrado como foco irredutível de toda a sua ação epistemológica. Agora, portanto, faz-se
necessário aprofundar a concepção de experiência religiosa subjacente ao método e
discurso da fenomenologia da religião. Para isso nos guiaremos pela reflexão de José
Severino Croatto.88
J. S. Croatto, em sua obra As linguagens da experiência religiosa, dedica um grande
espaço (todo o segundo capítulo) para a discussão acerca das estruturas da experiência
religiosa.89 De início ele afirma que, “mesmo que a finalidade da vivência religiosa seja
transcendente [...], trata-se de uma experiência humana, própria do ser humano e
condicionada por sua forma de ser e pelo seu contexto histórico e cultural”.90 Notemos que
não se trata de uma redução da experiência religiosa à condição de experiência humana de
caráter psicológico, mas de perceber que a experiência do sagrado só pode ser realizada
pelo ser humano enquanto tal, circunscrito em seu horizonte histórico-cultural.
J. S. Croatto propõe que, para entender a experiência do sagrado narrada pelo Homo
religiosus, é necessário, antes de mais nada, conhecer o Homo sapiens e demens91 onde se
realiza a experiência humana enquanto tal. Não são dois – o Homo religiosus e o Homo
sapiens/demens, antes um único ser, capaz de fazer a multiplicidade das experiências
humanas, dentre elas aquela que é possivelmente a mais radical, a experiência com o
sagrado. Exatamente por isso, antes de tratar da experiência do sagrado J. S. Croatto trata
da “experiência humana como tal”,92 estabelecendo para isso uma dupla caracterização
desta experiência: a) a experiência humana como vivência relacional e b) a experiência
humana como vivência individual.
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A experiência que o ser humano tem da existência, de sua condição de ser-no-mundo,
tanto no que tange ao horizonte natural quanto ao sobrenatural, se realiza dentro das
estruturas próprias da vida social em suas mais diversas representações. Isso indica que tais
experiências se constituem de forma indireta, ou seja, mediadas pelas relações que o ser
humano estabelece com as instâncias da realidade e que, em última análise, constroem sua
humanidade. No que diz respeito especificamente à experiência do sagrado, a experiência
indireta é o caminho comum. Não obstante, existe também a experiência direta, própria da
mística ou dos eventos originantes das religiões.
Na perspectiva da experiência humana em sua condição de vivência relacional,
limitamo-nos à reflexão acerca da experiência indireta, mediada pelas representações da
realidade externa ao próprio homem. J. S. Croatto mostra que tal vivência se realiza numa
tríplice dimensão: “a) com o mundo (a natureza, a vida e o que a realidade oferece); b) com
o outro indivíduo; e c) com o grupo humano (todo ser humano está socializado, de uma
forma ou de outra, em diferentes níveis [...])”.93
Contudo, além da face relacional da experiência humana há também uma face
individual. “Cada ser humano constrói [...] um projeto de vida que procura realizar durante
sua existência.”94 Como propõe J. S. Croatto:
Em tudo o que deseja e faz, o ser humano manifesta que não é um ser pleno: deve crescer
biologicamente, aprender intelectualmente, preparar-se para tudo, buscar metas, melhorar a
saúde, aspirar a uma vida melhor, reiniciar uma e outra vez caminhos novos; ainda na véspera
da morte, sente que tem de fazer algo para ser o que ainda não é. É um ser que está sempre
em busca. Essa é a característica fundamental do ser humano.95

Essa condição de não plenitude a que o ser humano se encontra inescapavelmente
ligado gera nele uma consciência marcada profundamente por alguns traços: o primeiro
deles aponta para as necessidades específicas da vida (necessidades físicas, psíquicas,
socioculturais),96 que, realizadas em maior ou menor grau, têm direto influxo sobre a
experiência que esta ou aquela pessoa terá da realidade. O segundo traço é a consciência de
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limitação diante da vida que assola todo e qualquer ser humano. Tal consciência de
limitação se manifesta de forma tríplice.97
Em primeiro lugar, a limitação da fragmentação: “o bem, a felicidade, o descanso, o
dinheiro etc., só se pode ter parcialmente, em fragmentos, nunca em uma totalidade
plenificante”.98 Em segundo lugar está a limitação da finitude: “há limites em todas as
coisas, até mesmo na própria vida [...]. Parece, que a finitude da vida opõe-se a uma
infinitude do sofrimento. Daí a ansiedade existencial gerada e da qual a vivência religiosa
vem socorrer”.99 Em terceiro lugar, a limitação da falta de sentido de muitas experiências
vitais: “o trabalho alienante [...] é um exemplo, como são também a morte, a dor ou uma
vida „vazia‟”.100
O que faz com que o ser humano sinta com tanta agudeza esses traços é sua tendência
à totalidade. No horizonte está o infinito, porém no chão pedregoso do caminho estão as
limitações. Superar os limites rumo ao horizonte que teima em não se aproximar o
suficiente constitui-se a u-topia de todo o humano. Estabelece-se, pois, uma tensão
contínua que, em última análise, faz surgir o desejo de “salvação”, tanto em suas
representações religiosas quanto nas propostas sociopolíticas. Como observa J. S. Croatto:
“Dá-se, portanto, uma tensão dialética entre o desejo e sua realização, que, como nunca é
plena, engendra um novo desejo e uma nova tensão. O ser humano é, na realidade, „menos‟
do que deseja ser; mas é sempre, no desejo, um „mais‟ que não chega a se concretizar por
inteiro”.101
É exatamente nesse contorno da experiência humana enquanto tal que se realiza a
experiência do sagrado. Nesse sentido acompanhamos a aplicação da dupla caracterização
da experiência humana (como vivência relacional e como vivência individual), como
propõe J. S. Croatto, para a análise da experiência – ainda humana – do sagrado.
Com relação à condição relacional da experiência, ela tem “uma grande influência na
„socialização‟ da experiência religiosa”.102 À medida que a experiência do humano
enquanto tal acontece nos contornos da relacionalidade, a experiência do humano com o
97
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sagrado só poderá ocorrer nos limites de tal contorno. J. S. Croatto, partindo do pressuposto
que experiência humana enquanto tal compreende a relação com o mundo, com o outro
indivíduo e com o grupo humano, amplia ainda mais a dimensão relacional da experiência
do sagrado afirmando que esta “relaciona também a realidade humana com o
transcendente”.103
Com relação à condição individual da experiência humana (com seus dois traços: a
consciência das necessidades específicas da vida e a consciência de limitação diante da
existência – esta em sua tríplice manifestação: limitação da fragmentação, limitação da
finitude, limitação da falta de sentido), seu influxo sobre a experiência do sagrado é
igualmente inequívoca.
No caso da consciência das necessidades (físicas, psíquicas e socioculturais) podemos
observar como no âmbito da experiência do sagrado as respostas são oferecidas. No caso
das necessidades físicas, “milagres (cura, comida ou bebida milagrosa, ressurreição...)”;104
para as necessidades psíquicas, “a paz, o gozo da „glória‟ ou visão de Deus, estados
místicos, amor plenificante...”;105 respondendo às necessidades socioculturais, “uma nova
ordem social, a libertação como ação divina na história, a irrupção de um mundo novo[
...]”.106
Já no que tange à consciência de limitação, “o ser humano soube „imaginar‟, em
todos os tempos, maneiras de superar suas limitações recorrendo ao sagrado”.107 O Homo
religiosus conseguiu passar do fragmentário ao totalizador, e isso fica bastante evidente nos
vários escritos sagrados. Segundo J. S. Croatto, “[...] o bem, a felicidade, o descanso são
descritos nos textos religiosos como plenificantes, [...]”.108 Quanto à limitação da finitude, a
melhor resposta apresentada pela experiência do sagrado é a promessa do eterno109 em suas
mais diversas configurações. A respeito da limitação posta pela falta de sentido que invade
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a experiência humana, a experiência do sagrado articula poderosas respostas: esperança,
providência, intervenção divina são algumas delas.110
O ser do humano – como forma de ser-no-mundo – e o sagrado são conhecidos
através da experiência mediada que o ser humano realiza enquanto tal. Humano e sagrado
estão para a experiência como as duas faces de uma moeda. Porque e como o humano tem
experiência com sua condição, pode também fazer experiência com o que ou quem lhe é o
fundamento. Esta é uma das mais importantes contribuições da fenomenologia da religião.
Além disso, o movimento feito pelo fenomenólogo da religião, de trazer para o centro da
sua ação epistemológica o Homo religiosus, confere ao mesmo tempo a profundidade e a
extensão que este método científico possui diante da problemática do desvelamento do
sagrado, bem como do conhecimento da realidade a partir daí.
Vale a pena ressaltar ainda, acerca dessa profundidade e extensão, que a primeira é
realmente profunda, ou seja, a partir da expressão de quem faz a experiência do sagrado – o
Homo religiosus – se pode mergulhar sempre mais profundamente no oceano do
Mistério.111 Mas é necessário também dizer que, quanto à extensão, o conhecimento será
sempre restrito. Restrito às muitas circunstâncias que traduzem o substantivo abstrato
humanitas em substantivo concreto: o homem (homem e mulher).
Tendo fundamentado do ponto de vista filosófico a condição epistemológica da
experiência e avançado na proposição acerca de sua centralidade na compreensão das
expressões religiosas a partir da fenomenologia da religião, é necessário avançar ainda
mais, para enfrentar a relação entre experiência e teologia, em sua matriz cristã.

Experiência e teologia: a perspectiva da
teologia diante da fé cristã
“Por favor, por favor!”
Disse um peixe do mar a um outro peixe:
“Você que deve ter mais experiência,
talvez possa ajudar-me... Então me diga:
110
111
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onde posso encontrar a coisa imensa
que chamam de Oceano? Em toda parte
eu o venho buscando sem sucesso”.
“Mas é precisamente no Oceano
que você está nadando”, disse o outro.
“Oh... isto? Mas é pura e simplesmente água!”
Disse o peixe mais jovem: “eu procuro
é o grande Oceano!”. E lá se foi nadando,
muito desapontado, a buscar noutra parte.112
Ao iniciarmos esta reflexão sobre a experiência nos limites da teologia, faz-se
necessário precisar propriamente o que distingue experiência religiosa de experiência
teológica. Essa tarefa tem como propósito central circunscrever aquilo que seria o próprio
da teologia. Com isso estamos dizendo que há uma tarefa específica que cabe
inalienavelmente à teologia.
De forma sintética, afirmamos: a diferença entre experiência religiosa e experiência
teológica é que esta ousa nomear o sagrado e sua presença, chamando-o “Deus”. Essa é,
portanto, uma diferença substantiva. A experiência teológica parte do dado colocado pela
experiência religiosa: “[...] há uma presença a ser experimentada [...]”. Contudo, não para
nesse dado, nomeia-o, mesmo que para isso tenha de ousar dizer o indizível. Ousar,
portanto, significa que a teologia tenta nomear o inominável, e o faz da única forma
possível: no recurso dialético da linguagem, da mediação cultural.
A teologia, mais especificamente o teólogo, é que (quem), diante de uma presença
que a(o) interpela, ousa perguntar-lhe pelo nome,113 tanto para qualificar sua experiência
quanto para comunicá-la.114 De tal ousadia derivam duas posturas ou estratégias discursivas
que determinam a própria concepção que a teologia terá de sua tarefa. Por um lado pode
surgir uma postura conceitual-unívoca, que a partir de procedimentos especulativos arrogue
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para si a condição de qualificar univocamente a experiência que tem da presença do
sagrado. Dessa forma aconteceria uma identificação da experiência da presença com a
própria presença. A nomeação dessa presença passaria a corresponder exatamente a ela em
toda a sua espessura.
Outra postura possível diante da emergência da experiência de tal presença é a
simbólico-polifônica. A teologia e o próprio teólogo sabem-se diante do mistério
desvelado, ousam nomeá-lo, não obstante reconhecem que essa é uma tarefa que se faz
sempre de forma inacabada, frágil, aberta. Ou seja: sem sandálias nos pés.115 Nesse caso,
tanto a experiência em si quanto sua comunicação são carregadas da consciência de
assimetria que há entre a presença e a possível experiência com esta. Se a postura
conceitual é geradora de univocidade discursiva, a postura simbólica é francamente aberta à
expressividade polifônica.
Atento para as discussões sobre posturas e estratégias discursivas no processo de
nomeação das experiências teológicas judeo-cristãs originárias, Paul Ricoeur, em seu artigo
“Entre filosofia e teologia II: nomear Deus”, faz a seguinte observação:
A nominação de Deus nas expressões originárias da fé não é simples, mas múltipla. Ou antes,
ela não é monocórdia, mas polifônica. As expressões originárias da fé são formas complexas
de discurso, são tão diversas quanto narrações, profecias, legislações, provérbios, preces,
hinos, fórmulas litúrgicas, escritos sapienciais. Essas formas de discurso nomeiam Deus todas
juntas. Mas elas o nomeiam diversamente.116

Nomear Deus a partir de uma postura discursiva simbólico-polifônica constitui antes
de tudo voltar-se à experiência mesma da presença de Deus, não tanto às palavras fixadas
que decorrem de tal experiência. P. Ricoeur afirma acerca desta questão que “é preciso
dizer que nomear Deus é em primeiro lugar um momento de confissão narrativa. É na
„coisa‟ contada que Deus é nomeado. Isso contra certa ênfase das teologias da palavra que
observam apenas acontecimentos de palavra”.117 Contornando ainda mais a precedência da
experiência no processo de nomeação de Deus, P. Ricoeur afirma:
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Um texto é primordialmente um anel em uma corrente comunicativa: em primeiro lugar, uma
experiência de vida é levada à linguagem, torna-se discurso; depois, o discurso se diferencia
em fala e em escrita [...] a escrita, por sua vez, é restituída à fala viva por meio dos diversos
atos do discurso que reatualizam o texto. A leitura e a pregação são atualizações desse tipo na
fala da escrita. Um texto é, sob esse ponto de vista, como uma partitura musical que pede
para ser executada (alguns críticos, reagindo contra o excesso do texto em si, chegam até
mesmo a dizer que é o “leitor no texto” que completa o seu sentido, por exemplo ao
completar as suas lacunas, resolvendo as suas ambiguidades, até mesmo corrigindo a sua
ordem narrativa ou argumentativa).118

A primazia do voltar-se à experiência de Deus no processo ousado de nomeá-lo
reforça a postura discursiva teológica simbólico-polifônica em seu estado de inacabamento
e abertura. Mais uma vez P. Ricoeur observa que “o referente „Deus‟ não é apenas o
indicador do pertencimento mútuo das formas originárias do discurso da fé, ele também é o
seu inacabamento. Ele é a sua visada comum e o que escapa a cada uma delas”.119
Como na epígrafe de Anthony de Mello, o próprio da tarefa teológica diante da
possível experiência da desvelada presença do Real é dizer como o peixe mais experiente:
“Mas é precisamente no Oceano que você está nadando”.120 Essa ousadia de nomear coloca
ao fazer teológico sua mais radical tarefa: fazer discernimento junto à comunidade que
pergunta, mesmo sem palavras precisas: “‟Por favor, por favor!‟ Disse um peixe do mar a
um outro peixe: „Você que deve ter mais experiência, talvez possa ajudar-me... Então me
diga: onde posso encontrar a coisa imensa que chamam de Oceano?‟”.121
Tendo feito, portanto, uma distinção preliminar entre experiência religiosa e
experiência teológica, sobretudo no sentido de afirmar o próprio da experiência teológica,
bem como a postura ou estratégia discursiva que orienta toda a nossa argumentação, é
preciso avançar em nossa temática. Para tanto nos propomos fazer um percurso do
universal revelado no conceito de sagrado (próprio da fenomenologia da religião) ao
particular desse sagrado nomeado Deus pela teologia no interior da fé cristã. Para tanto
daremos os seguintes passos: 1) exposição da centralidade da experiência para a teologia da
118
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revelação; 2) o ápice da centralidade da experiência para a teologia da revelação expressado
na encarnação, bem como a expressividade relacional que o episódio apical oferece à
teologia da revelação.
Antes, porém, de entrarmos diretamente na discussão sobre a centralidade da
experiência para a teologia da revelação, faz-se necessário mostrar a íntima relação entre a
presença de Deus – já nomeado no interior da teologia cristã – e a experiência como
expressão de cognoscibilidade humana. Relação esta que se realiza de forma pujante na
Pós-Modernidade. Para isso consideraremos algumas contribuições de Andrés Torres
Queiruga.122
“De fato, Deus está presente em toda a realidade, aberto à experiência religiosamente
cognoscitiva do homem.”123 Dessa forma, A. T. Queiruga sintetiza a íntima relação que há
entre Deus e o humano. Deus é presença, e o ser humano, como ser de abertura, pode fazer
experiência de tal presença. Aliás – e essa é a tese dessa obra de A. T. Queiruga – esse
humano só será pleno em sua humanidade no acolhimento da revelação, da mesma forma
que tal revelação só pode ser justamente compreendida na dinâmica da realização plena do
humano.
A perspectiva esposada por A. T. Queiruga é ampla e profunda. Sua amplitude
consiste em dizer que Deus é presença em “toda a realidade”. Sobre isso ele afirma: “O
divino é sempre experimentado como „transcendência ativa‟, que sai – por própria
iniciativa – ao encontro do homem; e, por isso, toda a religião se considera, enfim,
revelada”.124 Já sua profundidade jaz na proposição de que Deus “está aberto à experiência
humana”. Aqui há uma importante questão a ser trabalhada: esta abertura de Deus à
profundidade experiencial do humano, presente sobretudo na vivência religiosa, deixou de
ser conatural e espontânea em função da ascensão do movimento crítico da reflexão ao
estado último da evolução da cognoscibilidade humana.125 Aprofundou-se, assim, a
distinção entre o Deus da filosofia e o Deus da religião. O primeiro é “analisado ou
122
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deduzido

como

objeto

do

pensamento

crítico”.126

O

segundo

é

“vivenciado

espontaneamente como sujeito ativo”.127
Do ponto de vista filosófico e teológico judaico, Martin Buber reflete essa mesma
questão da seguinte forma:
A religião, mesmo que o “Incriado” não seja expresso com a boca nem com a alma,
fundamenta-se na dualidade Eu-Tu; a filosofia, mesmo quando o ato filosófico desemboca
em uma visão de unidade, fundamenta-se na dualidade sujeito-objeto. A dualidade Eu-Tu
completa-se na relação religiosa; a dualidade sujeito-objeto é o que sustenta a filosofia
enquanto se faz filosofia [...] Eu-Tu subsistem graças à concretude vivida e dentro dessa
concretude; sujeito e objeto, produtos da força de abstração, só duram enquanto dura a
abstração.128

Falar de experiência com a presença desvelada de Deus é falar, pois, em relação ao
“Deus da religião”, à relacionalidade e concretude do Eu-Tu. A. T. Queiruga explicita
claramente esse acento no experiencial-relacional-concreto da relação com a revelação nos
seguintes termos: “Enquanto o homem experimenta – em si mesmo, como natureza ou na
história – a Deus como chegando a ele, como manifestando-se a ele, está tendo a
experiência radical da revelação”.129 Para A. T. Queiruga, é preciso assumir que “Deus está
realmente presente em todos os homens e se revela a eles realmente [...] revela-se a eles
sobretudo nas experiências mediadas por suas tradições religiosas”.130
Implicitamente, estamos argumentando sobre o transfundo da passagem crítica da
razão instrumental moderna à racionalidade-relacionalidade (raciovitalismo) Pós-Moderna.
Refletindo especificamente sobre tal passagem, A. T. Queiruga dá a seguinte compreensão
sobre a teologia:
Nesse sentido, não concebo a teologia senão como decididamente pós-ilustrada. O que não é
o mesmo (devo advertir, porque algumas vezes fui interpretado nessa direção) que
simplesmente “ilustrada”. Se prestarmos atenção, é justamente o contrário! Porque ser pós
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significa que não se pode retroceder nos desafios, perguntas e perspectivas abertas pelo
iluminismo; porém, bem por isso, impõem-se para nós seguir adiante, sendo lucidamente
críticos com as soluções iniciais, em grande parte prematuras e carregadas de uma polêmica
unilateralidade.131

Percebendo a “revolução epocal”,132 ou “mudança de paradigma”,133 que representa o
pós para a teologia, logo depois de apreciar o pensamento de G. Vattimo como
representante de uma “evolução filosófica”,134 A. T. Queiruga afirma: “Para um
pensamento responsável tudo isso deveria significar antes de tudo, e sobretudo, uma só
coisa: a necessidade ineludível de enfrentar lucidamente a nova situação, buscando um
equilíbrio atualizado”.135 Dando desdobramento ao necessário enfrentamento dessa “nova
situação”, A. T. Queiruga trava um contato crítico com a Pós-Modernidade, ele tece a
seguinte consideração:
Existe uma [...] valência positiva, que se encontra no fato de ter (a Pós-Modernidade)
propiciado a percepção de novos valores. No âmbito do individual suscitou, ou ao menos
ativou, a revalorização do pequeno, a tolerância para com o diferente, a desobstrução do
estabelecido, o novo apreço do corpo, a revitalização da experiência.136

Tornando ainda mais específicas as suas considerações sobre a Pós-Modernidade em
sua relação com a religião, sobretudo no sentido de afirmar o primado da experiência, A. T.
Queiruga afirma que a “Pós-Modernidade „religiosa‟, partindo desta abertura, se difrata em
múltiplas formas, em busca de uma vivência de fraternidade que abrace todo o real e leve a
uma experiência atual do Absoluto”.137
Enfrentando mais propriamente o primeiro passo da relação experiência/teologia, a
saber: centralidade da experiência para a teologia da revelação, partiremos de uma
discussão de teologia fundamental e de experiência no horizonte Pós-Moderno, daremos o
contorno da experiência em face da revelação de Deus e, como passagem ao segundo passo
131
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já enunciado (encarnação como ápice da centralidade da experiência para a teologia da
revelação), trabalharemos a dimensão holística e relacional tão íntimas do dístico
experiência/revelação.
“A crise da razão é a consciência da irracionalidade gigantesca dessa mesma
razão.”138 Dessa maneira João Batista Libanio introduz uma interessante reflexão sobre a
teologia fundamental139 no contexto desafiante da Pós-Modernidade. Foi no interior da
própria Modernidade, com sua tendência à extrema especialização,140 que o conceito de
razão forte começou a ruir. No lugar de tal razão forte surgiu um princípio de
enfraquecimento da razão141 que elevou a experiência a condição primordial em relação à
teologia da revelação.
Nesse sentido, J. B. Libanio afirma: “Um caminho viável sugere partir das
experiências significativas das pessoas, explicitando-as para elas mesmas. E de dentro delas
mostrar como a revelação vem responder concretamente a elas”.142 Diante disso a teologia
se vê em face de uma tarefa inalienável: ajudar homens e mulheres no discernimento de
suas experiências, contribuindo para a nomeação e esclarecimento de um universo plural de
sinais férteis da presença de Deus.
A desafiante tarefa teológica consiste, portanto, em contribuir no processo de
discernimento das experiências efetivamente feitas por homens e mulheres dentro de seus
mais variados lugares culturais. Essa contribuição, contudo, não acontecerá em toda a sua
espessura se não for realizada a partir de dentro mesmo dos mundos onde habitam esses e
essas que são os verdadeiros protagonistas da recepção da presença divina. J. B. Libanio
descreve as características desses lugares culturais Pós-Modernos onde a recepção da
presença de Deus é experimentada.
Tanto mais pertinente parece tal caminho quanto mais se percebe que crescem nas pessoas o
interesse, a sensibilidade e o gosto pelos símbolos, pelos sinais, pela beleza e pela estética
138
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[...] A beleza e a força significativa dos sinais tocam muito mais profundamente a geração
Pós-Moderna. Uma teologia fundamental para tal momento cultural requer agilidade mental
em que a alusão, a insinuação, o jogo simbólico, a beleza das reflexões superem uma
racionalidade lógica cada vez mais inacessível.143

A moldura epistemológica necessária para contornar esse cenário teológico e
existencial deve se compor de uma sensibilidade adequada a tal cenário. Urge, portanto,
uma superação de molduras que tão bem enquadraram cenários passados, mas que agora só
fazem distorcer a percepção do horizonte novo que se apresenta. Uma nova racionalidade
que possibilite à teologia ler, nas experiências humanas, experiências de Deus. J. B. Libanio
faz uma importante consideração a esse respeito. Afirma que, “quando, porém, se entra
pelo campo dos símbolos, da estética, não se renuncia à razão, mas trabalha-se com outra
dimensão da racionalidade, cujo acesso não depende dos conhecimentos racionais
sofisticados e inacessíveis, e sim de outra fonte”.144
O lugar onde a teologia é pensada e proposta sofre um radical deslocamento.145 Ela e
seus processos são deslocados para o interior das comunidades, onde não interessam tanto
formulações teóricas sobre a fé, mas antes narrativas de experiências da presença de Deus
veiculadas por sinais e símbolos próprios de tais universos. Narrar as próprias experiências:
Esse é o processo catequético próprio de uma racionalidade Pós-Moderna. Cabe à teologia,
como “irmã mais velha”, contribuir, a partir do depósito das muitas tradições, para o
discernimento de tal dinâmica catequética a fim de que esta seja consequente com a fé
cristã em suas múltiplas expressões.
Esse novo lugar que a teologia é convidada a habitar tem como atmosfera própria a
experiência. É a partir dela e de dentro dela que se quer ousar nomear a presença do Real
que a todos envolve. Na experiência da presença do Real assumimos o risco de chamá-lo
Deus. Tal atitude se constitui um risco porque o desafio de nomear Deus pode degenerar na
tentativa de defini-lo, incorrendo, assim, na mais radical idolatria.
Nesse sentido é que se faz necessário precisar um pouco mais os contornos da
experiência em face da nomeação da revelação do Real. Uma vez que já estabelecemos
tanto uma conceituação filosófica acerca da experiência quanto uma descrição de sua
143
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importância para a percepção da presença do sagrado no escopo da fenomenologia da
religião, cabe-nos ainda a tarefa de tracejar os contornos da experiência no interior da
teologia e daquilo que lhe é próprio. Para tanto recorreremos à discussão proposta por
Gerald O‟Collins em sua obra Teologia fundamental, especificamente no segundo capítulo,
intitulado “A experiência humana”.146
G. O‟Collins, tratando da experiência em si,147 estabelece um conjunto de
características próprias em face da sua relação com a teologia. Em primeiro lugar, toda a
experiência tem um significado,148 ou seja, há uma comunicação de sentido àqueles que
fazem uma experiência de Deus. Essa primeira característica aponta para a profundidade
que tal evento produz na existência humana. Ao contrário do que por vezes é dito, a
experiência não é “epidérmica”, ou ao menos não o é somente. Por ocorrer em íntimo
contato com nossa dimensão empírica, ela não está fadada à fugacidade. Há, efetivamente,
um sentido intrínseco e profundamente dado numa experiência de Deus.
Marcando a incidência profunda e espessa que a experiência gera na existência
humana, G. O‟Collins salienta sua não redução ao exclusivamente efêmero afirmando que
“podemos esperar que o mundo e nossas experiências façam sentido, contanto que não
insistamos num sentido simples e imediato”.149 Nesse sentido, é como se a experiência
humana de Deus ecoasse desde o íntimo daquele que a faz reverberando sua ação e influxo
para todas as dimensões da existência humana. O sentido de tal experiência vai se
afirmando e sendo percebido à medida que em tais dimensões dessa experiência vai sendo
reconhecido e acolhido.
Esse processo de afirmação de sentido que surge de experiência de Deus feita nos
contornos da existência humana tem uma teleologia. G. O‟Collins identifica tal finalidade
como a segunda característica da experiência em sua relação com a teologia. Ele afirma que
“toda experiência traz consigo um certo propósito ou finalidade. Leva-nos em alguma
direção”.150 No escopo da teologia da revelação, a finalidade de uma experiência de Deus
deve ser consequente com o próprio revelado experimentado. Ou seja, a teleologia deve
encontrar consonância com a teologia, recebendo desta os elementos para seu
146
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discernimento. G. O‟Collins exemplifica essa segunda característica da seguinte forma: “A
experiência do amor genuíno torna-se enriquecedor do outro, e pessoalmente
enriquecedor”.151
Experimentar o amor é mover-se na dinâmica do próprio amor. Isso dá o peso e
concretude da experiência, ajudando a corrigir possíveis reduções fugazes e epidérmicas. G.
O‟Collins identifica nessa dimensão de concretude a terceira característica da experiência.
“A experiência não é nada se não for concreta.”152 Sua espessura e historicidade
evidenciam-se exatamente aí. Não há espaço para abstrações “puras”, para racionalizações
apriorísticas, ou recursos a formulações axiomáticas fundadas sobre recursos metafísicos.
Uma teologia da revelação nesse acento da experiência não pode ser pensada em geral,
porque “não existem experiências em geral”.153 “Uma experiência de Deus [...] só ocorre
em momentos particulares, em lugares particulares e com pessoas particulares.”154
Em quarto lugar, G. O‟Collins menciona como importante característica da
experiência uma abertura ao novo, ao inédito, ao não ordinário. Ele menciona como os
teóricos que tratam dessa temática utilizam o recurso da linguagem para expressar o
surpreendente que se mostra numa experiência. Expressões como “experiência-ápice”,155
“situações-limite”156 ou “experiência-limite”157 revelam que “a experiência sugere
prontamente algo de novo ou inesperado, que deixa a sua marca no sujeito, e o abre para
outras experiência no futuro”.158 Em suma: conclui G. O‟Collins que “a experiência
genuína transcende as nossas previsões”.159
Outro autor que pode ajudar na compreensão da importância da experiência em
relação à teologia da revelação é Raimon Panikkar, especificamente em sua obra Ícones do
mistério. A experiência de Deus.160 No âmbito da reflexão sobre o risco de nomear o Real,
chamando-o Deus, intrinsecamente presente no ato da experiência, R. Panikkar começa por
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advertir que “tudo o que se possa dizer com estrita racionalidade da experiência de Deus é
idolatria”.161 A experiência de Deus é um ato do ser humano, portanto não está para a
compreensão de uma única dimensão deste, mesmo sendo esta a própria razão. Ela só pode
ser percebida em sua espessura se colocada para a integralidade do humano, mesmo para
sua dimensão mistérica.
É exatamente essa amplitude da espessura do Real que nomeamos tão particularmente
de Deus que nos possibilita ser inteiramente humanos. A experiência de Deus reclama
nossa humanidade inteira, por isso somente diante dela podemos nos afirmar como
inteiramente humanos. “O ser humano chega a ser plenamente humano quando faz a
experiência de seu último „fundamento‟, do que realmente é.”162 Por ser uma experiência
que reclama a inteireza do humano, ela é constitutivamente relacional. De forma bastante
clara, R. Panikkar afirma que “sem os laços que nos unem com toda a realidade não
podemos ter experiência de Deus”.163
A experiência de Deus é a raiz de toda experiência. É a experiência em profundidade de todas
e cada uma das experiências humanas: do amigo, da palavra, da conversa. É a experiência
subjacente a toda experiência humana: dor, beleza, prazer, bondade, angústia, frio...
subjacente a toda experiência no tanto que nos descobre uma dimensão de infinito, não finito,
in-acabado. Subjacente a toda experiência e, portanto, não suscetível de ser completamente
expressa em qualquer ideia, sensação ou sentimento.164

Da experiência Deus surge, então, a possibilidade da experiência plena do humano.
Nela está a fonte para a relacionalidade que é constitutiva do humano humanizado. Mesmo
já tendo delineado os contornos da experiência de Deus em perspectiva teológica, fica
restando ainda uma tarefa importante no processo de especificação de nossa temática. É
preciso perguntar pelos critérios que nos possam permitir identificar com alguma clareza as
diferenças entre experiência teológica das demais formas de experiência do sagrado. Para
isso é preciso explicitar o que até aqui esteve implícito ao longo de toda exposição deste
tópico: falamos de experiência teológica cristã.
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O ponto apical da centralidade da experiência para a teologia da revelação em
perspectiva cristã se expressa na encarnação. Nela a experiência de Deus ganha sua
inalienável topografia: a concretude da existência de homens e mulheres situados em seus
múltiplos e respectivos contextos. E ainda: tal experiência encontra sua irredutível
expressividade relacional, que em última análise é quem a qualifica como experiência de
Deus (assumindo tal nomeação a partir do que nos foi dado conhecer pela vida de Jesus, o
Cristo).
A experiência cristã de Deus é tanto uma experiência da encarnação quanto de
encarnação. Isso é o que nos pode revelar a vida de Jesus, o Cristo. Sendo ele o próprio
Deus encarnado, vive numa condição radicalmente marcada por tal encarnação: quer do
ponto de vista geográfico, religioso, cultural ou existencial. Deus se encarnando se
autodelimita e nos delimita, apresentando o modus operandi para a articulação teológica da
experiência cristã de Deus: a lógica da encarnação. Aqui se encontra o coração do Mistério
feito história e a pedagogia para viver tal história como única e só história. Refletindo sobre
tal especificidade da experiência cristã de Deus, L. Boff afirma:
No cristianismo articulou-se a experiência do Mistério como história do Mistério. O Sentido
não ficou di-fuso, pro-fuso e con-fuso dentro da realidade. Ele armou tenda entre nós e se
chamou Jesus Cristo (cf. Jo 1,14). O Mistério é tão radicalmente Mistério que pode, sem
perder sua identidade, fazer-se carne e história. Ele pode subsistir totalmente num Outro
diferente dele. Se assim não fora, não mostraria sua onipotência nem seu caráter de Mistério.
Então, sendo vida, ele pode morrer. Fazendo-se morte, ele pode viver. Ele pode, sendo
impalpável, fazer-se palpável; sendo invisível, fazer-se visível; sendo Criador, fazer-se
criatura.165

Essa não “di-fusão, pro-fusão e con-fusão” do Mistério presente em meio a nós se
realiza porque há uma existência concreta que abriga tal Mistério. A encarnação confere os
contornos, a concretude da presença de Deus. E é exatamente isso que nos permite nomeálo. Se nos é possível falar de Deus em perspectiva cristã, só podemos fazê-lo de forma
crística. Isso significa dizer que “a experiência cristã de Deus é uma experiência da
presença do Sentido radical numa existência historicamente dada, a existência de Jesus, e
165
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na palavra da revelação que é totalmente condicionada por essa existência histórica na
medida em que dela procede e a ela se refere”.166
Da dimensão de concretude legada à experiência cristã de Deus surge como “outra
face da moeda” a dimensão relacional. Se com a primeira a experiência cristã de Deus
ganha seu contorno, com a segunda ela ganha sua profundidade. Não é possível conceber a
presença de Deus em Jesus, o Cristo, sem que se afirme a lógica relacional, ou
intersubjetiva. A teologia cristã, quando se propõe nomear o Real a partir de Jesus, não
pode, sob pena de perder completamente, decair num esquema racionalista de
sujeito/objeto. Se fizer isso, a teologia tratará a revelação somente como pauta doutrinária,
devendo ser acessada exclusivamente pelas normas da razão, tanto nas metodologias
especulativas quanto nas apologéticas. Ambas, porém, subjugadas ao mesmo princípio de
uma razão estreita. Nesse caso, o Real nomeado Deus não é mais do que um objeto
descritível.
Falando acerca de uma teologia cristã da revelação como encontro entre sujeitos,
Roger Haight167 apresenta importantes considerações sobre a dimensão relacional de tal
evento. Ele afirma: “Não se trata de uma operação dedutiva que argumenta com base na
personalidade de Deus, e sim de uma fenomenologia da experiência da revelação cristã que
responde pela crença segundo a qual Deus é pessoal”.168 A encarnação não permite menos
que isso, ela é a radicalização da pessoalidade de Deus. Nesse sentido, “a revelação cristã
não se afigura como conhecimento a respeito de Deus como de um objeto, nem mesmo
como conhecimento de uma pessoa transcendente. A revelação cristã assume antes a forma
de um encontro pessoal com um sujeito divino”169
A encarnação reclama a relação, e esta, por sua vez, afirma a experiência como
expressão privilegiada. O Real nomeado corajosamente pela teologia cristã como Deus, em
sua plena revelação que é Jesus, o Cristo, não permite à teologia menos que comunicação
intersubjetiva. Deus não está para a teologia como um conceito a ser apreendido, antes
como um sujeito que a desafia a uma relação. “Deus é experienciado como sujeito, de tal
sorte que o contato ou a percepção humana de Deus não pode ser um conhecimento acerca
166
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de Deus como de um objeto.”170 “Na revelação cristã, Deus é experienciado como eu
pessoal.”171
Em termos da teologia cristã, falar sobre experiência de Deus é assumir os riscos de
nomeá-lo, e isso se constitui uma urgente compreensão responsável e ampliada da teologia
da revelação. Tratar esta última sem atentar para os critérios crísticos colocados pela
encarnação e a relacionalidade dela derivada significa cair na armadilha de tal nomeação:
objetivação do Real e consequente idolatria. Falar de Deus a partir da perspectiva cristã
precisa ser sempre um falar situado, como exige a encarnação, e intersubjetivo, como
propõe a radical pessoalidade do encarnado. Nas palavras de R. Haight, “o conteúdo
positivo da revelação, portanto, é influenciado e determinado pelo meio que medeia a
experiência da presença e da iniciativa de Deus. No caso da revelação cristã, Jesus é seu
meio histórico central”.172

Conclusão
O raciovitalismo, como expressão de racionalidade aberta, integra a realidade humana
em sua inteireza no processo de conhecimento da realidade. Tal foi, sem dúvida, a principal
questão deste texto. Somente um paradigma epistemológico abrangente como o
raciovitalismo é capaz de abarcar holisticamente a realidade, rompendo, assim, a estreiteza
da razão moderna, sobretudo em sua radicalização máxima: o racionalismo.
Contudo, a afirmação do raciovitalismo esteve a serviço, como uma estrutura que dá
suporte, à afirmação da experiência como possibilidade adequada de percepção da realidade
no horizonte cultural Pós-Moderno. Rompendo a lógica dualista res cogitans e res extensa,
o ser humano é reintegrado em sua corporeidade e espiritualidade podendo perscrutar o
Real com a totalidade daquilo que é.
Importante também foi perceber os diferentes lugares teóricos que a experiência pode
ocupar como elemento epistemológico e os vários níveis de discurso sobre o Real derivado
de cada um deles. Experiências nas perspectivas filosófica, fenomenológica e teológica
guardam peculiaridades complementares – mesmo que uma complementaridade em tensão
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– que, aprofundadas, podem ajudar na percepção do transfundo da realidade, a saber: o
Real.
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História cultural e exegese bíblica:
reflexões sobre as contribuições da história
cultural para a metodologia exegética
Anderson de Oliveira Lima*

Resumo: Este artigo discute as contribuições da história cultural para a exegese
bíblica. Primeiro, são analisadas as conclusões de dois autores: Peter Burke e Carlo
Ginzburg, que vêm nos ensinando por seus trabalhos que toda pesquisa histórica
conta tanto com a análise de documentos antigos como com interpretações e
conjecturas. Depois, o artigo fala sobre os métodos exegéticos histórico-críticos e
sobre sua necessidade de atualização a partir das conclusões tiradas da história
cultural.
Palavras-chave: Exegese; método histórico-crítico; história cultural; Peter Burke;
Carlo Ginzburg.
Foi a partir de um convite do Dr. Paulo Nogueira, da Universidade Metodista de São
Paulo, que pesquisamos a respeito da história cultural, tendo em vista a aplicação de alguns
de seus principais conceitos na análise da literatura bíblica, nosso verdadeiro campo de
pesquisa. O convite se justifica, principalmente, pela constatação de que a metodologia
exegética, que no Brasil ainda está estreitamente ligada ao chamado método históricocrítico, cujas origens remetem às influências iluministas que marcam a Idade Moderna,1
carece de atualizações em diversos aspectos. Vamos, então, fazer uma leitura de dois
trabalhos de historiadores da atualidade em busca desses novos conceitos e métodos, depois
*
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discuti-los diante da nossa antiga maneira de fazer exegese e avaliar quanto essas leituras
têm a oferecer aos biblistas.
A primeira obra que comentaremos é do professor de História da Cultura Peter Burke,
livro intitulado O que é história cultural?, publicado no Brasil pela primeira vez em 2005
pela editora Jorge Zahar, e reeditado pela mesma editora em 2008. O livro foi escolhido
porque nos oferece uma exposição geral sobre a disciplina, contando sua história de forma
panorâmica e procurando informar os leitores iniciantes sobre essa forma de se fazer
história. Burke desenvolve seu trabalho oferecendo inúmeros exemplos através de breves
resenhas de trabalhos importantes da área, o que tanto nos mostra a variedade metodológica
da disciplina como nos oferece uma amostra dos resultados já alcançados. Em seguida,
ampliaremos a discussão através de um trabalho de outro historiador da cultura, o microhistoriador italiano Carlo Ginzburg. Trata-se de um artigo contido em O fio e os rastros:
verdadeiro, falso, fictício, livro que reúne uma série de artigos do autor. Dessa coleção de
artigos abordaremos apenas um, listado como apêndice, cujo título é “Provas e
possibilidades”. Nele, Ginzburg analisa o posfácio de Natalie Zemon Davis a O retorno de
Martin Guerre e aproveita para discutir o caráter conjectural da investigação histórica em
geral, tema que mostrar-se-á de grande valor para os exegetas bíblicos.
Como o que nos importa são os novos conceitos que guiam os historiadores da
cultura para sua aplicação no estudo dos textos bíblicos, nossa leitura será bastante seletiva,
crítica. Deixaremos para a última parte a tentativa de aplicar o conhecimento adquirido à
exegese bíblica, confrontando-o com os princípios que norteiam os tradicionais métodos da
disciplina. Nosso trabalho, obviamente, não pretende esgotar o tema, antes suscitar debates
a respeito da aplicabilidade da história cultural no estudo da Bíblia no Brasil e, quiçá,
apontar novos caminhos para os estudiosos da religiosidade judaica antiga em geral.

O que é história cultural? Uma visão panorâmica
da história da história cultural por Peter Burke
Ainda que o livro de Peter Burke descreva a história da história cultural através de
consecutivas resenhas de obras que o autor considera importantes, interessa-nos
especialmente a revolução na história cultural que acontece a partir da década de 1980 e
que exerceu um papel marcante entre os pesquisadores de todo o mundo. Burke mostra que,
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entre outras coisas, a principal causa dessa revolução foi a influência do pensamento de
filósofos construtivistas2 sobre a investigação histórica, que relativizou conceitos que
sempre foram fundamentais para toda pesquisa histórica anterior.3
Por exemplo: em geral, acreditava-se até aquele momento que a partir do exame de
documentos da Antiguidade era possível reconstruir o passado, ou pelo menos uma parcela
dele, de maneira concreta, mas a crença nessa objetividade histórica, na possibilidade de
contato com uma realidade passada, foi substituída pela ideia relativista de que toda
reconstrução histórica depende ativamente do historiador e da sua interpretação particular
dos documentos antigos, o que significa dizer que a realidade histórica será diferente a cada
reconstrução feita. Começava-se a reconhecer que nenhuma realidade podia ser plenamente
reconstruída ou descrita, quanto mais uma realidade antiga, soterrada por várias e várias
camadas de tempo; o que chamamos de “real” passou a ser um conceito ambíguo, já que
agora se reconhecia que a realidade de cada indivíduo é na verdade construída por ele e não
pode ser compartilhada nos mesmos moldes por outrem. Noutras palavras, cada vez mais se
aceitou que cada um de nós constrói sua própria realidade a partir do contato com o mundo
exterior.
Foi assim que se passou a questionar até que ponto uma fonte histórica correspondia
realmente ao objeto representado. Seria necessário que toda fonte fosse analisada como
sendo uma “construção” de alguém que representava um ponto de vista particular do
momento histórico. Viu-se, continuando com os exemplos, que, em relação a um mesmo
fato histórico, uma era a visão das elites e outra completamente diferente a das classes
subalternas; e que em vista disso os historiadores teriam de lidar com a imprecisão dos
documentos através de interpretações, e com o valor relativo dos resultados de seus
trabalhos.
2
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Burke alude à sua obra A fabricação do rei (1992), que estuda o rei Luís XIV e as
formas como a imagem pública do monarca era conscientemente construída. Diz que até
mesmo os menores gestos de Luís XIV eram ensaiados a fim de que, forjando a imagem
ideal de si mesmo, fortalecesse sua monarquia. Pergunta, a seguir, como essa imagem
construída pelo rei era recebida pelos súditos e como ela realmente afetava a situação
política, e a investigação passa dos documentos oficiais para as representações do mesmo
rei em poemas, anedotas populares e jornais, que são estudadas a fim de se conhecer a
maneira com que essa imagem era recebida e retratada por outras pessoas. Sem dúvida,
havia grande diferença entre o rei ideal construído pelos profissionais e o que era
representado pela plebe, assim como o próprio rei possuía faces diferentes dependendo de
onde se encontrava.4 Neste tipo de investigação histórica não se objetiva a reconstrução
perfeita do rei Luís XIV, o que nos é deveras inacessível, mas o estudo das diferentes
maneiras pelas quais uma mesma personalidade pode ser representada, as leituras também
diversas dessas representações, as influências dessas leituras no panorama social, político e
cultural etc. Por isso, essa é a história da cultura em torno de Luís XIV, não a história do
rei.
O panorama desenhado por Peter Burke ainda fornece ao leitor uma série de
exemplos, dentre os quais podemos destacar o estudo de correspondências (cartas),
interessante por mostrar como as pessoas modificam a caligrafia e até mesmo sua
linguagem e personalidade de acordo com os destinatários, construindo uma imagem
própria que parece adequar-se bem ao momento específico. A consequência é que toda
biografia deve ser escrita a partir daquilo que Burke chama de “ocasionalismo”,5 levando
em conta as diferentes faces que um mesmo personagem pode adquirir dependendo das
exigências de cada ocasião.
Aplicando brevemente esses conceitos aos movimentos religiosos e políticos, Burke
nos faz lembrar das grandes diferenças que normalmente existem entre os fundadores
desses movimentos e a imagem que os diversos seguidores constroem desses fundadores
com o passar do tempo. Segundo o autor, as grandes personalidades alcançaram êxito a
longo prazo precisamente por significarem muitas coisas diferentes para muitas pessoas

4
5

Ibid., p. 114-116.
Ibid., p. 116-119.
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diferentes. Posteriormente, quando os seguidores tentam interpretar a mensagem do
fundador, as contradições latentes se tornam manifestas e surgem diferentes ramificações
de um mesmo movimento, todas reivindicando o status de “verdadeiro seguimento”.6 Essas
ramificações (que continuarão a se ramificar ao longo do tempo) nada mais são do que
formas diferentes de interpretar dados históricos, e devemos compreender que nenhuma
delas chegará a reconstruir perfeitamente o movimento idealizado por seu fundador, ao
mesmo tempo que nenhuma dessas leituras poderá ser considerada completamente errônea
e sem valor.
Antes de encerrar seu livro panorâmico, Burke ainda apresenta algumas previsões
próprias a respeito do futuro da nova história cultural. Ele esboça brevemente três caminhos
que considera prováveis: o primeiro seria um retorno à história cultural tradicional – a
cultura das elites, deixada em segundo plano nas últimas décadas, pode voltar a ser pauta de
novos estudos, agora a partir das contribuições ao modo de ver o passado deixadas pela
história das culturas. O segundo caminho apontado por Burke é a expansão dos estudos
históricos para domínios pouco explorados antes e nos fornece alguns exemplos, como o
estudo da cultura da violência ou da cultura da percepção. O terceiro e último caminho
seria uma reação contra a redução construtivista da sociedade conforme tem feito a nova
história cultural. Tais reações são esperadas principalmente porque, conforme o próprio
Burke assinala, a história cultural ainda possui problemas a ser resolvidos, como a falta de
clareza metodológica e a extrema fragmentação dos temas abordados pelos pesquisadores.
Em resumo: seja qual for o futuro da história cultural, o que se espera é que as valiosas
contribuições dessa nova vertente dos estudos históricos não sejam descartadas; espera-se
que depois de tudo isso não voltemos a ler os documentos históricos com ingenuidade,
interpretando-os como testemunhos sempre verdadeiros, transparentes, dando pouca ou
nenhuma atenção à visão humana e limitada que está por trás dos mesmos.7

Provas e possibilidades: reflexões sobre
os limites da história por Carlo Ginzburg
6
7

Ibid., p. 130.
Ibid., p. 162-163.
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No segundo texto que trazemos para contribuir com esta discussão sobre os limites da
pesquisa histórica, Carlo Ginzburg parte do estudo de um texto de Natalie Zemon Davis8 e,
como de costume, investiga documentos que possam ter inspirado o autor que examina e
passeia pelos diversos comentários e interpretações feitos sobre o texto principal. Contudo,
não é o texto que ele examina que nos interessa aqui, mas as conclusões a respeito da
história a que sua análise o conduz.
Neste caso, ainda nas primeiras páginas, Ginzburg destaca do texto de Davis a
expressão “laboratório historiográfico”. A expressão se refere ao modo como Davis via na
montagem do filme de seu próprio livro a possibilidade de experimentar e criar entre as
lacunas

deixadas

pelos

documentos,

gerando

não

“verdades

históricas”,

mas

“possibilidades históricas”. Ou seja: aquilo que os documentos não permitiam alcançar era
preenchido com criatividade, e o resultado não é apenas um filme mais envolvente, mas
também uma espécie de história repleta de coisas que, se não foram verdadeiras, poderiam
ter sido. A esse respeito Ginzburg escreve demonstrando, surpreso, que as experiências
sempre foram vedadas aos historiadores, mas que na concepção de Davis o uso de criações
para unir os fatos recuperados pelos documentos é também fazer história; e mais adiante
comenta que “a pesquisa (e a narração) de Davis não é centrada na contraposição entre
„verdadeiro‟ e „inventado‟, mas na integração, sempre escrupulosamente assinalada, de
„realidade‟ e „possibilidades‟”.9
Diante da possibilidade de se escrever a partir dessa oposição entre “realidade”,
formulada a partir das provas que os documentos históricos lacunares nos permitem
identificar, e “possibilidades”, o preenchimento dessas lacunas feito com base nas
informações históricas e na criatividade com a finalidade de enriquecer a descrição,
Ginzburg volta-se para o trabalho dos romancistas, e constata que, em geral, quando o
romance, como gênero, ganhou prestígio e deixou de ser considerado inferior à história
pelo seu caráter ficcional, algumas obras chegaram a ser chamadas de romances
históricos.10 A grande descoberta de Ginzburg, todavia, não é a de que romancistas, como
8

9
10

Natalie Zemon Davis é professora da Universidade de Princeton. O texto ao qual Ginzburg se
refere é o posfácio a O retorno de Martin Guerre, que a autora publicou pela primeira vez em
1982. A obra traz a reconstituição da vida de um camponês da França do século XVI, e
posteriormente foi transformada em filme.
GINZBURG, Carlo. Provas e possibilidades, p. 315.
Ibid., p. 322-323.
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Tolstói em Guerra e paz, se fundamentaram em fatos históricos bem documentados para
construir seus personagens fictícios, mas que nesse ato de preenchimento das lacunas da
história os romancistas acabaram por esboçar as primeiras histórias culturais, que
descreviam os costumes, as relações entre pessoas comuns que a história clássica fez
questão de esquecer. A história das culturas, como não foi devidamente preservada pela voz
dos documentos históricos, quase sempre elitistas, passou a contar exatamente com essa
reconstrução indireta, que em grande medida é uma criação do historiador.
Há no artigo de Ginzburg uma citação da introdução de Giambattista Bazzoni ao seu
Falco della Rupe, o la guerra di Musso, que em parte vale a pena repetir aqui:
O Romance histórico – escrevia ele – é uma grande lente que se aplica a um ponto do imenso
quadro [pintado pelos historiadores, povoados pelos grandes personagens; desse modo] o que
mal era visível recebe as suas dimensões naturais [...] Não mais o reis, os duques, os
magistrados de sempre, mas a gente do povo, as mulheres, as crianças fazem sua aparição;
são postos em ação os vícios, as virtudes domésticas, e patenteada a influência das
instituições públicas sobre os costumes privados, sobre as necessidades e as felicidades da
vida, que é o que, no fim das contas, deve interessar à universalidade dos homens.11

Foram, portanto, na conclusão de Ginzburg, os romancistas do século XIX os
pioneiros da história cultural. Partiu deles o desafio que só depois de mais de cem anos os
historiadores aceitaram, o de se voltar para campos de pesquisa desprestigiados na
historiografia anterior.12 Atualmente, as afirmações feitas a partir das interpretações dos
documentos históricos se tornaram tão relativas (como vimos através da leitura de Peter
Burke) que é até difícil distinguir os romances ficcionais das obras historiográficas, ambos
repletos de informações que, na maioria das vezes, não passam de possibilidades.13
Como conclui Ginzburg, o prestígio dos historiadores de um século atrás se
fundamentava na ideia de que retratavam o passado com precisão. Nesse exercício
comparado com a investigação jurídica não havia lugar para conjecturas. Mas vemos que,
desde que lhes foi vedada tal acessibilidade ao passado histórico e se constatou que a
descrição dos romances explorava por meio da criatividade novas e importantes nuanças do
11
12
13

Citado em: GINZBURG, Provas e possibilidades, p. 323.
GINZBURG, Provas e possibilidades, p. 326.
Ibid., p. 329, 335.
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passado que a historiografia jamais explorara, romancistas e historiadores tornaram-se
apenas dois artistas responsáveis não apenas por reconstruir a história e o passado, mas
também por ilustrá-lo com a junção de investigação e imaginação.
O método de Carlo Ginzburg, que une micro e macro-história, e que além das
análises das fontes documentais ainda permite que a narrativa historiográfica conduza o
leitor pelas conjecturas das possibilidades históricas, pode ser resumido nas palavras de
Jacqueline Hermann:
[...] a história cultural tal como concebida por Carlo Ginzburg se interessa pelo detalhe e pelo
contexto, pelas micro e pelas macroquestões que, articuladas, podem nos aproximar um
pouco mais de nossos antepassados. Decifração de indícios, ciência do particular, a história
cultural se move em terreno acidentado e misterioso e, sem prescindir jamais das fontes,
autoriza alguns voos [...]14

Os limites do método histórico-crítico
Finalmente, vamos tratar, ainda que brevemente, das limitações do método históricocrítico, que, mesmo sendo fruto do humanismo e da Reforma Protestante do século XVI,
permaneceu dominante no exercício da interpretação bíblica até o século XX. O problema
que queremos colocar em pauta é o tradicional posicionamento desse método ou
agrupamento de métodos em relação aos eventos do passado, posicionamento que é similar
àquele dos historiadores clássicos. Veremos qual caminho tem trilhado a superação desse
problema e procuraremos fornecer algumas sugestões para o uso das concepções extraídas
da nova história cultural na exegese bíblica.

O método histórico-crítico e a Bíblia como
fonte histórica
Em resumo: a exegese bíblica tradicional baseada no método histórico-crítico
encontra sua limitação principalmente porque, concebendo a Bíblia como documento
histórico, acredita que por meio dela pode-se ter acesso à sua época de origem, e mais

14

A citação é do texto A história cultural de Carlo Ginzburg, da professora de História Moderna
Jacqueline Hermann, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Disponível em:
<http://www.ifcs.ufrj.br/humanas/0013.htm>.
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ainda, à intenção original do seu autor. Os exegetas insistiram que era possível
compreender o significado dos textos bíblicos a partir do ponto de vista de seus próprios
autores ou primeiros leitores, e tal ideia ainda não está superada por completo. Horácio
Simian-Yofre, por exemplo, definiu assim os métodos histórico-críticos: “[...] podem-se
descrever os métodos histórico-críticos como aqueles que, de um ponto de vista histórico,
buscam explicar todo texto a partir de seus pressupostos e entender sua intenção original”.15
Uwe Wegner, em seu manual de metodologia exegética do Novo Testamento, também
define a exegese de maneira semelhante, dizendo que uma das tarefas da exegese “[...] é
permitir que possa ser ouvida a intenção que o texto teve em sua origem”.16 Não é por
acaso que um dos passos sugeridos pelo método histórico-crítico seja a análise da
historicidade dos textos, como se a constatação de que há textos deuteropaulinos devesse
influenciar nossa interpretação. Até hoje alguns leitores acreditam que passagens criadas
pelo autor do Evangelho de João no início do segundo século são inferiores àquelas que
supostamente preservam ditos do Jesus histórico. Esses julgamentos ainda estão firmados
sob a autoridade de certos indivíduos mais santos, os verdadeiros ungidos, e também pela
ideia de que a narrativa de um evento que nunca aconteceu fora do texto possui valor
menor.
Para discutir a superação dessas definições vamos recorrer primeiro a outra citação,
agora palavras do professor de Literatura Hebraica Robert Alter:
[...] o texto bíblico é ao mesmo tempo múltiplo e fragmentário [...] o que temos, na realidade,
é uma costura contínua de textos anteriores, provenientes de tradições literárias divergentes,
inclusive de tradições orais, com interferências, menores ou maiores, de revisões posteriores
na forma de glosas, costuras, fusões, e assim por diante.17

Se, como temos visto, é questionável toda reconstrução de um passado histórico
através da análise de qualquer objeto, o que dizer quando o que temos em mãos é um
documento como a Bíblia, sabidamente fruto de autoria coletiva e gradual, composto em
tempos remotos que apenas de forma lacunar conseguimos descrever? Entretanto, podemos
dizer, para amenizar nossa crítica, que a superação do método histórico-crítico não precisa,
15
16
17

SIMIAN-YOFRE, Horácio (coord.). Metodologia do Antigo Testamento, p. 74-75.
WEGNER, Uwe. Exegese do Novo Testamento; manual de metodologia, p. 13.
ALTER, Robert. A arte da narrativa bíblica, p. 198.
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a princípio, ser completa, já que aqui criticamos apenas os conceitos superados que este
método disseminou a respeito da ligação entre o texto e seu autor e período histórico. Essa
ressalva é importante, pois poderíamos ir para outro extremo e descartar as contribuições
que tal método nos deu ao longo de tantos séculos. Contudo, a urgência de se abandonar tal
conceito de objetividade histórica na prática exegética nos parece inquestionável.

O descaso histórico dos métodos estruturalistas e a
alternativa da história da recepção
Em oposição a essa concepção ingênua em relação à acessibilidade do passado
histórico que envolveu a produção dos textos bíblicos, os métodos estruturalistas,
consagrados por obras de estudiosos franceses do século XX, fizeram experimentos
interpretativos em obras literárias diversas e também em textos bíblicos, e isso sem se
preocupar demasiadamente com as distâncias históricas que os separavam da composição
dessas obras. Análises de narrativas bíblicas famosas, como as de Erich Auerbach – em
Mimésis18 – e Roland Barthes,19 ainda inspiram exegetas de toda parte, embora não tenham
contribuído significativamente para o estudo de textos não narrativos, como os salmos,
ditos proféticos e sentenças proverbiais.20
A reação dos adeptos do método histórico-crítico ao estruturalismo se deu
principalmente pelo desinteresse desse último pela origem e evolução dos textos,21 mas
para o estudo da literatura em geral o estruturalismo demonstrava que a busca pela intenção
do autor é inatingível, e provava que para a interpretação de textos antigos a investigação
da biografia do autor não importava. Outra contribuição derivada dessa escola estruturalista
18

19

20
21

Em Mimésis: la representación de la realidad en la literatura occidental (tivemos acesso
primeiro à tradução para o espanhol, porém a obra foi publicada em língua portuguesa pela
editora Perspectiva), obra clássica de Erich Auerbach, são analisados paralelamente no primeiro
capítulo os textos de Gn 22 e o canto XIX da Odisseia. O autor, que não esboça qualquer
tentativa de investigar a época de composição dos textos, faz importantes apontamentos a
respeito das características literárias das narrativas veterotestamentárias.
Em A aventura semiológica (São Paulo: Martins Fontes, 2001), entre outros, há dois artigos (p.
249-301) em que Roland Barthes faz análises de textos bíblicos. A primeira é sobre At 10-11, a
segunda é sobre Gn 32,23-33. Esses são bons exemplos de como a preocupação do autor recaía
principalmente sobre as estruturas do texto, que sugeriam grandes possibilidades de leitura de
um mesmo texto.
SIMIAN-YOFRE, Metodologia do Antigo Testamento, p. 121.
Veja, por exemplo, o ponto de vista de Uwe Wegner a respeito do método estruturalista em
Exegese do Novo Testamento;..., p. 16-17.
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é a valorização do papel do leitor ou intérprete. Baseando-se em H. G. Gadamer, José
Adriano Filho escreveu que, “ao passar de um contexto cultural a outro, o texto ganha
novas significações, as quais nem o autor nem os primeiros leitores haviam previsto”.22 A
interpretação não deve ser, consequentemente, uma busca pelos significados originais de
um texto como se a leitura dos antigos fossem únicas ou mais precisas, mas a distância
temporal entre a origem do texto e o seu leitor cria um novo horizonte interpretativo que
merece nossa atenção.
Passou-se, então, a valorizar como nunca as diversificadas interpretações e utilizações
de um mesmo texto ao longo do tempo, o que se tornou o material de estudo de uma nova
disciplina, ainda em expansão, chamada História da Recepção, que, por sua vez, enfatiza
ainda mais, através da análise das contraditórias interpretações que um mesmo texto é
capaz de originar com o passar do tempo, como são transitórias as intenções autorais que os
exegetas “descobriram” ou “inventaram”, e demonstra como cada leitura, por mais
divergente que seja das demais, pode ser julgada não em relação ao “sentido original” de
um texto, mas a partir da metodologia empregada pelo intérprete e pelo valor que esta
leitura tem para a sua própria geração.
Escrevendo sobre o atual andamento da história da recepção na Grã-Bretanha,
Alexander L. Milton disse: “Rompeu-se a ligação entre a intenção do autor e o significado
do texto. O texto libertado do seu contexto original torna-se objeto de uma meditação
imaginativa quase sem limites [...]”.23 Sem dúvida, os exemplos apresentados por Milton
são interessantes e nos mostram que, em vez de dedicarmos nossos esforços na pesquisa
sobre a história da origem do texto somente, qualquer período de sua leitura pode ser alvo
de estudo. No entanto essa abertura quase ilimitada, esse pressuposto que torna válido
quase toda interpretação, tornou-se também motivo de acalorados debates.
Em Interpretação e superinterpretação, obra que reúne o conteúdo de conferências
realizadas em Cambridge em 1990, Umberto Eco trata desses problemas chamando a
atenção para a necessidade de se impor alguns limites para a interpretação de textos. Nas
suas palavras: “Dizer que um texto potencialmente não tem fim não significa que todo ato
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ADRIANO FILHO, José. O método histórico-crítico e seu horizonte hermenêutico, p. 37.
MILTON, Alexander L. História da recepção da Bíblia: novos enfoques na pesquisa britânica, p.
85.
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de interpretação possa ter um final feliz”.24 Eco propõe, então, que entre a intenção do
autor, que, como temos visto, é inatingível, e a intenção do leitor, que em muitos casos
resulta em interpretações infelizes, há a intenção do próprio texto. O que seria necessário,
então, é o conhecimento das estruturas linguísticas de cada gênero literário e de cada texto a
ser interpretado, para que se reconheçam os limites interpretativos impostos pelo próprio
texto.
Deveras, as impressões causadas pela história da recepção ainda produzirão debates, e
desses debates novos limites e saídas serão apresentados. No entanto, mesmo neste período
de discutidas possibilidades e tentativas, não notamos qualquer retorno à busca pela
historicidade dos textos como sendo fator decisivo na interpretação, a não ser por parte de
alguns biblistas.

Contribuições da pesquisa para a exegese bíblica
Para encerrar este artigo, que pretendia constatar e ressaltar o problema ainda
existente na abordagem historicista da exegese bíblica, perguntamo-nos sobre que
contribuições as leituras que fizemos de Peter Burke e Carlo Ginzburg podem nos oferecer
para a interpretação bíblica. Em primeiro lugar, tais leituras demonstram quanto é
infrutífera a tradicional busca pela intenção do autor na exegese bíblica, motivo pelo qual a
abordagem dos textos bíblicos baseada no método histórico-crítico deve ser repensada.
Todavia, as transformações constatadas nas obras dos historiadores da cultura não nos
conduziram a um impasse intransponível, antes nos abriram os olhos para o modo como a
historicidade dos textos possui importância relativa na exegese, e também voltaram nossa
atenção para outras formas mais recentes de abordar os textos antigos. O método
estruturalista, por exemplo, serviu-nos para que alcançássemos melhores resultados na
análise literária; forneceu-nos novos e importantes instrumentos sem que, contudo, o
julgássemos suficiente. Continua sendo necessário para a exegese bíblica o estudo
simultâneo do texto através de uma abordagem literária, juntamente com a investigação
histórica que relaciona o conteúdo do texto a outras fontes que a ele se ligam por
similaridades históricas, sociais, políticas ou econômicas. Mas, a exemplo do que lemos em
Peter Burke, o exegeta deve estar consciente do elemento conjectural que envolve todo o
24
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seu trabalho de pesquisa feito a partir de dados lacunares e de realidades construídas pelos
escritores bíblicos.
A busca pelo passado não se transformou num empreendimento inútil em decorrência
da descoberta de sua forte característica conjectural, Carlo Ginzburg nos dá ao longo dos
seus textos diversos exemplos de como pode ser proveitosa a análise de uma grande
variedade de fontes, sejam elas textuais ou não, mostrando-nos como todas as possíveis
referências intertextuais podem ser investigadas acuradamente em busca de novas luzes
para a exegese. Pode-se dizer, então, que é preciso uma re-significação da tradicional
crítica das fontes, que abordava esta investigação sob um ponto de vista fortemente
biográfico, onde se tinha como alvo não a análise das relações do texto com outras fontes
que porventura o influenciaram, mas a reconstrução da biblioteca visitada pelo suposto
autor.25 A procura quase arqueológica que empreendemos atrás das fontes que de alguma
forma se integram num texto bíblico deve, acima de tudo, ambicionar a análise das
inúmeras formas pelas quais tal influência intertextual transparece num texto. O estudo nos
revela, algumas vezes, significados que de outra forma permaneceriam ocultos. Outras
vezes mostra-se de suma importância conhecer o modo como o texto que recebe a
influência trabalhou uma tradição escrita ou da memória que circulava no seu tempo.
Enfim, é o estudo do próprio texto e de suas relações, e não da biografia do seu autor, que
deve importar ao exegeta. Assim como os historiadores recorrem não apenas à memória
literária, mas também a documentos históricos de outras áreas, como a arte e a arquitetura,
essa nova maneira de fazer crítica das fontes não precisa limitar-se à comparação entre
textos contidos no cânon bíblico.
Por fim, chegamos à conclusão de que as tradicionais introduções e comentários
bíblicos, que tratam de maneira genérica sobre o contexto e a teologia de todo o Antigo ou
Novo Testamento, e que gastam inumeráveis páginas reconstruindo a suposta biografia do
autor, são exemplos de abordagens bíblicas que já não devemos seguir. Além de
continuarem ligadas a uma tradição historiográfica que atualmente é combatida (a da
macro-história baseada exclusivamente no estudo das grandes realizações políticas e
militares das elites), essas obras tratam o passado histórico como uma realidade
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perfeitamente reconstituível, e sem o devido cuidado aplicam suas conclusões à análise dos
textos bíblicos como se isso nos conduzisse à verdade do texto.
Sem dúvida, muitos de nós ainda nos pegaremos fazendo acepções a textos e textos
com base na autoridade pessoal de seu suposto autor, e provavelmente ainda deixaremos
que as hipotéticas biografias que contam a infância desses autores nos conduzam a
conclusões sobre os textos. Entretanto, já passamos da hora de assimilar as contribuições da
história cultural em nossa prática exegética, a fim de que nossas leituras falem não somente
a língua do povo, mas a língua do século XIX.
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Por que a economia?
Prof. Ms. Paulo Tiago Cardoso Campos1

A questão que dá título ao presente texto necessita de esclarecimento preliminar.
Antes de respondê-la, talvez o caminho mais “econômico” seja mostrar o que é economia, o
que faz essa disciplina existir e fazer sentido. Quais questões do mundo contemporâneo
podem ser respondidas sob sua ótica, que relação pode ser estabelecida entre ela e, por
exemplo, a educação e o papel do Estado? São amplas as questões? Sim, porque é amplo o
espectro do estudo econômico. E o raciocínio econômico é mais presente no nosso dia a dia
do que quiça podemos nos dar conta. Depois de pinçar e sugerir insights quanto a tudo isso,
podemos sugerir uma atitude de pensar por que economia.
Economia significa administração (nomos) da casa (ecos). Foi um termo cunhado por
Xenofonte (430-354 a.C.) como uma reflexão acerca da economia doméstica ou de como
conduzir adequadamente os recursos da casa. Antes desse ilustre filósofo, pode ser
entendido como escrito econômico o poema Os trabalhos e os dias, de Hesíodo, em que a
questão da escassez (principal pressuposto da economia) já aparece como o problema
central para o homem no que diz respeito às suas escolhas econômicas (Backhouse, 2007).
A escassez coloca dilemas como: trabalhar ou não, ser médico ou fazendeiro, elevar o gasto
social do governo ou subsidiar atividades de empresas. Todas eles possuem em comum
assumirmos que existem trade-offs [conflitos de escolha] sobre o que fazer com os recursos
escassos dos quais dispomos vis-à-vis as necessidades dadas.
Questões semelhantes e outros elementos de economia aparecem na Antiguidade, em
Hesíodo, como algo inerente à situação do homem no mundo, caracterizado como um
1
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ambiente de descompasso entre necessidades e recursos para satisfazê-las, o que reflete,
portanto, situação de escassez. Mais tarde, Aristóteles expande e redefine a economia como
“economia política”, ou seja, como disciplina auxiliar da política para a geração de bemestar, ou de felicidade, na polis. As preocupações do Estagirita se centram nas relações de
produção, distribuição e consumo como instrumentos na busca da felicidade ou bem-estar
para o homem, sendo o êxito deste na busca de riqueza material algo subordinado a uma
concepção mais ampla de bem para o homem – como assinala Amartya Sen (1999).2
Roger Backhouse (2007) expressa que no Judaísmo e no Cristianismo primitivo a
questão econômica da escassez aparece como algo subjacente às prescrições em torno de
levar uma vida frugal e de simplicidade. O ser humano é um administrador dos bens que
Deus lhe tornou disponíveis. Trabalhar é preciso, porém pautar a vida em obter riquezas
corrompe a pessoa. Viver da melhor forma possível com os bens disponíveis e saciar as
necessidades fundamentais, básicas, sim; lutar incessantemente para acumular bens merece
censura. Aliás, será que o próprio filósofo Epicuro não concordaria com essas prescrições,
mutatis mutantis? Não é este filósofo que alerta para viver obtendo prazer e satisfazendo
necessidades dadas, básicas, e não as artificiais? Não são estas últimas geradoras de
permanente desejo, inquietação e, portanto, de uma vida avessa a uma vida feliz e sábia?3
Pelo que lemos acima, desde a Antiguidade se sabia que o mundo em que vivemos é
incompleto, que é caracterizado pela escassez. As religiões incorporaram isso e
prescreveram normas de como lidar com tal situação via prescrição de levar uma vida
simples e frugal. O homem moderno, bem mais tarde, vai gerar a Revolução Comercial nos
séculos XIII-XIV como reflexo do objetivo de os homens transferirem entre si os seus
excedentes de produção e consumo. Em outras palavras, o homem moderno aprendeu que
não precisava e não fazia sentido viver isolado produzindo e consumindo a partir de seus
próprios recursos, e descobriu que o comércio é uma importante tecnologia que expande as
possibilidades de consumo sem que seja necessário expandir as possibilidades de
2
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Em razão do reduzido espaço do presente texto para este ponto, sugere-se ver uma discussão sobre o
que compõe o bem-estar na teoria econômica contemporânea, e uma análise crítica da mesma, em
Sen (1999).
Tais afirmações quanto a Epicuro devem-se à monografia de graduação de Everton Peteffi, do curso
de Filosofia da Universidade de Caxias do Sul, apresentada no primeiro semestre de 2008, em sua
versão preliminar, no Seminário de Ética do Centro de Filosofia e Educação, coordenado pelo
professor Décio O. Bombassaro.
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produção.4. Especializando-se em produzir os bens em que possui vantagens comparativas
– como escreveu o britânico David Ricardo – , poderia exercer a sua inclinação natural para
as trocas na instituição a que se deu o nome de “mercados”, melhorando sua situação com
base no produtivo e eficiente exercício das trocas.5
A história do pensamento econômico viria sedimentar a escassez como a gênese e a
razão de ser da economia. Esta última é uma disciplina que estuda como fazemos escolhas
diante dos recursos escassos de que dispomos e considerando as necessidades que temos e
os custos e benefícios econômicos de cada alternativa de emprego desses recursos. Isto é,
como enfrentamos a vida exercendo escolhas do tipo: gastar mais e se alimentar com
proteínas (mais difíceis de digerir mas não engordam e são agressivas ao sistema
circulatório) ou mais com carboidratos (mais fáceis de digerir mas engordam)? Estudo
durante mais tempo matemática ou, digamos, história da filosofia? Faço faculdade em curso
diurno e não trabalho ou escolho um curso noturno que me possibilite trabalhar, obter renda
e estudar ao mesmo tempo?
O filme Antes de partir (2007)6 situa quanto a um tipo de escolha particularmente
importante, que é a escolha intertemporal. O filme mostra as consequências de trabalhar o
máximo na juventude e poupar (e adiar prazeres) no presente e, quando a velhice chega
(futuro), em vez de gastar com satisfações e prazeres pessoais, gastar com remédios e
hospitais para recuperar a saúde comprometida na formação da poupança. Além desse tipo,
há outras escolhas no jogo da vida: ter uma sociedade mais desigual, mas mais rica (voltada
para a eficiência), ou com menos crescimento de sua produção, mas mais equitativa (mais
voltada para a equidade), tendo como exemplos os Estados Unidos e a Suécia,
respectivamente? O governo deve gastar mais dinheiro público com aparelhamento de
4

5
6

Tecnologia é empregada, aqui, num sentido amplo de “saber fazer”, ou seja, de ser capaz de
desenvolver uma atividade, uma atitude ou mesmo um processo produtivo eficientemente técnico
no sentido mais convencional. Assim, pode-se falar de uma tecnologia de produzir alfinetes, uma
tecnologia de preparar anchovas grelhadas, tecnologia de ministrar aulas ou palestras, ou uma
tecnologia de saber viver, de saber ser ético.
Sobre a inclinação natural para as trocas, ver Adam Smith.
Filme com Jack Nicholson e Morgan Freeman, mostra a história de dois homens que adiaram o
consumo de prazeres em troca de preocupações com acumulação de riqueza material. Quando
velhos, descobrem que estão com câncer terminal e decidem realizar os últimos desejos de suas
vidas, portanto buscam concentrar no tempo de vida que lhes resta a busca de tudo o que não
realizaram antes. A pergunta que fica é: por que adiar as satisfações em troca de acúmulo de bens
em vez de distribuir simetricamente os prazeres que a vida nos permite ao longo da mesma? Será a
incerteza do dia da morte a razão disso? Ou não?
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indústrias, infraestrutura, ou promovendo a justiça distributiva? Essas são todas questões
econômicas (individuais ou coletivas), porque lidam com o que fazemos com os recursos
disponíveis; em cada uma das alternativas há custos e benefícios envolvidos (os quais
geram os trade-offs), e a alternativa escolhida será a que reflete o resultado de nosso cálculo
em favor do maior benefício versus custo.7
Saber lidar com a escassez é o grande desafio do homem econômico. Buscar ser feliz
– isto é, expandir nosso grau de satisfação com a própria vida – num contexto com
limitações de recursos força-nos a exercer escolhas mais racionais, faz com que
renunciemos a alternativas em favor de outra(s). Em suma, individualmente permite que
descubramos formas de utilização criativa e eficiente do que a vida nos disponibiliza, ao
mesmo tempo que nos estimula a avaliar os estados de coisas decorrentes dessas mesmas
escolhas. Tal avaliação, no último caso, quanto aos aspectos da vida social, diz respeito a
priorizar a eficiência ou a equidade. Os economistas de uma linha “engenheira” e próeficiência escolheriam a primeira, alegando que o conceito de justiça distributiva é muito
subjetivo e que não podem se basear em juízos de valor para tais decisões e para construir
seus modelos lógicos. De fato, o incentivo à livre iniciativa, ao empreendedorismo e à
competição produz, comprovadamente, resultados eficientes e objetivos, gera uma
sociedade altiva e rica, contudo não necessariamente justa, equitativa. Uma observação a
ser feita ao ponto de vista dos defensores aludidos acima é que a escolha que fariam, como
comentado, reflete sim um juízo de valor pró-eficiência, queiram admitir ou não. A
aparente neutralidade é enganosa.
Nesse sentido é que surgem as questões de Estado. Qual modelo de Estado é melhor?
O que dá resultados de eficiência ou o que dá resultados equitativos? O “ideal” é o meio
termo, mas a experiência histórica mostra haver certa dificuldade em dar o mesmo peso a
ambos: ou se prioriza um ou se prioriza outro. Assim, uma sociedade precisa deliberar se se
volta para a eficiência – e contará com um aparelho estatal básico, cumpridor de funções
básicas, e os arranjos e interações se produzirão ao sabor das flutuações e entendimentos
efetuados entre os participantes do ambiente das trocas de mercado – ou se adota um
7

Atualmente, há excelentes obras que procuram tornar acessível o conhecimento econômico. O
espaço do presente texto não permite aprofundar muitas questões, as quais são apresentadas de
forma bastante sintética. Para o leitor interessado, além das obras citadas, ver também as informadas
no final, em “sugestões de leitura”.
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modelo de Estado mais interventor e corretor das distorções geradas nessas interações.
Nesse último caso, teremos mais impostos do que no primeiro, sendo curioso seu resultado:
ao desejar tornar mais equânime a situação social de seus cidadãos, precisa taxar os mais
aquinhoados e melhor situados nos estratos de renda e riqueza para transferir aos menos
favorecidos. Como se sabe, a taxação (impostos) reduz o incentivo ao trabalho e à
produção, o que reduz o tamanho do quinhão a redistribuir. É o efeito conhecido como peso
morto dos impostos, ou custo econômico dos impostos.
Há um trade-off importante a decidir socialmente, como já referimos. Considerações
de certo e errado, feitas por um “observador imparcial”, não fazem sentido porque essas
deliberações estão afetas ao conjunto de valores e à formação histórica de cada sociedade.
Dessa forma, classificar como melhor uma sociedade mais rica ou uma mais igualitária vai
depender de qual critério avaliatório entendemos como balizador do que consideramos
“melhor” e de saber se pertencer a essa sociedade significa ser mais feliz ou menos feliz.
Mas em que consiste ser feliz, sob o ponto de vista econômico? Consiste na satisfação
com a própria vida como um todo, uma medida de bem-estar individual subjetivo. Ter alta
renda é sinônimo de felicidade? Os resultados de estudos especializados apontam para a
existência de correlação positiva entre renda e felicidade, e que a longo prazo a percepção
de felicidade, por parte da pessoa, se altera com o crescimento da renda. À medida que a
renda cresce no tempo, a felicidade cresce menos do que proporcionalmente. No jargão
econômico, a elasticidade-renda de longo prazo é tal que, para cada 10% de crescimento da
renda, a felicidade cresce 1,5% (Néri, 2008. Também: Corbi; Menezes-Filho, 2004). De
novo, questões como a felicidade são subjetivas e dependem de como os indivíduos a
concebem e deliberam a seu respeito. Mas como podemos responder ao que levar em conta
para atingir um Estado de felicidade? Bem, a ética pode nos situar quanto a isso, talvez
mais do que a economia.8 Outro ponto é se considerarmos um exercício de pensar a
felicidade não como algo estritamente individual, como levantado anteriormente, mas
dependente também da felicidade dos outros. Qual seria o resultado desse exercício?
E a globalização e as crises econômicas do mundo contemporâneo, não seriam uma
denúncia de que o “sistema” é defeituoso e, portanto, gerador de infelicidade, em vez de
felicidade? À última pergunta a resposta adequada é que o sistema de uma economia de
8
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mercado não é perfeito, como nada do que é humano parece ser. Um sistema econômico é
uma abstração. Seu funcionamento concreto, sim, depende de como interagimos uns com
os outros. Consequentemente, se há desigualdades brutais no mundo atual, elas não se
devem exclusivamente ao modelo econômico vigente, e sim ao modo como as pessoas nele
interagem e também ao status quo inicial em que os agentes se encontram integrados. Por
isso, é preciso haver regras estabelecidas que sinalizem os incentivos e os limites para a
ação humana. Segundo a teoria econômica, os seres humanos não são nem bons nem maus,
apenas reagem aos incentivos que lhes são apresentados.9
Principalmente a chamada “esquerda” fala de exploração, de os países A, B e C terem
feito isto ou aquilo, o que determinou um mergulho na pobreza ou miséria por parte de
outras nações. Essas falas se referem aos exploradores externos, mas dificilmente
mencionam os exploradores internos, começando pelos próprios familiares. Afinal, para
exemplificar, há um conflito intertemporal entre pais e filhos nas famílias pobres: os pais,
interessados no curto prazo (presente), visam a levantar recursos para sobreviver. Os filhos,
ao serem submetidos ao trabalho em tenra idade pelos pais, na maior parte das vezes
deixando de ir à escola, veem seu futuro ser comprometido em razão de preocupações
presentes que mais interessam aos pais. Com baixa escolaridade e sem riqueza inicial, os
filhos se tornam dependentes e condenados ao mesmo destino de seus pais. Como saída
para o problema, os governos estão remunerando os pais necessitados através de
complementos de renda, com a finalidade de estimular que seus filhos frequentem a escola.
O exemplo do programa Bolsa Escola no Brasil ilustra isso. Há exploração em razão da
pobreza ou há pobreza em razão da exploração? É claro que a exploração se deve à
pobreza. Sendo assim, é preciso dotá-los de recursos iniciais, começando pela garantia de
certo grau de escolaridade como prática prioritária em nossas políticas públicas,
principalmente o nível básico, o que se mostra como um eficiente meio de reduzir as
desigualdades (sobre este tema, ver: Barros; Mendonça, 1996), as chances de ter vida pobre
e de ser explorado, além de outros mecanismos de fornecimento de dotações iniciais, pela
via fiscal e redistributiva.

9

Por incentivos entende-se os prêmios esperados pelo que fazemos, os quais são previstos em regras,
leis e normas deontológicas.
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Sobre as questões comerciais, agora tratando-se de países. Será o comércio
internacional algo que se assemelha a um jogo de soma zero, em que os ganhos dos ricos
são oriundos das perdas dos pobres? É lógico que não. Não apenas o comércio
internacional alavancou nações como proporcionou o surgimento de classes médias mundo
afora. A experiência histórica mostra que entre meados do século XIX e início do século
XX o crescimento econômico alavancado pelo comércio internacional tirou várias regiões
do atraso e da pobreza e, é claro, também beneficiou os países ricos. No entanto, de modo
geral, os ganhos comerciais foram assimétricos, tanto entre países quanto entre suas classes
internamente. Os menos favorecidos internamente aos poucos foram se tornando fortes
politicamente e exigindo alterações nas regras estabelecidas, a fim de protegê-los e tornálos partícipes dos ganhos. A Suécia, os Estados Unidos e vários exemplos na América
Latina refletem esse esquema ao longo do período acima citado, principalmente se
considerarmos o surgimento de movimentos de trabalhadores, sindicatos e, finalmente, a
concepção de um Estado de Bem-Estar Social (Frieden, 2008). Além disso, os governos
precisaram e precisam intervir (taxando importações ou criando mecanismos redistributivos
etc.) para assegurar a correção das desigualdades geradas pelas interações entre os agentes
econômicos. Isso tudo não apenas se refere à realidade passada; diz respeito também ao
momento que vivemos. Portanto, governos ativos e socialmente responsáveis e interesses
comerciais articulados precisam ser observados para que o mundo seja de ótima
combinação eficiência-equidade e a globalização não seja avassaladora.
Por outro lado, crises econômicas são comuns na história. Desde a Antiguidade há
crises financeiras, altos e baixos de desempenho econômico, inflação galopante – como na
Espanha do século XV –, retrocesso e crescimento econômico pífio no medievo e assim por
diante. Nossa época histórica atual proporciona a ocorrência de crises profundas e
frequentes pela própria interdependência entre os agentes que a caracteriza e a intensidade
com que as trocas ocorrem. Mercados financeiros, por exemplo, podem ser potencialmente
causadores dessas crises, mas ao mesmo tempo são eles que alavancam empreendimentos,
captam investimentos e aplicam produtivamente as poupanças de pessoas e famílias. Bolhas
– como a imobiliária ou qualquer outra – se formam neles não porque alguém as planejou,
mas sim porque as pessoas exercitam de forma natural sua inclinação para ganhar nesses
mercados. Errado não é o sujeito que faz especulação, mas o formato do sistema regulatório
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e de incentivos que permite que ela ocorra de forma excessiva e comprometa o
funcionamento do sistema e dos mercados, afetando negativamente tanto os preços dos
ativos como as expectativas. A regulação dos mercados financeiros é um elemento que
recentemente despontou na cabeça dos economistas e governantes como algo necessário
para evitar excessos, bolhas e crises. Em suma, as últimas são inerentes ao funcionamento
de qualquer sistema econômico e de qualquer economia. Elas devem ser encaradas como
uma forma de aprendermos e crescermos, não como um motivo de condenar o sistema de
trocas de mercado.
Em que sentido a economia pode ser importante para a educação? A abordagem da
economia para a educação se refere especialmente à sua importância para o crescimento e
desenvolvimento econômico, para uma distribuição de renda mais equitativa e para o
amadurecimento político-democrático. No entanto, afora esse importante aspecto
instrumental da educação, existe outro mais profundo. A escassez educa porque nos impõe
restrições e força priorizar o que realmente é importante e fundamental. As sociedades que
conviveram com restrições ou limitações severas – com a escassez –, impostas pelo clima e
pelas condições geográficas, tiveram de desenvolver meios, formas e tecnologias como
resposta. Isso as tornou mais propícias a criar mais tecnologia, conhecimentos, organização
política, religiosa etc. É o suprassumo da descrição de uma espécie de “condição inicial” de
que fala Jared Diamond (1998) em seu monumental Armas, gérmenes y acero: la sociedad
humana y sus destinos, a respeito das modernas sociedades desenvolvidas dos dias atuais.
Elas também foram o palco de movimentos como o Renascimento, a Revolução Científica,
a Revolução Industrial etc.
Continuando a discussão, o nascimento das cidades reflete o comportamento de o
homem agrupar-se para mútua proteção, divisão do trabalho e racionalização de provisão
de água, tratamento de lixo etc. No entanto, essas mesmas cidades se tornaram também
ambientes férteis para a criação e proliferação de bactérias e vírus letais. As modernas
metrópoles possuem um alto custo social no que diz respeito à poluição, degradação
ambiental, crimes, trânsito e mobilidade etc., ao mesmo tempo que são eficientes ambientes
de trocas, criatividade e interação entre as pessoas. Se as cidades nasceram como uma
decisão de custo-benefício entre viver isolado ou viver em grupo, o crescimento de suas
populações e de sua expectativa de vida trouxe novos problemas e as tornou agressivas ao
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homem, o que exigirá soluções por parte de seus habitantes e governantes (Johnson, 2007).
Esses elementos ilustram a relação com a educação, ou seja, como aprendemos individual e
coletivamente a lidar com o mundo em que vivemos e com a transmissão de conhecimentos
e tecnologias resultantes para as gerações posteriores.
Outro ponto a destacar é que as preocupações concretas e recentes com fontes de
energia, agricultura orgânica, aproveitamento da energia solar etc. surgiram quando nos
demos conta de que os recursos naturais não durarão para sempre e seu uso deliberado
ocasiona efeitos danosos à atmosfera e à biosfera. Como afirmam Faucheux e Noël (1997),
essa tomada de consciência traz à cena que as interações entre economia e meio ambiente
devem ser geridas de forma a satisfazer as necessidades atuais sem comprometer as das
futuras gerações – é o desenvolvimento sustentável. A indústria, especialmente, e também a
agricultura são atividades que agridem o meio ambiente, mas elas são importantes para
produzir riqueza, o que necessitamos e o que consumimos. Se o que consumimos é muito
mais do que necessitamos – o que, provavelmente, Epicuro condenaria –, essa é uma
escolha que exercemos todos os dias quando fazemos compras. Assim, os efeitos desse
comportamento resultam em nos questionarmos se queremos um meio ambiente saudável
com menos riqueza e consumo ou com mais, no último caso com certa agressão ambiental.
Qual o ponto ótimo dessa difícil escolha? Como promover o desenvolvimento sustentável,
suprir as necessidades atuais com os recursos disponíveis de maneira eficiente e equitativa?
São perguntas difíceis de responder e “econômicas”, porque lidam com raciocínio de custobenefício, escolhas e escassez de recursos.
Finalizando, procurou-se, aqui, levantar questionamentos, despertar insights e
interesse pelo estudo econômico. A sequência dos temas procurou ser tal que um remetesse
ao outro, cobrindo uma porção deles sem, no entanto, aprofundá-los, já que o objetivo é
mais o de incentivar a atitude de passar a ver como a disciplina economia é importante e
presente no dia a dia. Então, é possível, agora, pensar em responder ao por que economia?
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Por que perguntar?
Keberson Bresolin1

Sobre o perguntar
Esta questão parece simples e ingênua, mas ela esconde em si muitas armadilhas.
Talvez evidenciando o que realmente significa perguntar possamos melhorar a forma de
formular questões e, ao fazer isso, podemos contribuir de forma mais efetiva para a
resposta. Isso vale tanto para uma pesquisa tecnocientífica, filosófica, histórica etc. como
para as perguntas que ocorrem no dia a dia, nas conversas com os amigos. Para haver
pergunta, obviamente, é necessário haver o perguntador ou inquisidor, por um lado, e, por
outro, o respondedor ou aquele que responde à pergunta. Não é necessário que esta dual
relação perguntar/perguntado seja estabelecida entre duas pessoas. Essa relação também
pode ocorrer entre um pesquisador e seu objeto de estudo. Por exemplo: o estudante de
filosofia faz um pergunta ao filósofo já falecido no início do século XIX. Obviamente, não
será o filósofo que responderá à questão, mas sim seu legado filosófico encontrado em suas
obras. Assim, a pergunta será respondida no encontro entre o estudante e as obras escritas
pelo filósofo, sempre norteado pela(s) pergunta(s) do investigador.
Salta logo aos olhos o seguinte: quem controla a pesquisa2 é aquele que profere a
pergunta. A pergunta nos coloca no caminho de algo que queremos encontrar, e só a
1

2

Doutorando em Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e
professor no Instituto de Desenvolvimento Cultural (IDC), Porto Alegre.
Uso pesquisa para designar não apenas pesquisa científica, mas também todo tipo de
empreendimento que visa o alargamento dos horizontes do conhecer. Pode ser também pesquisa
histórica, pedagógica, filosófica, biológica etc. Há de se colocar abaixo o mito de que só a ciência
empírica, por trabalhar com objetos propriamente empíricos e por produzir resultados úteis, faz
pesquisa.
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fizemos porque ainda não possuímos aquilo que queremos encontrar. Ela nos mostra o
caminho ou a direção para onde seguir. Se a pergunta não é bem feita ou é mal formulada, é
inegável que a resposta à pergunta não será satisfatória, pois a resposta se correlaciona
indiscutivelmente com a pergunta. Em 1903, George Moore publicou a obra Principia
ethica, na qual faz uma abordagem crítica analítica das correntes fundamentais da ética.
Não considerando isso agora, Moore começa o prefácio da seguinte forma:
Parece-nos que à ética, como em todas as questões filosóficas, as dificuldades e divergências
de opinião de que a sua história está repleta se devem principalmente a uma causa muito
simples, a saber, a tentativa de responder a perguntas sem primeiro descobrir exatamente qual
a pergunta para que se deseja encontrar a resposta. Não sabemos até que ponto seria possível
eliminar esta fonte de erro se os filósofos tentassem descobrir que pergunta estão a formular
antes de lhes responderem, pois a tarefa de analisar e estabelecer distinções é muitas vezes
difícil – e muitas vezes podemos não conseguir descobrir o que é necessário, mesmo quando
nos esforçamos verdadeiramente por isso (1999, p. 73).

Mesmo não evidenciado aqui a crítica proferida por Moore às várias correntes éticas,
nós nos valemos da proposta por ele feita no fragmento citado. Tentar responder a uma
pergunta sem ter descoberto especificamente qual a pergunta que será respondida gera,
além de mal-entendidos e possíveis contradições, um trabalho pouco produtivo, por causa
da falta de um fio condutor, o qual é proposto pela pergunta bem formulada. Moore aponta
a necessidade de descobrir, antes de qualquer coisa, qual é a verdadeira pergunta, ou seja,
qual é o verdadeiro caminho para onde e por onde a pesquisa será conduzida. O
pesquisador, em seu laboratório, não começa fazendo experimentos de forma aleatória para,
por um acaso do destino, fazer avanços científicos. As hipóteses são as norteadoras da
pesquisa e podem ser feitas, o mais das vezes, de forma interrogativa. Essas perguntas
obedecem a uma determinada ordem preestabelecida, garantido um fio condutor visível na
e para a pesquisa.
Muitas vezes, como diz Moore, estabelecer o necessário é difícil, mesmo quando há
um considerável esforço para isso. Mas, se um verdadeiro esforço é feito para buscar as
perguntas fundamentais, poder-se-ia eliminar grandes adversidades e divergências. Moore
pensa ter conseguido encontrar as verdadeiras perguntas para estabelecer uma verdadeira
crítica às várias concepções éticas por ele conhecidas. Assim, diz que
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tentamos neste livro distinguir claramente entre duas questões para as quais os filósofos da
ética afirmam ter encontrado resposta, mas que, na verdade, como tentamos demonstrar,
sempre confundiram, não só entre si como também com outras. Estas duas questões podem
ser formuladas, à primeira vista, da seguinte forma: que espécie de coisas devem existir em
função de si mesmas? e, à segunda, que tipo de ações devemos praticar? Tentaremos mostrar
com clareza exatamente o que pretendemos saber quando perguntamos se uma determinada
coisa deve existir por si mesma, se ela é, em si mesma, boa, se tem valor intrínseco; e
exatamente o que pretendemos saber acerca de uma ação quando perguntamos se a devemos
praticar, se se trata de uma ação correta ou de um dever (1999, p. 74).

Podemos, é claro, contestar a análise da ética feita por Moore, mas não propomos isso
aqui. O importante é notar, assim como já apontamos, a necessidade de estabelecer
perguntas para, assim, visualizar um objetivo claro a ser atingido. Todo perguntar somente
estará completo quando encontrar seu par correlativo, a saber, a resposta. Não há pergunta
que pretenda ser apenas pergunta, pois ela gera um direcionar, gera uma tendência a alguma
coisa. Perguntar pode, sim, ser considerado um método, e o vocábulo método,
etimologicamente falando, provém do grego: meta (“ao longo de”) e hodós (“caminho”),
significando a busca da verdade de uma terminada discussão, objeto, assunto etc.
Contudo, há aqui uma inquietação, dissemos que toda pergunta bem feita (e também
aquela mal formulada) visa a alcançar seu objetivo, a resposta. Mas será que realmente não
existem perguntas que têm por objetivo simplesmente perguntar sem querer ser
respondidas? Talvez possamos pensar naquelas perguntas que fazemos a nós mesmos
quando estamos sós, ou mesmo em meio a uma grande multidão. No entanto, embora sejam
perguntas reflexivas ou autorreflexivas, pré-tendem, ainda que não com relação a um
objeto, assunto ou pessoa, uma autorresposta, uma vez que tais perguntas são feitas na
consciência de cada um e, na maioria das vezes, por inquietações pessoais ou por fatos que
geram necessariamente perguntas desse nível. Ao presenciar o roubo da bolsa de uma
senhora, pergunto a mim mesmo: por que isso acontece? Por que aquela senhora? Por que
não eu? Será que isso vai acontecer comigo? Que é preciso fazer para se evitar isso? Tais
perguntas brotam por causa da vivência de um fato impactante. Outras perguntas desse
nível – reflexivas – surgem também em outras situações não tão extremas. No shopping
center, observando a grande multidão que lá se movimenta, começam a surgir várias
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inquietações: por que todos estão aqui? Que fazem aqui? Por que precisamos destes “novos
templos de consumo”? Perguntas desse nível demonstram um alto grau de criticidade do
perguntador. Tais perguntas, na maioria dos casos, não visam à resposta de outras pessoas,
embora possam ser compartilhadas com outras pessoas para saber o que pensam a respeito.
São perguntas cujas respostas são um busca constante, confundindo-se, às vezes, com o
modo de o indivíduo conduzir sua vida. Elas podem chegar a níveis tão inquietantes que
fazem tal indivíduo rever e reatualizar suas crenças, perspectivas e objetivos.
Dessa forma, o perguntar reflexivo, aquele que fazemos a nós mesmos no nosso
âmago, também encontra resposta, por mais difícil que em algumas situações possa parecer,
e, em alguns casos, essas respostas afetam diretamente a maneira de viver. Assim, depois
de presenciar o assalto e ser inquietado com muitas questões (já elencadas), posso, como
uma resposta possível, contribuir (ensinando, ou com ajuda financeira etc.) com a educação
de crianças e jovens necessitados, evitando, assim, que no futuro essas pessoas se tornem
delinquentes. Aqui pressupomos a tese de que pela educação é possível transformar a vida
das pessoas.
Disso tudo constatamos duas possíveis classes de perguntar: 1) o perguntar objetivo,
que se refere a uma pesquisa (científica, histórica, filosófica, pedagógica etc.) e 2) o
perguntar subjetivo, que se refere a um questionar introspectivo, perguntas que estremecem,
modificam e, ao mesmo tempo, constroem o Lebenswelt (mundo da vida). Dito isso,
queremos nos concentrar, agora, um pouco mais no primeiro nível de perguntar.
Nessa perspectiva, John Searle, em seu brilhante livro Os atos de fala: um ensaio de
filosofia da linguagem, analisando os atos ilocucionais,3 constata que o perguntar, entre
muitos outros, faz parte desses tipos de atos (ilocucionais). Assim, a força ilocucionária dos
atos interrogativos está na pergunta, a qual é uma maneira especial de petição (pedir). Esse
pedir ganha duas formas no perguntar, a saber: 1) pedir informações, a qual é, para Searle,
uma pergunta real, e/ou 2) pedir que o interlocutor mostre conhecimento, a qual se
qualifica como pergunta exame. Assim, nas “perguntas reais o indivíduo quer
3

Dito de forma sucinta, Searle admite, assim como fizera John L. Austin em seu livro How To Do
Things with Words (1962), que, ao proferir uma frase, acontecem três atos simultâneos, a saber:
ato locutório ou locucional, ato ilocutório ou ilocucional e ato perlocutório ou perlocucional.
Interessa-nos, neste momento, apenas o segundo, o ato ilocucional, ou seja, as frases, ao serem
ditas, faladas ou proferidas, cumprem por si mesmas o ato ilocutório, que leva, por sua vez, a
certas transformações entre os interlocutores.
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saber/descobrir a resposta, enquanto nas perguntas de exame o indivíduo quer saber se o
interlocutor sabe” (Searle, 1981, p. 88).
Isso explica a nossa intuição de que uma enunciação na forma de pedido, “diga-me o nome
do primeiro presidente dos Estados Unidos”, é equivalente em força a uma enunciação na
forma de pergunta: “qual o nome do primeiro presidente dos Estados Unidos?”. Também
explica, em parte, porque é que o verbo em inglês “to ask” cobre tanto pedidos como
perguntas, por exemplo: “He asked me to do it” (pedido) e “He asked me why” (pergunta)
(Searle, 1981, p. 92).

O verbo inglês “to ask”, como se evidenciou acima, comporta tanto o pedir como
também o perguntar, o que não ocorre no português. Dessa forma, a primeira pergunta em
inglês poderia ser traduzida da seguinte maneira: “ele me pediu para fazer isto”; e a
segunda: “ele me perguntou por quê” ou “ele me perguntou por qual razão”. Searle busca
em seu estudo a possibilidade de existir atos ilocutórios básicos, nos quais seja possível
reduzir todos os demais verbos ou ato ilocutórios. Segue disso um quadro comparativo (cf.
Searle, 1981, p. 88-90) entre as ilocuções pedir, afirmar (ou asseverar), perguntar,
agradecer, aconselhar, avisar, cumprimentar e congratular. Ele constata, por exemplo, que
agradecer é um ato referido ao passado, enquanto o ato pedir implica um ato futuro, e o
perguntar acolhe tanto perguntas futuras como passadas.
Dessa forma, o perguntar envolve vários atos, quais sejam: a) ao que parece, o
interlocutor só fornece uma informação quando a ele é referida uma pergunta; b) é obvio
que desejo tal informação; c) se faço uma pergunta real, é óbvio que desejo uma resposta;
d) ao dirigir uma pergunta de exame, pretendo saber se ele sabe, a qual se diferencia de
saber toda a informação (real) (cf. Souza; Silva; Pinheiro, 2000, p. 40-41). O perguntar é,
nesse modo de ver, um desejo de saber algo que realmente não se conhece ou, então, saber
se o interlocutor sabe aquilo que é perguntado, qualificando-se, assim, de perguntar
examinativo.4
4

Searle faz uma minuciosa análise das condições de sinceridade dos atos ilocucionários, na qual
ficam evidenciadas as condições necessárias para um ato ser sincero. Na passagem seguinte o
filósofo afirma uma condição de sinceridade e ao mesmo tempo destaca o perguntar como
desejar/querer: “Sempre que haja um estado psicológico especificado na condição de sinceridade,
o desempenho do ato conta como uma expressão desse estado psicológico. Essa lei é válida
independentemente de o ato ser sincero ou não, isto é, independentemente de o falante ter
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Contudo, quando perguntamos, no sentido de perguntar real como demonstrou
Searle, não sabemos nada sobre o perguntado? Ou previamente sabemos algo sobre o
perguntado? Nessa perspectiva, Heidegger faz uma das mais brilhantes análises sobre o
perguntar, embora, é claro, tenda a responder à pergunta pelo sentido do ser, no qual o ente
está sendo compreendido. Citamos, a seguir, um longo, mas ao mesmo tempo instigante,
fragmento do livro Ser y tiempo:
Todo perguntar é uma busca. Todo buscar está guiado previamente por aquilo que se busca.
Perguntar é buscar conhecer o ente no que respeita o fato de que é e o seu ser-aí. A busca
cognoscitiva pode converter-se em “investigação”, isto é, em uma determinação descobridora
daquilo que se pergunta. Todo perguntar implica, enquanto perguntar por..., algo posto em
questão (sein Gefragtes). Todo perguntar por... é de alguma maneira um interrogar a...
Pertence ao perguntar, além do posto em questão, um interrogado (ein Befragtes). Na
pergunta investigadora, isto é, especificamente teorética, o posto em questão deve ser
determinado e levado a conceito. No posto em questão temos, então [...], o perguntado (das
Erfragte), aquele no qual o perguntar chega à sua meta. Perguntar pode ser empreendido
como um “simples perguntar” ou como um questionamento explícito. O peculiar deste último
consiste em que o perguntar se faz primeiramente transparente em todos os caracteres
constitutivos da pergunta mesma que acaba de ser mencionada. [E] enquanto busca, o
perguntar está necessitado de uma prévia condução [orientação] da parte do buscado.
(Heidegger, 1998, p. 28).

Nem todo buscar é um questionar, pois um pássaro que busca a saída da gaiola não
questiona, apenas quer sair. Para Keller, o perguntar se distingue do restante das buscas por
ganhar uma formulação explícita na linguagem. E quem pergunta sabe também, como bem
demonstra Heidegger, pelo que pergunta, diferenciando-se, assim, por exemplo, de um
animal que está em busca, pois esse é guiado em direção a alguma coisa por meio de
comportamento nato ou adquirido (talvez pudéssemos pensar aqui, também, nos bebês e

efetivamente o estado psicológico especificado ou não. Assim, asseverar, afirmar, declarar (que p
[proposição afirmativa de ou sobre algo]) conta como uma expressão de crença (que p crê que tal
proposição é verdadeira). Pedir, perguntar [grifo nosso], ordenar, implorar, apreciar, rezar ou
comandar (que A [algo] seja feito) é considerado como uma expressão de querer ou desejar (que
A seja feito). Prometer, jurar, ameaçar ou congratular conta como expressão de intenção (de fazer
A). Agradecer, dar boas-vindas ou congratular conta como uma expressão de gratidão, de prazer
(pela chegada de O [alguém]), ou de prazer (pela boa sorte de O)” (1981, p. 86-87).
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nas pessoas que agem inconscientemente). Aquilo chamado de questionado por Heidegger
exige que o homem busque com consciência e claridade para, assim, saber pelo que
pergunta e busca. O saber prévio é condição de possibilidade de um buscar e perguntar com
sentido, pois, do contrário, jamais saberíamos que ou por que estamos buscando. Dessa
forma, pergunta-se a quem entra numa livraria e começa a vasculhar as prateleiras qual o
livro que está buscando. A pessoa pode responder que não busca nada específico, mas
encontra, algumas vezes, algo que lhe interessa. Não busca um autor em particular, muito
menos um título singular, mas busca ao acaso, mediante seu interesse. Ainda assim, há uma
busca aqui, mesmo ela sendo busca vaga. Quem pergunta precisa saber, de forma não tão
consistente, pelo que está perguntando. Ninguém pergunta sobre aquilo que nunca ouviu
falar. Logo, o verdadeiro buscar só se aquieta na medida em que o buscado é encontrado
(cf. Keller, 2009, p. 15-16).
Contudo, o saber prévio – aquele que nos direciona a buscar/perguntar – é, em um
primeiro momento, essencial como direcionador, mas também é, em segundo lugar,
problemático, na medida em que é compreensão mediana e, de certa forma, também
leviana. Isso porque, como bem constatou Heidegger, o saber prévio pode estar impregnado
de falsas teorias e preconceitos, gerando, consequentemente, um falso saber (cf. Heidegger,
1998, p. 29). Por isso o saber prévio apenas assinala o buscado, mas não deve conduzir a
busca. A busca é orientada pelo perguntado e somente nele são encontradas verdadeiras
respostas.
Encontramos, então, na constatação de Heidegger, três elementos que fazem parte do
ato de perguntar: o questionado (busca por algo), o perguntado (resposta intencionada),
como vimos, e, por último, o interrogado.5 Esse é o alvo da pergunta, o qual deveria6 nos
dar a resposta. Já mencionamos a quem a pergunta pode ser dirigida e averiguamos que na
maioria das vezes elas são dirigidas a outras pessoas. Todavia, pode também ser uma
pergunta reflexiva ou uma pergunta dirigida aos livros e escritos, ou ainda dirigida à
natureza. Por conseguinte, o interrogado é objeto de escolha do perguntador, sendo que
somente perguntará sobre aquilo que já previa e obscurecidamente conhece. O ser humano
sempre manifestou uma forte pulsão pelo conhecimento, que pode, é claro, não estar
5
6

Esta tripartição é proposta por Keller no livro já aqui mencionado.
Uso o termo deveria para enfatizar o caráter teórico desta análise, pois, no âmbito prático-real,
nem sempre o processo resulta numa resposta certa ou confiável.
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determinado em um objeto ou uma classe de objetos, estendendo-se, dessa forma,
abertamente a tudo. Contudo, por outro lado, o conhecimento humano é seletivo, isto é, sua
percepção e modo de vida são condicionados por motivações, interesses próprios e
impulsos

exteriores,

voltando-se,

consequentemente,

a

parcelas

e

perspectivas

relativamente pequenas do cognoscível. Dessa maneira, um objeto ou uma classe de objetos
podem ser precisamente conhecidos, gerando avanços científicos e teóricos. Nossa finitude
não se restringe apenas a alguns anos passageiros na terra, mas também se aplica ao âmbito
do conhecimento, uma vez que não possuímos a capacidade de abarcar todo conhecimento,
ou, se possuímos, ainda não descobrimos como usá-la (Keller, 2009, p. 17). O fato é que no
“caso é válida a constatação de que pela formulação da pergunta já [se] estabeleceu qual
resposta se pode esperar e qual não” (Keller, 2009, p. 19). Logo, assim como o
conhecimento humano é seletivo, o perguntar também deve ser seletivo na escolha do
interrogado. É preciso refletir bem para quem se deve fazer uma questão. Perguntar a um
psicólogo, por exemplo, o que é e como funciona a teoria restrita da relatividade parece
não ser uma boa deliberação.7 Tal pergunta deveria ser dirigida a um físico. Da mesma
forma, perguntar a um físico qual é a concepção de eu em Lacan também não parece ser
uma boa escolha. É óbvio que o perguntar visa uma resposta, por isso há necessidade de
escolher a quem será dirigida uma pergunta, pois o simples fato de dirigir a pergunta
pressupõe que o interrogado seja capaz de respondê-la (exceto nas perguntas de exame,
como mostrou Searle). Nessa perspectiva, o perguntador crê, ao menos até ouvir a resposta,
que o questionado é suficientemente capaz de responder à questão. Isso ocorre da mesma
forma com textos, escritos e objetos, ou seja, pressupõe-se que sejam capazes de responder
às inquirições.
Disso constatamos que o perguntar obedece, na maioria das vezes (salvo o perguntar
reflexivo), a uma estrutura dialógica entre perguntador e interrogado, e a condição
preliminar para que ele ocorra é o fato de constantemente transitarmos entre o saber e o não
saber. O não saber é o responsável pela busca, pela procura, pelo nascer do perguntar. A
frase atribuída a Sócrates – “só sei que nada sei” – é, sem dúvida, a expressão de um
7

Uso isso apenas como exemplo, o que não impede, absolutamente, que em determinada instância
um psicólogo responda a essa questão com competência igual ou superior à de um físico. Apenas
destaco, de modo geral, a necessidade de formular perguntas a quem realmente pode dar
respostas (seja pessoa, texto ou objeto).
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incessante buscar. O saber não possui limite e, mesmo sabendo uma pequena parcela do
todo, preferimos buscar o “restante” do conhecimento em vez de nos contentarmos com
aquilo que temos. Logo, saber que nada se sabe é uma atitude de humildade diante de uma
totalidade de conhecimento que se apresenta. A palavra grega thauma sugere bem a atitude
diante do saber não conhecido, ou seja, espanto/admiração, gerando, por conseguinte, uma
inquietação latente que aflora no perguntar. O perguntar real quer conhecer o desconhecido,
quer saber o não sabido, quer esclarecer uma parcela obscura de seu referencial teórico.
No entanto, ao mesmo tempo que a descoberta do não saber se torna para alguns a
condição para o espanto e a busca constante, também há indivíduos que se fecham em seu
“curto referencial teórico”, ou, ainda, “contentam-se com o pouco que sabem”. Aqui o
perguntar enquanto busca é obnubilado. Há duas perspectivas para interpretar tal situação:
1) Ignora-se a capacidade limitada de nosso conhecer, por isso se acredita na falsa crença
de que já sabemos o bastante. Isso não permitirá o surgimento de novas perguntas e,
consequentemente, não haverá superação e ampliação do conhecimento. Tal atitude é
arrogante e dogmática (não em sentido religioso) na medida em que não se atualiza naquilo
que sabe, muito menos expande seu conhecimento a novos horizontes. 2) Não menos
problemático é o segundo aspecto. Aqui o perguntar é entravado pela maldade, pela
covardia e pela indolência, que fazem os indivíduos se esconderem atrás do saber obtido.
Essas duas perspectivas são superadas na medida em que buscamos conhecer. Nessa
perspectiva, a máxima de Kant, mesmo pronunciada há mais de duzentos anos, é sempre
atual: “Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!”.8 Usar o
próprio entendimento significa, entre outras coisas, desvelar o desconhecido mediante o
perguntar. E perguntar é, como vimos em Searle, um querer, um desejar algo. Perguntar é
um verbo que necessariamente precisa de complemento, pois perguntar é sempre perguntar
para alguém, ou algo, alguma coisa.
Dito isso, segundo Keller, podemos nos dedicar com diferentes graus de intensidade a
uma pergunta. Isso dependerá de quanto tempo queremos e podemos dispor para respondêla. “Ao lado disso, também os meios espirituais e materiais de que dispõe quem pergunta
determinam a intensidade com que persegue uma pergunta” (Keller, 2009, p. 27). Muito
8

“Ouse saber. Tenha coragem de servir-se de teu próprio entendimento.” KANT, Immanuel. Beantwortung
der Frage: was ist Aufklärung? Band XI, A481.
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mais decisiva é a motivação do perguntador, o interesse que acompanha a pergunta e os
meios empregados para respondê-la. Keller (2009, p. 27) assevera que,
se for apresentada a alguém uma questão da qual ele não vê razão alguma para se empenhar
nela, e mesmo assim não pode dela se livrar, nesse caso não irá mostrar muito interesse em
respondê-la; antes, irá dar-se por satisfeito com uma resposta superficial, mal fundamentada e
examinada, quando não evasiva. Ao contrário, se a pergunta lhe interessar, buscará responder
a ela do modo mais fundamentado, sistemático e exato possível. Com os limites abertos tanto
para cima como para baixo, é possível estabelecer aleatoriamente diversos graus de empenho
e cuidado na elaboração de uma pergunta.

Um desses graus de cuidado e empenho é visualizado no sentido da pergunta, ou seja,
um pergunta coerente que não seja autocontraditória. Por exemplo: por quantos ângulos
retos é formado um círculo? Isso é um perguntar sem sentido, pois um círculo não possui
ângulos retos, afinal é um círculo. Outra pergunta sem sentido: o que ocorreu em
Auschwitz-Birkenau foi bom? Outro grau de cuidado e empenho que está relacionado com
o anterior é saber de onde parte, ou seja, qual conhecimento prévio possuímos daquilo que
interrogamos (já discutido) para saber aonde se quer chegar. Isto é, a “pergunta deve ser de
tal modo adequada ao intento que encontre do melhor modo possível a resposta esperada,
com a precisão e a fundamentação esperada” (Keller, 2009, p. 28).
Por fim, cabe dizer mais uma vez que o perguntar é, sem dúvida, uma das molas
propulsoras do conhecimento, e todo perguntar indica de antemão quem é ou o que é
interrogado. Assim, perguntar é uma atividade, e toda atividade exige ação. Logo,
perguntar é agir em busca do desconhecido. Agir dessa forma é sair da menoridade, ou seja,
buscar saber aquilo que ainda não conhecemos, pois todo perguntar é um desejar, e o
desejar é ansiar por algo que ainda não possuímos. As crianças costumam fazer muitas
perguntas à medida que aprendem a falar. Perguntam sobre tudo e todos: por que isso é
assim?; por que aquilo é daquela forma e não de outra?; de onde eu vim?; por que o céu é
azul e não amarelo com pintinhas pretas? As crianças são mestras em fazer perguntas
estranhas e ao mesmo tempo inquietantes, de modo que algumas das questões por elas
feitas nunca foram sequer pensadas por nós. Elas, as crianças, perguntam porque querem
saber, porque querem entender aquilo que não entendem, porque estão espantadas (não
assustadas!) com a quantidade de coisas e pessoas que as rodeia. Como dizia Aristóteles
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(1969, L. I, 1, 980a, p. 36), “todos os homens, por natureza, desejam conhecer”, e o
perguntar apresenta-se como um modo legitimo e confiável na busca do conhecimento.
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Por que a vida?1
“Escolhe, pois, a vida” (Dt 30,19)

Paulo César Nodari2
Que é a vida? Vida é, hoje, talvez, um dos termos mais usados por todas as pessoas e
em muitas ocasiões. Não temos muito rigor com o termo quando o pensamos e o
pronunciamos. Não será aqui o momento para uma análise etimológica do termo vida. O
objetivo que ora nos envolve não tem como foco a análise pormenorizada do termo. Tratase, outrossim, de refletir alguns aspectos acerca da vida. Grosso modo, podemos dizer que
existem dois modos de encarar a vida: um do ponto de vista biológico, ou seja, natural;
outro se relaciona mais ao dar sentido à vida como tal. Para este momento, tomaremos,
sobremaneira, o segundo aspecto, ou seja, o aspecto do sentido que damos à vida. Mais
especificamente, consideraremos o valor da vida desde o ponto de vista cristão, a fim de
fazer a ligação com o próximo tema, a saber, a fé.

Os avanços tecnológicos e suas consequências
O mundo mudou radicalmente. Vive-se uma transformação social, econômica e
política que se faz acompanhada, sustentada e articulada por uma grande transformação
ético-cultural. Essa mudança interveio como sinal de ruptura com o mundo da assim
denominada era industrial. Algumas características manifestam mais claramente os
sintomas dessa ruptura radical. Desenvolve-se um novo modo de produção. Constitui-se um
1

2

A versão primeira deste 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 11
de outubro de 2008.
Professor na Universidade de Caxias do Sul.
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novo modo de consumo. Advém, por ironia do destino, uma crise ambiental jamais
imaginada. Fundamenta-se um novo modo de relacionamento entre as pessoas. Ocorre um
crescimento abissal da assimetria entre pobres e ricos. Fortifica-se cada vez mais a crise das
instituições clássicas (Estado, Igreja, sindicatos, escola, família etc.).
Com os avanços da ciência e da tecnologia o mundo se tornou uma aldeia global.
Emerge a ideia de que a ciência e a tecnologia nos levarão a um reino terrestre de grande
prosperidade e ociosidade. A globalização está na ordem do dia (Bauman, 1999). É uma
palavra da moda que se transforma rapidamente em um lema, um encantamento mágico,
uma senha capaz de abrir as portas de todos os mistérios presentes e futuros. Para alguns a
globalização é o que se deve fazer caso se queira ser feliz. Para outros ela é causa de muita
infelicidade. Mas para todos a globalização é o destino irremediável do mundo. É um
processo irreversível. É também um processo que afeta a todos na mesma medida e da
mesma maneira. De um modo ou de outro, todos estamos sendo globalizados, e isso
significa basicamente o mesmo para todos.
A economia global está atravessando uma mudança radical na natureza do trabalho,
com profundas consequências para o futuro da sociedade. Na Era Industrial o trabalho
humano massificado coexistia com as máquinas para produzir bens e serviços básicos. Na
Era do Acesso máquinas inteligentes, na forma de programas de computador, da robótica,
da biotecnologia, substituíram rapidamente a mão de obra humana na agricultura, nas
manufaturas e nos setores de serviços (Rifkin, 2004, p. XXV). Segundo a lógica reinante do
mundo globalizado, comandado pelas linhas mestras da tecnologia, uma multidão de seres
humanos se encontra sem razão plausível para viver neste mundo. A ideologia de
sustentação da economia do mercado é excludente e busca eliminar quem não entra e
consegue seguir seus parâmetros. Deve-se executar o ofício de separar e eliminar o refugo
do consumismo. A preocupação principal é não perder o privilégio e o padrão de vida e
consumo (Bauman, 1998, p. 24). Um dos efeitos perversos da globalização pela via do
mercado total é o mundo dos excluídos. O mundo dos pobres não é formado apenas por
empobrecidos, mas por prescindíveis, isto é, por aqueles que não contam. Com a concepção
do consumo, uma economia de rapinagem está destruindo a natureza, atentando contra a
biodiversidade e ameaçando a vida. As novas tecnologias, cada vez mais, dispensam mão
de obra, formando um exército de mão de obra de reserva (Brighenti, 2004, p. 72).
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Diante dos pontos destacados, nossa civilização vive uma crise de sentido. E nessa
crise de sentido, segundo nos parece, três são, sobretudo, os nós emblemáticos a ser
desatados. Em primeiro lugar, o nó da exaustão dos recursos naturais não renováveis. Em
segundo lugar, o nó da suportabilidade do planeta Terra. Em terceiro lugar, o nó da
injustiça social, ou seja, do abismo entre pobres e ricos. Fala-se aqui em crise,
primeiramente, porque esses três nós emblemáticos estão indissoluvelmente ligados a
algumas situações de vergonha: à vergonhosa discriminação racial e cultural; à vergonhosa
violação dos direitos humanos; à vergonhosa eliminação dos denominados analfabetos das
novas tecnologias; e à vergonhosa apatia e inércia com relação à vida dos pobres, que não
contam no mundo do mercado. Depois se fala em crise porque tais violações caminham
lado a lado com a degradação do meio ambiente, ou seja, com a crise ambiental. Numa
palavra, a queda do ser humano é também a queda do meio ambiente. Concomitantemente,
a queda do meio ambiente é a queda do ser humano. E essa queda, grosso modo, pode ser
vista como consequência do modo como até hoje o homem se compreendeu e se
compreende enquanto ser presente e atuante no mundo.
Os perigos que ameaçam a humanidade estão cada vez mais evidentes. A extinção
completa do gênero humano é uma possibilidade. Ninguém desconhece que o problema da
viabilidade do planeta se apresenta dramaticamente. A diminuição da camada de ozônio, o
aquecimento pelo efeito estufa, o empobrecimento dos solos e do meio ambiente, o
problema da água e dos resíduos industriais, o desmatamento, o esgotamento dos recursos
naturais, a superpopulação, o fosso econômico entre o hemisfério norte e o hemisfério sul,
o abismo entre pobres e ricos, a discriminação racial, o fundamentalismo, o terrorismo e a
instabilidade do mundo são fatores presentes na mente de todos. São aspectos preocupantes.
Não é possível ignorar tais problemas. Tal situação, portanto, exige de todos nós uma
radical revisão dos quadros intelectuais, dos posicionamentos e ações.
O surgimento de tais problemas planetários leva a uma reestruturação da
compreensão do homem no mundo. Deve-se aprender a pensar além dos nivelamentos
regionais e nacionais. Vive-se num mundo que, agora sabemos, é complexo. As diversas
partes do mundo estão ligadas por uma interdependência radical. Por sua vez, a crise tem
como característica principal existir em nível planetário. Por isso a virada para a qual
queremos nos preparar, sabemos, não se restringirá à história local e a um período da
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história determinado, mas, pelo contrário, abarcará a civilização humana em seu conjunto.
Assim sendo, os quadros mentais habituais, os raciocínios corriqueiros devem ser
desestruturados. Devem passar por uma análise crítica de revisão e até de desconstrução.
Para pensar o mundo, em sua globalidade e complexidade, para tornar inteligível a
problemática mundial, precisamos abater as barreiras restritivas e fechadas e tomar uma
posição firme na encruzilhada da nossa reflexão e ação. Uma grandiosa aventura do espírito
humano não está apenas começando como se faz urgente.
Mais do que nunca urge que o homem assuma o compromisso de lutar pela vida do
mundo no qual está imerso em situação vital e em diálogo permanente através de suas
formas de ser no mundo. O mundo, na sua realidade física, é em si mesmo um bem. O
mundo não é apenas bom em si mesmo, também é bom para o homem. Assim sendo, ainda
que o mundo não seja o bem supremo do homem, ele se constitui condição concreta e
irrecusável, onde cada um deve buscar sua perfeição e realização pessoal. Faz-se necessário
articular um novo sentido de vida para o ser humano. Clama-se 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 Deus. Nessa nova perspectiva, o
ser humano deve ser compreendido como um nó de relações, voltado para todas as
direções, sobretudo para a consciência planetária de que somos cidadãos do mundo e não
apenas desta ou daquela comunidade, deste ou daquele país (Boff, 2000), de que vivemos
numa comunidade de destino. Ou seja, o destino da espécie humana está associado,
indissoluvelmente, aos destinos do planeta e do cosmo. Nós, criaturas e expressão da parte
consciente do planeta Terra, precisamos aprender a conviver, democraticamente, com
outros seres e a repartir com eles os meios de vida. Trata-se, por conseguinte, de perceber
que o universo inteiro repercute em cada um de nós (Forte, 1995, p. 205-220). Formamos
uma aldeia global. Somos uma teia de relações (Capra, 1997). Tudo isso nos mostra que os
destinos do ser humano e do cosmo estão unidos indissoluvelmente.

O valor da vida é inegociável e inquebrantável
O Magistério da Igreja Católica nos últimos tempos tem dado uma ênfase forte e
especial ao valor da vida humana. Devemos nos deixar, por isso, interpelar pelo Evangelho
da Vida (EV), diz-nos João Paulo II, uma vez que a vida humana é inviolável. “O homem é
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chamado a uma plenitude de vida que se estende para muito além das dimensões da sua
existência terrena, porque consiste na participação da própria vida de Deus.” (EV, n. 2).
A vida humana é um valor precioso incomparável. A vida não pode cair no
relativismo. É valor absoluto do início ao fim. A vida humana não pode ser convencional
ou negociável (cf. EV, n. 20). A vida é dom de Deus, e tendo Deus como fonte ela não
pode, por conseguinte, ser coisificada. Sem o Criador a criatura não subsiste. O homem,
enquanto criatura, esquecendo-se de seu Criador, tem o valor de si obscurecido (cf. GS, n.
36). Para João Paulo II, quem se deixa contagiar por essa atmosfera entra facilmente num
terrível círculo vicioso: “[...] perdendo o sentido de Deus, tende-se a perder também o
sentido do homem, da sua dignidade e da sua vida” (EV, n. 21). No Documento de
Aparecida (DAp), a respeito da situação sociocultural, os bispos afirmam que
vivemos uma mudança de época, e seu nível profundo é o cultural. Dissolve-se a concepção
integral do ser humano, sua relação com o mundo e com Deus; “[sic] aqui está precisamente
o grande erro das tendências dominantes do último século... Quem exclui Deus de seu
horizonte, falsifica o conceito da realidade e só pode terminar em caminhos equivocados e
com receitas destrutivas. Surge hoje, com grande força, uma sobrevalorização da
subjetividade individual. Independentemente de sua forma, a liberdade e a dignidade da
pessoa são reconhecidas. O individualismo enfraquece os vínculos comunitários e propõe
uma radical transformação do tempo e do espaço, dando papel primordial à imaginação. Os
fenômenos sociais, econômicos e tecnológicos estão na base da profunda vivência do tempo,
o qual se concebe fixado no próprio presente, trazendo concepções de inconsistência e
instabilidade. Deixa-se de lado a preocupação pelo bem comum para dar lugar à realização
imediata dos desejos dos indivíduos, à criação de novos e muitas vezes arbitrários direitos
individuais, aos problemas da sexualidade, da família, das enfermidades e da morte. (n. 44).

Devemos estar atentos ao uso da ciência e da técnica, que devem estar sempre a favor
da vida e não ser usadas como meio de manipulação da vida para benefícios de quem tem
dinheiro e poder. “A ciência e a técnica quando colocadas exclusivamente a serviço do
mercado, com os critérios únicos da eficácia, da rentabilidade e do funcional, criam uma
nova visão da realidade” (DAp, n. 45). Diz-nos João Paulo II, na Instrução sobre o respeito
à vida humana nascente e a dignidade da procriação, que,
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graças ao progresso das ciências biológicas e médicas, o homem pode dispor de recursos
terapêuticos sempre mais eficazes, mas pode adquirir também novos poderes sobre a vida
humana em seu próprio início e nos seus primeiros estágios, com consequências
imprevisíveis. Hoje, diversas técnicas permitem uma intervenção não apenas para assistir,
mas também para dominar os processos da procriação. Tais técnicas podem consentir ao
homem “tomar nas mãos o próprio destino”, mas expõem-no também “à tentação de
ultrapassar os limites de um domínio razoável sobre a natureza”. Por mais que possam
constituir um progresso a serviço do homem, elas comportam também graves riscos. Desta
forma, um urgente apelo é expresso por parte de muitos, a fim de que, nas intervenções sobre
a procriação, sejam salvaguardados os valores e os direitos da pessoa humana. Os pedidos de
esclarecimento e de orientação provêm não apenas dos fiéis, mas também da parte de todos
aqueles que, de algum modo, reconhecem que a Igreja, “perita em humanidade”, tem uma
missão a serviço da “civilização do amor” e da vida (1987, p. 7).

A vida não pode estar como “uma coisa” a ser manipulada e dominada, violando a
liberdade e o processo de humanização. A vida do ser humano não pode ser tratada como
objeto de manipulação. Nesse sentido, todos podem e devem prestar seu auxílio e sua
valiosa contribuição à reflexão acerca do cuidado que deve prevalecer desde o início até o
fim da vida humana. Segundo o documento pastoral do Concílio Vaticano II,
tudo quanto se opõe à vida, como seja toda a espécie de homicídio, genocídio, aborto,
eutanásia e suicídio voluntário; tudo o que viola a integridade da pessoa humana, como as
mutilações, os tormentos corporais e mentais e as tentativas para violentar as próprias
consciências; tudo quanto ofende a dignidade da pessoa humana, como as condições de vida
infra-humanas, as prisões arbitrárias, as deportações, a escravidão, a prostituição, o comércio
de mulheres e jovens; e também as condições degradantes de trabalho; em que os operários
são tratados como meros instrumentos de lucro e não como pessoas livres e responsáveis.
Todas estas coisas e outras semelhantes são infamantes; ao mesmo tempo que corrompem a
civilização humana, desonram mais aqueles que assim procedem, do que os que padecem
injustamente; e ofendem gravemente a honra devida ao Criador (GS, n. 27).

A responsabilidade pela vida é tarefa inadiável
É urgente colocar a questão do sentido da vida e tentar esboçar uma resposta, pois o
desejo de descobrir a verdade última pertence à própria natureza do homem. Faz-se
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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 Deus, uma vez que o
potencial de perigo contido, sobremaneira, nas agressões e violação dos direitos humanos,
nas injustiças sociais cada vez mais gritantes, e na ameaça de destruição do planeta Terra,
clama por uma resposta engajada e consciente do homem. Faz-se urgente uma orientação
ética. 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 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 (Junges, 1999, p. 86-90). Assim sendo, o
compromisso cristão pela libertação integral da pessoa humana inclui, necessariamente, o
mundo no qual o ser humano vive.
Nessa nova perspectiva, o ser humano deve ser compreendido como um nó de
relações, voltado 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. Nesse
sentido, o novo sonho vem sustentado sobre quatro pernas:
•

participação: o ser humano é inteligente e livre; não quer ser apenas beneficiário,
mas participante do projeto coletivo. Só assim se faz sujeito da história;

•

igualdade: resulta da participação de todos. Cada um é singular e diferente. Mas a
participação impede que a diferença se transforme em desigualdade. É a igualdade na
dignidade e no direito que sustenta a justiça social;
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•

diferença: deve ser respeitada e acolhida como manifestação das potencialidades das
pessoas e das culturas e como riqueza nas formas de participação. São as diferenças
que revelam a riqueza da mesma e única humanidade;

•

comunhão: o ser humano possui subjetividade, capacidade de comunicação com sua
interioridade e com a subjetividade dos outros; é capaz de valores, de compaixão e de
solidariedade com os mais fracos e de diálogo com a natureza e com a divindade.
A opção fundamental do cristão deve ser entendida como aquele compromisso que

abrange a vida em sua totalidade. O cristão que realiza uma opção fundamental por uma
visão global do homem tem uma compreensão consequente da realidade terrestre. Pensa-se
na dignidade indestrutível da pessoa humana, que para o cristão se fundamenta na relação
com o Deus transcendente. Pensa-se na igualdade fundamental entre todos os seres
humanos, que o cristão contempla como consequência do fato da encarnação, em que Deus
se fez igual aos homens e às mulheres. Pensa-se capaz de convivência livre com todos os
seres criados por Deus. Para os cristãos, a verdadeira liberdade é força de crescimento e
amadurecimento na verdade e no bem. Torna-se perfeita quando alcança Deus, porque a
liberdade divina é o fundamento último da liberdade humana. A verdadeira liberdade torna
o ser humano inteiramente responsável e coloca-o a serviço do bem e da justiça. Quanto
mais a pessoa praticar o bem, mais livre será. Assim, o exercício da liberdade verdadeira
torna o ser humano responsável.

Dá-lhe

dignidade. Coloca-o

no ascendente

amadurecimento, tanto no relacionamento horizontal (relação com os outros e com o
mundo) quanto vertical (Deus), pois a liberdade é uma conquista contínua e progressiva. A
liberdade é dada ao homem para que se realize a si mesmo, para que ele leve à realização
aquilo que a natureza começou nele. A liberdade permite ao homem modelar seu próprio
ser. Ser livre é uma opção de vida. Assumir a opção pela vida é um ato de liberdade. É um
lento e progressivo processo de conquista. A liberdade, por conseguinte, não é simples
manifestação espontânea. Numa palavra, ser livre é aceitar a condição de ser livre.
A liberdade, portanto, como já sabemos, é dada à pessoa humana para a sua
autorrealização: para definir seu projeto de humanidade e realizá-lo. No entanto, só a
liberdade divina dá à pessoa condições suficientes para que ela se realize plenamente como
pessoa, porque a pessoa humana participa da luz e da força do Espírito divino. Pela razão é
capaz de compreender a ordem das coisas estabelecida pelo Criador. Pela vontade é capaz
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de ir ao encontro de seu verdadeiro bem, pois o ser humano encontra sua perfeição na busca
e no amor da verdade e do bem. “Finalmente, a natureza espiritual da pessoa humana
encontra e deve encontrar a sua perfeição na sabedoria, que suavemente atrai o espírito do
homem à busca e amor da verdade e do bem, e graças à qual ele é levado por meio das
coisas visíveis até às invisíveis” (GS, n. 15). Logo, em virtude de sua alma e de seus
poderes espirituais de inteligência e vontade, a pessoa humana é dotada de liberdade. Mas
ela não pode se voltar para o bem a não ser livremente, pois foi para a liberdade que Cristo
nos libertou (cf. Gl 5,1). A dignidade da pessoa humana exige que ela possa agir de acordo
com uma opção consciente e livre. A verdadeira liberdade é um sinal eminente da imagem
de Deus na pessoa humana, uma vez que Deus quis deixar ao homem o poder de decidir
(cf. GS, n. 17).
A dignidade da pessoa humana é seguir Jesus. Toda a vida de Jesus foi uma epifania
e revelação pessoal de Deus. “Quem me viu, tem visto o Pai” (Jo 14,9). Deus, em Jesus,
revela-se como realmente é. A missão de Jesus é revelar o Pai, que o enviou. “Esta é a vida
eterna: que conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste”
(Jo 17,3). E a missão que Jesus recebeu do Pai se realizou com a força e sob a ação do
Espírito Santo. Ele é o Ungido, o Consagrado pelo Espírito. Por sua encarnação, o Verbo
de Deus se tornou irmão de toda a humanidade. “[...] uniu-se de certo modo a cada homem”
(GS, n. 22). Ergueu sua tenda de peregrino no meio de nós (cf. Jo 1,14) para partilhar toda a
história humana. Jesus aparece sempre próximo de toda pessoa humana na situação
concreta de busca, pobreza, enfermidade, sofrimento, solidão, marginalização, pecado, nas
circunstâncias de alegria e festa. Nada é indiferente a Jesus. Está inserido na história
humana. “Não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu
coração” (GS, n. 1). O amor de Jesus é amor esponsal. “[...] Cristo também amou a Igreja e
se entregou por ela” (Ef 5,25s). A vida de Jesus é totalmente doação de si aos mais
necessitados. Todo ser humano, em sua realidade de peregrino fatigado, encontra, em Jesus
Cristo, o irmão. “Vinde a mim, todos vós que estais cansados e carregados de fardos, e eu
vos darei descanso” (Mt 11,28). Sua vida é uma vida consagrada como profeta que anuncia,
como rei que estabelece um novo reino e como sacerdote e vítima que se oferece a si
mesmo em sacrifício para salvar seu povo.
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Por que a fé?
Everaldo Cescon1

Até a Idade Média manteve-se a ideia da possibilidade de fundamentar
filosoficamente a fé. Mas com o alvorecer da Idade Moderna e especialmente depois de
Kant (1724-1804) as provas da existência de Deus passaram a não ter valor. Atualmente,
está disseminada a convicção de que a razão do homem não pode dizer nada de certo e
seguro sobre Deus. Retraiu-se e levantou a bandeira branca. Chegamos ao triunfo do
pensamento débil. Assim, a fé parece depender de um acidente da evolução biológica, do
acaso: há quem a tenha e há quem não a tenha, como os olhos azuis.
Partindo dessa constatação, a primeira clarificação que devemos fazer é a de que é um
erro situar a questão da fé e do sentido religioso no mesmo nível da ciência. A questão do
sentido religioso não está ligada, em si, à adesão a uma confissão religiosa, mas se situa,
antes, no nível que a precede, pelo menos de um ponto de vista lógico, se não cronológico.
É o nível ao qual a teologia tradicional chama de preambula fidei. Nesse sentido, João
Paulo II (1985, n. 3) afirmou:
Se, portanto, muitos não aceitam a verdade da fé, podemos e devemos introduzi-los, mediante
um diálogo paciente e caridoso, à compreensão dos valores espirituais e religiosos partindo
das evidências da razão, das quais todos nós, crentes e não crentes, enquanto pessoas, somos
capazes!
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Universidade Gregoriana, Itália. Pós-doutorado em Filosofia na Universidade de Lisboa, Portugal.
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Estas simples considerações repropõem a questão da apologética. A apologética
tradicional dava por pressuposto o aspecto do sentido religioso. Hoje, entretanto, não se
pode mais dar por certo este nível, natural, do sentido religioso. É preciso guiar o homem à
descoberta da sua própria natureza e reabrir a sua mente e o seu coração para tomar em
consideração a própria ideia de uma revelação como interessante para o próprio destino
humano e a possibilidade de se aproximar da fé com toda a racionalidade do seu ser.
Portanto, a primeira questão a ser respondida pela apologética é “por que a fé?”, “por
que crer?”.
O termo “crer” tem vários significados. Crer pode significar “estar convencidos de
algo segundo a fórmula habitual „não há dúvida‟”; ou significar “ter uma opinião própria”
na forma do “eu creio que…”. Mas “eu creio” pode também significar “ter fé em alguém”
no sentido de conceder confiança, de tomar por verdadeiro algo baseado nas palavras de um
outro considerado crível, ou seja, digno de fé.
Todos, em momentos distintos da vida, se defrontam com o sentido do mistério. É
uma experiência capaz de nos relativizar a nós mesmos, mais do que nos remeter à outra
margem. Acabamos nos sentindo parte de uma realidade maior, uma realidade que não
estamos em condições de explicar e na qual sabemos estar imersos. Vemo-nos circundados
por um mundo que nos precede e que não podemos remeter a nós mesmos. Muitos nomes
foram dados a esta experiência, mas nenhum a circunscreve. Fazer alusão a ela, como o fez
R. Otto, com os adjetivos tremendo e fascinante é, entre tantas, talvez a expressão menos
inadequada. Os dois adjetivos exprimem a ambivalência daquilo que nos atrai, porque
intuímos que ali há algo que nos toca de perto, e nos afasta, porque aquela experiência
relativiza o nosso ser-aí. Para fazer esta experiência não é necessário ter fé.
O que faz viver, no horizonte da fé, o sentido do mistério é a revelação invisível, por
detrás dele ou antes dele (mais do que nele), da presença de um outro, de um tu originário.
O mundo, então, deixa de ser a realidade primeira e última. A fé está em crer que a origem
de todas as coisas possa entrar em relação conosco e nós com ele.
É um dado quase já verificado que o homem sempre foi um ser religioso. Desde
quando surgiu na terra, sempre foi um ser religioso. A história dos povos nos ensina que,
até o século XVIII, todas as civilizações, todas as culturas, todo o pensamento humano –
exceto em casos raros e individuais –, era perpassado por uma profunda religiosidade.
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Mircea Eliade ([s.d.], p. 6), um dos maiores, se não o maior, historiador das religiões da
nossa época, escrevia que “ser homem significa ser religioso” e, aos que lhe perguntavam
por que os homens são religiosos, ele respondia: “Os homens são religiosos porque são
inteligentes”.
A antropologia cultural, a disciplina que estuda as características culturais dos vários
grupos humanos, confirma o dado acima indicado. Em Aristóteles (384-322 a.C.), em De
caelo et mondo, podemos ler: “Todos os homens têm a convicção de que os deuses
existem” (I, 3, 270b, 5-6). Jean Servier, etnólogo de fama mundial, escreve: “A ideia de um
Deus único, eterno, incriado, senhor da vida, origem e término da aventura humana, está
presente em todas as civilizações humanas” (1994, p. 121 – tradução nossa).
É bom saber, como disse H. Bergson, (1995, p. 105), que no passado existiram – e
ainda hoje existem – sociedades ou grupos humanos que não têm ciência, nem arte, nem
filosofia. Contudo nunca existiu sociedade alguma sem uma religião própria, isto é, uma
relação com o divino.
São afirmações confirmadas pelos dados da paleoantropologia e da antropologia
cultural. Segundo Servier, entre os povos pré-históricos nunca houve um sepultamento
apressado de um cadáver que estorvava ou de uma carcaça inútil. Recentemente, na
Austrália, foram descobertos traços de homens que viveram há 170 mil anos. Os estudiosos
estão convencidos de que os milhares de pequenas incisões na rocha encontradas a sudoeste
de Darwin tinham um objetivo cultual, isto é, religioso. Mas foram encontrados também
grãos de ocre vermelho, usados por todos os homens pré-históricos em pinturas rituais,
sinal de crenças religiosas, que retratam os corpos dos defuntos.
Tanto o mundo da pré-história como também o da história estão cheios de sinais e de
traços da religiosidade do homem. O mundo está cheio de obras que mostram a profunda
religiosidade do ser humano: templos, monumentos, restos sepulcrais, catedrais etc.
O ateísmo, por outro lado, como fenômeno social, nasceu somente há pouco mais de
duzentos anos, com a Revolução Francesa. A negação de Deus é um dado relativamente
recente. O ateísmo é um fenômeno típico da Era Moderna e, ao que parece, já está em
declínio no mundo Pós-Moderno, no qual está nascendo uma nova religiosidade.
Nesta época da ciência é possível mais do que em qualquer outra ter opiniões. Mas
isto é bem diferente de possuir a verdade. Num tal mundo, as opiniões são todas
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susceptíveis de discussão, de debate. No entanto, é difícil assumi-las como verdadeiras,
exceto se vierem a ser submetidas ao chamado “crivo da razão”. E, no mundo moderno,
“racional por excelência” é a ciência. Nesse tipo de racionalidade – pelo menos segundo
Popper – uma teoria pode ser assumida como válida até não ser desmentida pela
experiência (mais exatamente, pela experimentação). Deste ponto de vista, nenhuma teoria
pode ser verdadeira em absoluto. De fato, é possível refutá-la, mas jamais verificá-la na sua
totalidade.
Este modelo alarga – e muito – o âmbito das hipóteses; restringe – e muito – aquele
da verdade. Mas as asserções “válidas” são insuficientes para ajudar a viver. Se o homem
devesse viver daquelas verdades, não viveria. Então vale o contrário: o homem vive de fé.
E, neste caso, fé não em sentido teológico, mas naquele geral, de “crença”. Todo homem se
encontra imerso num mundo de certezas que o precedem, que herda e não verifica porque
pertence a elas: são a sua linguagem. A maior parte da nossa vida, apesar da ciência,
acontece no âmbito da crença. A solidez do mundo, a sua segurança não se ganha por teste
– no sentido científico do termo – mas se a tem por experiência: nós nos movemos nela.
Agostinho compreendeu isso muito bem. No texto Fé concernente às coisas que não se
veem, escreveu que a vida social, as relações de amizade, a confiança se fundam em coisas
que não se veem. São atos de fé, da mesma forma que o são as crenças habituais.
Aquilo que Agostinho diz é retomado de outra forma por Wittgenstein – seu atento
leitor – quando afirma que só podemos duvidar enquanto já nos movemos num âmbito de
certezas: “Isto é: as „questões‟ que pomos, a nossa dúvida, repousam nisto; que certas
proposições são isentas da „dúvida‟, como se fossem as bases sobre os quais se movem as
primeiras.” (Wittgenstein, 2000, § 341). Se fazemos um experimento, não duvidamos da
existência do instrumento com o qual experimentamos. A dúvida absoluta é impossível. Ela
é sempre precedida por alguma certeza. Este raciocínio modifica o modo acomodado de
entender termos como “verdade”, “evidência” e “fé” e põe sob outro foco a relação entre o
visível e o invisível. Sem ainda ser, aqui, invocada alguma transcendência.
Se a “fé” for identificada com o âmbito da certeza, pode-se dizer que, nela, fomos
desde sempre instituídos. Pode-se dizer que, entre os homens, poucos são os cientistas, mas,
diferentemente, todos são mais ou menos crentes.
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Em duas esplêndidas catequeses de 1983, o Papa João Paulo II indicava uma via para
o homem se aproximar do problema religioso: “A via para chegar a tal tomada de
consciência é, para o homem de hoje, como para aquele de todos os tempos, a reflexão
sobre a própria experiência!” (João Paulo II, 1983, n. 1).
Parece-me que a sugestão desta via abre um interessante confronto com o caminho
percorrido pela ciência moderna. Atualmente, a pesquisa dos fundamentos racionais que
tornam possível a adesão à fé deve poder ser medida com o método científico e,
contemporaneamente, a ciência parece quase requerer uma contextualização antropológica
numa visão global da realidade que não se esgota numa representação matematizada do
universo.
A esse respeito, parece haver dois aspectos a considerar.
a) O primeiro é evidenciado pela experiência, a palavra-chave que pode pôr em
contato a linguagem da ciência com a linguagem religiosa. Realmente, fala-se de
experiência seja na linguagem científica, seja naquela religiosa. Trata-se de precisar a
noção, seja num caso, seja no outro, e de ver de que modo a experiência se torna fonte de
conhecimento tanto no âmbito da ciência quanto no âmbito da experiência religiosa.
“Como definir esta experiência humana profunda que indica ao homem o caminho da
autêntica compreensão de si? Ela é o confronto contínuo entre o eu e o seu destino!” (João
Paulo II, 1983, n. 2).
Prescindindo aqui da noção de experiência enquanto ligada a um hábito, a um
exercício adquirido com a repetição de atos de conhecimento cujo dado se fixou na
memória, gostaria de chamar a atenção para o ato experiencial em si. Parece que se pode
falar de três graus de experiência.
•

O primeiro poderia ser caracterizado como experiência sensível, “que significa
simplesmente a percepção sensível imediata e ainda não crítica que temos a todo
instante. Vemos o sol se levantar e descer; vemos passar um avião, vemos cores etc.”
(Ratzinger, 1986, p. 85 – tradução nossa). Este nível de experiência é basilar, precede
e torna possível todo e qualquer ulterior nível de conhecimento (segundo o clássico
princípio aristotélico-tomista: “Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu”
[“nada existe no intelecto que antes não tenha estado nos sentidos”]. Este é o nível de
conhecimento que, no homem, mesmo quando envolve diretamente a racionalidade,
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não compromete nem a ação do intelecto sobre os conceitos precedentemente
abstraídos, nem a reflexão do intelecto sobre o seu ato de conhecimento.
•

O segundo nível, próprio das ciências, é o da experiência como experimento. “Os
sentidos não experimentarão nada se não formularmos uma interrogação, se não
existir um pressuposto intelectual que torna possível a experiência” (Ratzinger, 1986,
p. 87). Este nível põe em ato um processo cognoscitivo mais complexo, pois exige,
além da percepção sensorial ligada à observação, também a ação sobre conceitos
precedentemente abstraídos da experiência, como as noções matemáticas.

•

O terceiro nível compromete o intelecto na reflexão sobre os seus atos. O eu chega à
experiência de si por meio do conhecimento refletido pelos atos que são próprios das
suas faculdades espirituais, tais como o intelecto e a vontade. Podemos situar a
“experiência existencial” (Ratzinger, 1986, p. 88) e a questão do sentido religioso
neste grau da experiência.
b) O segundo aspecto do problema reside no método: assim como a ciência,

entendida na acepção moderna do termo, procede segundo um método de análise e de
controle da experiência, também a busca sobre o homem e, em especial, a busca sobre o seu
destino deve poder proceder segundo um método rigoroso. Se à ciência se deve pedir uma
dilatação da sua forma de entender a racionalidade, à busca religiosa é preciso pedir para
não se deixar confinar no irracional, mas se impor um método em certo sentido científico,
isto é, rigoroso e demonstrativo.
O método das ciências modernas de tipo físico-matemático, comumente chamado
também de método experimental, não consiste tanto na observação, sob forma de
mensuração, das quantidades e das relações que se apresentam na natureza quanto,
principalmente, na comparação entre esses dados da experiência e uma representação
matemática da realidade. O conhecimento empírico, para se tornar ciência, é posto em
relação com uma teoria matemática, tomada como hipótese explicativa da experiência. Em
outros termos, para construir uma ciência de tipo galileano são necessários dois elementos:
a observação e a referência a um nível de conhecimento prévio que, neste caso, é fornecido
pela matemática.
Deve-se dizer também que os dois elementos se entrelaçam continuamente no sentido
de que, se, de um lado, a formulação matemática da teoria é posterior à observação,
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também é verdade, complementarmente, que a teoria está na base do experimento que é
construído em relação a uma expectativa ou previsão da própria teoria.
No que se refere à experiência que o homem tem de si, âmbito no interior do qual a
experiência do sentido religioso se situa, será necessário, como para a observação da
natureza, um método de comparação da observação com uma teoria de referência, ou
hipótese explicativa, isto é, com um conhecimento capaz de dar conta da experiência. Este
conhecimento de referência poderá ser de natureza filosófica (especialmente a antropologia
filosófica), ou, quando envolve os dados da revelação, uma antropologia teológica.
Do ponto de vista de uma correta metodologia científica, considerada válida, seja no
caso das ciências naturais, seja naquele de uma ciência da experiência do homem, dever-seá aceitar como científica aquela explicação da realidade que concorda com os dados da
experiência e considera todos os fatores em jogo na experiência que se está analisando. A
aplicação deste método de investigação da experiência do homem àquele âmbito de
experiências mais diretamente ligadas às questões sobre o significado da existência e o
destino do homem permite começar uma pesquisa rigorosa sobre o sentido religioso.

Fé em sentido teológico
A fé em sentido teológico, e mais especificamente a fé cristã, é de natureza diferente.
Pode-se afirmar que muitos não são cristãos, mas crentes: e não só em outros credos, mas
simplesmente em Deus. Pode ser o indeterminado, o misterioso, até mesmo o nosso
questionar, a nossa própria incerteza. Nietzsche (1976), que era especialista neste tema,
identificava uma nova espécie de crentes nos agnósticos do nosso tempo, naqueles
adoradores do desconhecido e do misterioso, que adoram como deus o próprio ponto de
interrogação. Elevaram a deus o “X”.
Esta é uma reflexão importante, pois acreditar no Deus de Jesus Cristo não é a mesma
coisa que adorar o “X”. Mas o pensamento de Nietzsche diz mais do que a letra do texto:
nos adoradores do “X” ele sublinha uma necessidade, a inextinguível “vontade de
acreditar” para dar sentido completo à existência. Quanto mais profunda for a crise, tanto
mais forte será a vontade de acreditar. Por isso, atualmente, as fés atraem e se difundem:
trata-se, muitas vezes, de crentes sem comunidade de fé, de um sincretismo religioso sem
lei, onde pequenas seitas ou cada um por si mesmo é guardião da própria ortodoxia.
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A fé cristã olhada a partir de fora é, também ela, uma crença; considerada em si
mesma, é “entrega”. É uma entrega incondicionada. O cristão, mais do que crer em alguma
coisa, deposita fé em alguém: abandona-se a Cristo. O Deus de Jesus, como para os judeus,
é o “Deus do amém”. “Amém” é a palavra decisiva do judeu e do cristão. Em hebraico,
“amém” significa “demonstrar-se firme”, “ter firmeza”. O Deus do amém é tal: nele se tem
fé porque nele nos sentimos seguros, a ele se diz “sim”, portanto, “amém”.
Tomás de Aquino (1946) identificava três momentos na estrutura do ato de fé: 1o) o
“crer Deus” (Deus é o objeto da crença, existe); 2o) o crer a Deus (naquele que ele revela,
no conteúdo da fé); 3o) o crer em Deus. Este terceiro momento se refere à vontade. Nesse
caso, o homem se move com todas as suas forças na direção de Deus, compreende-o como
fim. Esse movimento é o verdadeiro: inicial, decisivo, no Cristianismo fundante.
Hoje, podemos nos perguntar se esta entrega incondicionada ainda é possível. É
difícil responder. Entretanto, não parece que a necessidade de confiar tenha desaparecido
totalmente. A confiança não é uma atitude neutra da inteligência. É, pelo contrário, um
deixar-se conquistar, é viver uma experiência. O Cristianismo poderia não ser verdadeiro
do ponto de vista da razão crítico-científica, mas continuará sendo uma “oferta de sentido”.
Para ser avaliado, deve ser experimentado: não pode, a priori, ser excluído. Todavia, não
há uma ponte para a fé. Ela continua sendo, essencialmente, um salto. Como todo ato de
confiança, é um risco. Por isso, sempre pode ser perdida. Deve ser conquistada a cada
momento.
A fronteira entre sentido e sem sentido nunca está definitivamente traçada. O
Cristianismo, quando surgiu, dissolveu certezas vacilantes. No entanto deu novas
seguranças: significado e destino à história e à vida. Hoje, as certezas cristãs podem estar se
dirigindo, segundo alguns, ao ocaso, mas não a necessidade de ter fé.
Certamente, não é inerente à fé querer convencer os outros, o não crente, os ateus, das
próprias convicções, das próprias certezas. Até mesmo o antigo problema missionário
mudou. De acordo com o Padre Renato Rosso, missionário italiano encardinado na Diocese
de Caxias do Sul, ser missionário em regiões difíceis, hoje, significa dar uma prova de
convivência e não se apresentar como pregador, fazendo discursos e rituais. Significa viver
junto dos irmãos os seus sofrimentos.
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Lembro, por exemplo, de Dietrich Bonhoeffer, o luterano que morreu num campo de
concentração por causa da sua fé, mas que nunca pensou em ter de impor, ter de conduzir
os seus irmãos àquela fé. Bonhoeffer representa, atualmente, o Cristianismo maduro que
não tem o sentido imperialista de uma fé melhor do que as outras. O Cristianismo chegou a
uma profunda purificação do conceito de fé.
A fé não é um repertório de proposições tal como foi apresentada por algum
catequista; a fé não é um repertório de proposições certas das quais o crente não pode se
distanciar. Gabriel Marcel (1944) afirmava que a fé não é sequer possível em quem não a
submete à dúvida metafísica, isto é, em quem não está sujeito à dúvida mais radical. Não há
nenhuma situação na qual o crente possa se dizer livre da incerteza, da problematicidade.
De fato, para os filósofos acostumados à história da filosofia, é claro que, por exemplo,
num mundo livre da incerteza, onde não é possível a incerteza, como no mundo de Spinoza,
ou também no mundo de Hegel, a fé não é possível. A certeza racional não permite a fé.
Nesse sentido, o primeiro promotor da renovação da Igreja Católica não foi o
Concílio de Trento, mas Lutero, ao libertar o patrimônio de verdades, que transmite numa
tradição, de todo o aparato alegórico, mítico, que foi a verdadeira motivação à mais grave
negação de Deus. Pensem, por exemplo, na leitura dos primeiros dois capítulos do Gênesis,
os famosos capítulos da criação: fala-se de um mundo que não é o mundo no qual vivemos.
Pensem se o mundo no qual vivemos pode se assemelhar de alguma forma ao Jardim do
Éden, onde não há luta pela vida, onde não há conflito entre os viventes, onde não há senão
a felicidade, o bem-estar e assim por diante. A criação daquele mundo não é a criação do
mundo no qual vivemos. Ali está inserido o mito do pecado original. O homem é que
realizou a culpa, o mal. O mal nasceu para aquele grande bem que Deus deu ao homem na
sua criação, o máximo bem, a liberdade. Deu-se a liberdade, Deus devia consentir que
houvesse a possibilidade de o homem querer o próprio mal, de o homem ser responsável
pelo próprio mal. Logo, a ideia da punição, do inferno, em suma, todo o aparato mítico que
chegou ao Cristianismo, veio daquela falsa proposição oferecida pelos primeiros capítulos
do Gênesis.
Quando se entendeu que a ciência oferece uma maneira de ver o mundo não nos
termos da antiga metafísica de Platão e Aristóteles, mas de forma verificável, ou melhor,
falsificável – como diria Popper –, se entendeu que a ciência ofereceu ao homem e,
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 31

151

portanto, à Igreja, a possibilidade de libertar o patrimônio da mensagem do alegórico ao
mítico.
Nesta nossa idade da ciência, libertando-se do enorme peso do alegórico, a Igreja
poderá oferecer uma fé que sabe distinguir, nas proposições de fé, o factual, isto é, aquilo
que é de competência absoluta da ciência – porque sobre o factual a ciência é que deve
decidir –, do simbólico, isto é, daquele patrimônio que transcende o fato, que é um
patrimônio realmente válido como sagrado, de fé, que faz o mundo ter um sentido divino.
Contagiados pelo Racionalismo, muitos continuam definindo a fé como a atitude de
considerar como verdadeiras proposições que não conseguimos demonstrar cientificamente.
Nessa perspectiva, crer parece uma atitude de menoridade, uma atitude infantil de quem
obedece cegamente à autoridade por falta da coragem de servir-se de sua própria razão.
Ora, essa é uma atitude possível do crente, mas não necessária.
A fé não é ciência deficiente. Não é um sacrifício do intelecto. É um ato
humanamente responsável que tem sua dimensão racional, como no-lo ensina Pedro: “[...]
estai sempre prontos a dar a razão da vossa esperança [fé] a todo aquele que a pedir” (1Pd
3,15).
A questão da fé coloca-se, sobretudo, onde se trata do projeto global da existência
humana, quando se busca o sentido ou o absurdo da vida e do mundo. É uma questão que o
homem pode contornar intelectualmente, mas na prática não consegue viver sem fé, pois a
própria descrença é uma decisão de fé e não conclusão do conhecimento científico.
Quando falamos em fé, situamo-nos na profundidade de nosso ser e do sentido de
nossa existência. A fé é um ato pessoal, um ato da pessoa como um todo. O sujeito crente é
racional, mas não se reduz à razão e à vontade. A fé é um ato originário, a dimensão da
esperança e do sentido, que se abre na própria ciência como condição de possibilidade e de
sentido último. Na fé, o homem transcende o próprio homem por um infinito, abre-se para o
mistério infinito, que a rigor não conhece, mas pode reconhecer e aceitar. Em síntese, a fé,
na visão cristã, é um projeto global de vida e uma atitude que envolve a vida em todas as
dimensões. Crer é fundar a própria existência no Absoluto. Mais que aceitar proposições
como verdadeiras, é dizer sim ao Absoluto como sentido último.
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CARDENAL, Ernesto. Vida perdida:
memorias 1. Madrid: Trotta, 2005.

Ernesto Cardenal, nascido em Granada, Nicarágua, em 1925, é conhecido como o
maior poeta latino-americano depois de Pablo Neruda. Sua obra Vida perdida forma parte
de uma trilogia, junto com Las ínsulas extrañas1 e La revolución perdida.2 As três obras
trazem como subtítulo, respectivamente: memorias 1, memorias 2 e memorias 3.
Nesta resenha vamos nos concentrar no primeiro volume, intitulado Vida perdida:
memorias 1 (abreviado VP). O autor traz à memória outras terras e outros climas. É uma
alusão às viagens de estudos ao México, a Nova York e à Europa. Estudou filosofia na
Universidade do México, onde se reunia com uma plêiade de artistas, poetas e escritores
famosos. Do México, já graduado, foi estudar na Universidade de Columbia, em Nova
York, em 1948-1949.
Foi lá que Cardenal se converteu à fé católica, depois de ler as obras de Thomas
Merton (1915-1968), renomado escritor de mística e espiritualidade, que também tinha
estudado na Universidade de Columbia. Por influência dele, também entrou na Abadia
trapista de Gethsemani, no Kentucky, Estados Unidos. Vida perdida começa com o voo de
Cardenal da Nicarágua aos EUA para entrar no mosteiro, um alegre voo para a liberdade.
Depois interrompe o relato, a fim de narrar sua vida passada, uma vida perdida para o
casamento, mas reencontrada em Deus e a serviço de seu povo através da revolução
sandinista, também ela perdida.
O autor descobre em sua vida um fio condutor na Providência Divina, tecendo sua
história pessoal, fechando portas para abrir outras de mais amplo horizonte, até levá-lo à
1
2

CARDENAL, Ernesto. Las ínsulas extrañas; memorias 2. Madrid: Trotta, 2002.
Id. La revolución perdida; memorias 3. Madrid: Trotta, 2004.
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abadia trapista. Lá teve como mestre de noviços o próprio Merton, de 1957 a 1959. Tendo
de deixar Gethsemani por motivos de saúde, Merton incumbiu-o de fundar um mosteiro na
América Central, na Nicarágua, num dos lagos vulcânicos no arquipélago de Solentiname.
A correspondência entre ambos durou até a morte de Merton, em 1968.
Antes de fazer a nova fundação em Solentiname, Cardenal devia ordenar-se
sacerdote. Preparou-se num seminário de vocações adultas em Las Cejas, nos Andes, na
província de Antioquia, na Colômbia. Ordenado sacerdote, foi fundar a comunidade
monástica inspirada em Merton. Incluía nela os nativos moradores locais, artistas em
cerâmica e pintura. Anos mais tarde, o ditador Anastácio Somoza destruiu a comunidade
por considerá-la subversiva. Cardenal conseguiu salvar-se. Quando a revolução sandinista
foi vitoriosa, Cardenal foi nomeado ministro da Cultura (tudo isso está descrito em
memorias 2 e memorias 3).
Mais de quarenta anos depois de deixar a Abadia de Gethsemani, quando Cardenal já
tinha 72 anos de idade, escreveu a memória daqueles tempos fundantes de sua vida e tão
significativos depois para todo o continente latino-americano. São memórias isoladas num
mar de esquecimento. Descreve a memória de sua entrada no mosteiro como “o dia mais
feliz de sua vida” (VP, p. 163). “Somoza assassinado e eu morto para o mundo” (VP, p.
166). Cardenal quis, assim, deixar por escrito, antes de morrer, como testamento, a
memória de seu encontro com Deus, depois de muito sofrimento e busca inútil em outras
paragens.
Em Vida perdida Cardenal evoca longamente a memória de seus amores românticos
do passado. Com fineza psicanalítica analisa toda a dinâmica que move o coração humano,
as imagens ideais que nos habitam (a presença impressa de Deus em nós) e que nenhum ser
humano consegue satisfazer, senão em momentos fugazes e ilusórios. “Diz Bergson que o
amor humano tomou a linguagem do amor místico e não o contrário” (VP, p. 183).
Assim, Cardenal evoca a memória desses amores que surgiram, cresceram e
acabaram. Restou apenas seu coração ferido, que só o passar do tempo foi curando.
Recorda sua busca sempre insatisfeita de um amor ilusório e uma beleza irreal, sonhos e
fantasias do seu coração. Por isso traz à memória seus amores passados e perdidos: Sílvia,
Adelita, Cláudia, Míriam Báez (de apenas 15 anos, como a Julieta de Romeu, ou Helena de
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Troia) e Virgínia. Para esta dedicou epigramas, registrados também em sua obra Cântico
cósmico.3
Um de seus amores, Ileana, casou-se com um ex-embaixador de Somoza. O próprio
ditador foi o padrinho. Sentiu que era o toque dolorido e delicado de Deus que o afastava de
Ileana a fim de aproximá-lo mais de si mesmo. “Amigos, vinhos, mulheres, viagens, festas,
tudo se desvaneceu para sempre e a alma já não conhecerá jamais outra felicidade além da
felicidade que provou [da conversão]” (VP, p. 77).
Então, desabafa: “Existia sempre meu angustiante dilema, que o leitor já conhece: o
amor humano ou o divino. Uma vez Deus tirou-as porque eu pedi. Ou porque eu pedi que
ele decidisse, o que é o mesmo. Outras vezes ele decidiu contra a minha vontade que uma
garota não me quisesse” (VP, p. 36-37). O poeta da Nicarágua revela aqui o sabor e o
amargor de suas aventuras amorosas, que acabaram por conduzi-lo à beleza de Deus. Por
isso traz à memória um a um esses amores, para descartá-los depois, atribuindo a Deus o têlo feito.
Todos esses amores a entropia levou embora. O que era proximidade e comunhão
tornou-se mais distante do que “a galáxia de Andrômeda”, que, embora a 700 mil anos-luz,
está mais próxima do que eles. Sempre dividido entre casar ou consagrar-se a Deus, acabou
descobrindo que o encontro com Deus também é casamento e que seu amor é conjugal.
Cardenal recorda seus amores do passado na hora mais inesperada possível: durante a
recitação do ofício divino no coro, nas vigílias. Essas memórias interferiam como ondas de
rádio, ou “como um filme mexicano antigo, de mau gosto, absurdo e chato, com passagens
obscenas” (VP, p. 132-133). É quando transparece o conselho do sábio mestre, Merton,
para não se apavorar com isso:
Merton me disse que não me importasse com essas distrações, que assim era todo o espírito
dos salmos que se recitavam a essa hora: que esse era o estado de toda a terra durante a
escuridão, e que Deus mesmo queria que a alma se sentisse igualmente às escuras até que ele
chegasse na comunhão (VP, p. 133).

Sob o magistério espiritual de Merton, Cardenal também revela em Vida perdida seu
aprendizado na escola da oração, da natureza e da profecia. Esse legado ele irá transplantar
3

Id. Cântico cósmico. São Paulo: Hucitec, 1996. p. 34.
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para a fundação em Solentiname, e compartilhará com todos nós, como contribuição à
espiritualidade latino-americana da libertação: “Minha vida espiritual é muito simples, tão
simples que quase não se vê: trabalhar, comer, dormir, rezar; quer dizer: viver” (VP, p.
182).
Na escola da oração aprendeu, com o mestre de noviços: a oração vocal, repetida
(rosário) ou espontânea (conversar com Deus); a oração mental, meditar (com ou sem
livro), ler pequenos fragmentos (pensando neles); a oração afetiva, nem verbal, nem mental,
mas de afetos. Cultivar atos de amor a Deus. Não depende de nós; a oração contemplativa,
a alma em estado de passividade, parecido com o sono – sensação saborosa e muito sutil
(VP, p. 168-169).
Com Merton também descobre toda a riqueza dos índios das duas Américas, sua
poesia, cosmovisão, mística e espiritualidade. Assim, escreve Homenaje a los índios
americanos.4 Começa descrevendo as cidades perdidas dos maias. Merton, ao expor no
quadro mural do mosteiro algumas fotos de ruínas maias da Guatemala, inspirou Cardenal a
escrever sobre essas cidades perdidas. Descreve, então, a cultura do milho e o feijão e arroz
como comida cotidiana dos povos indígenas (VP, p. 160-161).
Em Vida perdida o protagonista é sempre Merton. Revela como foi sua chegada ao
mosteiro, o interesse de seu mestre de noviços pela realidade latino-americana, com as
nefastas ditaduras daquela época, patrocinadas pelo governo dos Estados Unidos. Traça a
evolução espiritual de Merton descrevendo suas paixões: a espiritualidade monástica
medieval, os Pais e as Mães do Deserto; os místicos ortodoxos russos; a América Latina e
os índios; o movimento pacifista e os direitos civis nos Estados Unidos; e a mística sufi e o
budismo Zen (VP, p. 159).
Para concluir, podemos dizer que no primeiro volume de suas memórias Cardenal
revela estar perdido no amor e para o amor humano. Mas reencontrou-se em Deus e no seu
povo da Nicarágua, ao qual serviu mediante a revolução sandinista, sendo um de seus
ministros. Ministro de Deus e ministro do povo. Suas notas de noviciado, escritas quando
esteve na Abadia de Gethsemani sob o magistério de Merton, mostram que ele compreende,
enfim, que quem tem mais capacidade de amar a Deus é aquele que tem mais capacidade de
entrega ao amor humano. Porque, em última análise, há somente um amor. Se a entropia
4

Id. Homenaje a los índios americanos. 2. ed. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1973.
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varreu todos os seus amores passados, potencializou sua capacidade de amar, canalizando-a
para a própria fonte de todo amor.
Quando triunfou a revolução sandinista, uma das filhas de Somoza tornou-se religiosa
das Irmãzinhas de Jesus por influência de Cardenal, que entrou para os trapistas. No antigo
palácio presidencial de Somoza instalou-se o Ministério da Cultura, sendo ministro
Cardenal. Ele, que buscou o maior escondimento e entrega a Deus na solitude das ilhas de
Solentiname, foi alçado à maior visibilidade para dar sua contribuição à cultura e à
espiritualidade. Tal contribuição está disponível a todos nós na medida em que resgatamos
a “perigosa memória” daqueles tempos e daquelas experiências tão intensas e fecundas, e
que são capazes de iluminar o futuro da América Latina.
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