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Interação entre religião e literatura
Este nº 36 de nossa revista eletrônica Ciberteologia encerra o ano de 2011 com uma seleção
de trabalhos inéditos que pretende privilegiar as interações entre religião e literatura, de
modo especial entre a literatura e a reflexão teológica. O tema não é novo aqui, pois já lhe
dedicamos duas edições especiais em números anteriores (nº 8/2006; nº 14/2007). De fato, a
pergunta que permeia essa abordagem poderia ser assim colocada: será que os estudos
literários não poderiam oferecer a teólogos e cientistas da religião uma via mais arejada de
aproximação à diversidade religiosa – uma possibilidade a mais entre o rigoroso e necessário
método científico de falseação (onde se encontra Ciência da Religião) e os interditos
confessionais (teológicos)?
No que diz respeito às perspectivas de diálogo entre Ciência da Religião e Literatura, autores
como Antonio Magalhães [1] já propuseram a literatura como “arquivo (acervo bruto) e
interpretação da religião”, colocando a primeira como “interlocutora importante das ciências
da religião, especialmente da teologia”. Sem negar as evidentes diferenças entre literatura e
ciência da religião, ele sugere ser possível superar alguns limites impostos e coloca a relevância
da literatura em suas diferentes possibilidades na interpretação da experiência religiosa.
Do ponto de vista da teologia, Antonio Manzatto, em [2], diz que a recente aproximação entre
teologia e literatura é fruto mais de trabalhos e esforços de teólogos e teólogas, uma vez que
os estudiosos literários sempre se sentiram próximos das questões teológicas ou religiosas – e
sua relação com a compreensão humana de si, da vida e do mundo. Ele distingue os métodos
de aproximação entre literatura e teologia em três blocos de métodos [3]: o primeiro bloco
reúne trabalhos que procuram dentro da obra literária os elementos de teologia que ali estão
presentes, trabalhados pelo autor, praticamente, de forma “teológica”. O segundo bloco seria
constituído por métodos derivados do pensamento de Karl J. Kuschel, como o método da
correspondência proposto por Antonio Magalhães [4] e a teopoética, assim como a trabalham
os grupos de Salma Ferraz e o de Maria Clara Bingemer [5]. No entanto, segundo Manzatto, a
maior parte desses trabalhos aproximam a literatura da religião, mas não da teologia. Ainda
fica em aberto o desafio de encarar a especificidade da teologia, ou seja, a reflexão sobre os
conteúdos específicos da fé a partir do horizonte literário.

O terceiro bloco de métodos é aquele que, na visão de Manzatto, quer de fato contemplar o
desafio teológico em sentido estrito, pensando conteúdos da fé a partir do horizonte literário

propriamente dito. Aqui a teologia se deixa provocar pela antropologia da obra literária, vendo
aí o Deus que se revela no e para o bem do ser humano.
Os Artigos desta edição são apenas uma amostra do campo que se abre para essa interação
entre teologia e literatura. E de como esses blocos de aproximação seguem atuantes. É o
próprio Antonio Manzatto quem abre este número com o trabalho O Messias do texto, que
pergunta pela importância da aproximação entre teologia e literatura, e a percebe
positivamente na afirmação de uma terceira dimensão da compreensão do Cristo, justamente
a de Messias do texto, percebida exatamente pelos procedimentos literários, dimensão que
funcionaria como ponte de ligação entre o Jesus da história e o Cristo da fé.
Em seguida, Alex Villas Boas, em A proposta de uma Teopatodiceia como pensamento poéticoteológico, sugere-nos uma leitura teológica da patodiceia enquanto tarefa humana de dar
sentido à vida. Tal se dá diante de um Mistério que a inspira e participa desse sofrimento,
provocando o ser humano a uma reinvenção da existência ao resignificar o lugar e o papel de
Deus no sofrimento humano. É o que o autor chama de Teopatodiceia ou pensamento
poético-teológico.
Da parte da crítica literária, Maria Auxiliadora Fontana Baseio oferece-nos o texto Literatura e
imaginário: o sagrado em Manoel de Barros. Segundo a autora, no ventre ficcional tecido pelo
imaginário, o sagrado manifesta-se como forte alimento sensibilizador. E ela discute essa
presença do transcendente no projeto estético do poeta Manoel de Barros, ao revelar sua
consciência mágica, grávida do maravilhoso.
Encerrando a seção de Artigos, Antonio Carlos Ribeiro assina a instigante reflexão intitulada
Reza para desdoidar, desendoidecer. E teologia para interpretar! Já que teologia é
hermenêutica e se constrói a partir do diálogo com a cultura, cristalizada nas artes, o autor se
detém no discurso de Riobaldo, personagem de Guimarães Rosa, que reflete uma visão
brasileira, cristã e laica da fé. E sugere que para entendê-lo, o teólogo precisa se deixar tocar.
Na seção de Notas, dois trabalhos provocam nosso discernimento crítico. Em Personagens
negras e brancas em livros didáticos de Ensino Religioso, o professor Sergio Luis do
Nascimento apresenta algumas considerações sobre a análise dos discursos sobre os
segmentos raciais negros e brancos em livros didáticos de Ensino Religioso de 5a e de 8a série
do Ensino Fundamental, publicados entre 1977 e 2007. Sua análise procurou contemplar
textos produzidos de acordo com os três modelos tradicionalmente presentes em diversas
escolas do Brasil, a saber: as concepções denominadas Confessional, Interconfessional e
Fenomenológica. A segunda Comunicação, Bento XVI e a juventude. A partir dos discursos do
papa nas Jornadas Mundiais da Juventude 2005-2011, é um ensaio do professor Jorge Claudio
Ribeiro, especialista nos estudos de religião e juventude, que reflete sobre a proposta
evangelizadora do atual papa para a juventude, à luz dos discursos do sumo pontífice dados
nas Jornadas havidas durante o seu pontificado.
Além da continuação do trabalho de Hermilo Pretto na seção Comunicação, ainda há para o
leitor duas indicações valiosas na seção de Resenhas.
Resta, então, esperar que o proveito de nossos ciberleitores seja excelente.

Dr. Afonso Maria Ligorio Soares
Editor-chefe
[1] Magalhães, A. C. de Melo. Religião e interpretação literária; perspectivas de diálogo das
ciências da religião com a literatura. Religião & Cultura. Paulinas/PUC/SP, III/6 (2004): 11-27.
[2] Ver: A. Manzatto, Pequeno panorama de Teologia e Literatura, em: Vilhena, M. Angela &
Mariani, Ceci (org.). Teologia e Arte. Paulinas, 2010, p. 87-98.

[3] Para o que segue: Ibidem, p. 92-96.

[4] Magalhães, A. C. de Melo, Deus no espelho das palavras, São Paulo: Paulinas, 2000.

[5] Salma Ferraz trabalha com Rafael Camorlinga na UFSC, enquanto Maria Clara Bingemer
atua na PUC-Rio, com Eliana Yunes.
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O Messias do texto
Antonio Manzatto1

Resumo: O artigo pergunta pela importância da aproximação entre teologia e
literatura, e a percebe positivamente na afirmação de uma terceira dimensão da
compreensão do Cristo, a de Messias do texto, percebida exatamente pelos
procedimentos literários, dimensão que funcionaria como ponte de ligação entre o
Jesus da história e o Cristo da fé. A própria epistemologia teológica é influenciada
pelos procedimentos literários.
Palavras-chave: Teologia e literatura; Cristologia; Jesus histórico; Cristo da fé.

Introdução
Mesmo depois de muitos anos de relacionamento entre teologia e literatura,2 ainda
pairam questões sobre a utilidade ou necessidade, ao menos para a teologia, de tal tipo de
aproximação. Não bastassem os problemas epistemológicos, surgem outros mais
tipicamente funcionais. Afinal, se a literatura interessa para a teologia, será como um meio
de comunicação de suas ideias e convicções, dizem alguns, reduzindo a literatura à
condição de “serva da teologia”. Outros, na direção oposta, exatamente por se oporem à
1

2

Professor na Faculdade de Teologia da PUC-SP, onde é titular na área de Teologia Sistemática.
Doutorou-se em Teologia pela Universidade Católica de Lovaina, Bélgica, onde também atua como
Professor convidado da Faculdade de Teologia.
Muitos são os estudos que abordam a relação entre teologia e literatura, e muito se está produzindo
na área atualmente. As referências tradicionais, no mínimo por conta da cronologia, são:
MANZATTO, Antonio. Teologia e literatura. São Paulo: Loyola, 1994. TENÓRIO, Waldecy. A
bailadora andaluza. São Paulo: Ateliê, 1996. MAGALHÃES, Antonio. Deus no espelho das
palavras. São Paulo: Paulinas, 2000. As publicações continuaram a aparecer e, em muitos lugares,
se formaram grupos de estudo e pesquisa sobre o assunto, incluindo a fundação da Associação
Latino-Americana de Literatura e Teologia (Alalite), que já há tempos está presente em diversas
universidades latino-americanas. Na Europa e nos Estados Unidos também se debate a questão há
algum tempo, o que indica sua pertinência.
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“natureza” dominadora da teologia, irão preferir um diálogo do literário com o religioso ou
a verão como meio de estabelecer uma crítica doutrinária ou eclesial. Todas essas opiniões
vão na linha de dizer que o diálogo entre teologia e literatura é, no mínimo, dispensável, se
não impossível. Afinal, a literatura segue seu caminho próprio independente das correntes
teológicas preferidas ou hegemônicas. Por outro lado, a teologia se elabora a partir de suas
regras e referências próprias, sem se importar muito com a forma de se estabelecer a crítica
literária ou com as escolas dominantes em literatura. Impermeáveis uma à outra, sua
aproximação seria, talvez, folclórica. Para a literatura ou alguns de seus autores, seria talvez
interessante ver o que se afirma em teologia para utilizar algumas ideias na criação ou
complexificação de um enredo; algo como colocar personagens discutindo teorias
cosmológicas ou biomédicas. Se isso funciona com essas ciências, talvez funcione também
com a teologia, pois, afinal, religiões se encontram por toda parte. Para a teologia, uma
oportunidade de “fazer algo diferente”, seja organizando um passeio pelos arredores da
estética, seja, o que é mais preferível, “servindo-se” da literatura como forma de divulgar
suas asserções e convicções, já que esta tem caráter profundamente missionário, com
facilidade muito maior de comunicação que os discursos por demais racionalizados da
teologia.
Além do eventual avanço que isso, não obstante, possa oferecer a ambas, insistir na
temática pode aguçar a curiosidade de tentar enxergar ligações mais profundas que aquelas
referidas acima, perceptivelmente mais superficiais. Quero me eximir, porém, da
responsabilidade de fazer aqui um discurso literário. Não quero, nem posso, dizer quais os
interesses da literatura em aproximar-se do teológico e, eventualmente, aprofundar
relações. Meu campo de inserção é o teológico, e é a partir dele e de sua estrutura, mais que
de sua ilustração, que quero continuar refletindo sobre as relações entre teologia e
literatura. Depois de, por certo tempo, discutir a questão metodológica da aproximação
entre teologia e literatura afirmando o que ficou conhecido como “método antropológico”,3
creio ser importante deixar claro o novo passo a enfrentar, ou seja, a questão
epistemológica da teologia que se elabora em relação com a literatura. Reconhecendo o
3

Cf. MANZATTO, Teologia e literatura. Veja-se também: IDEM, “Teologia e literatura:
aproximações pela antropologia”, in: ALALITE, Colóquio Latino-Americano de Literatura e
Teologia, Rio de Janeiro: PUC-Rio, 27 a 29 de abril de 2007, CD-ROM. Diferentes métodos são
abordados em Alex VILLAS BOAS, Poesia e teologia (Sorocaba: Crearte, 2011).
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valor e a importância da elaboração teológica na questão moral, espiritual ou pastoral, onde
parece incidir mais diretamente o interesse despertado pelos textos literários, penso que é
pertinente continuar perguntando sobre a estrita elaboração da sistematização da teologia
que se realiza na relação com obras de literatura. Afinal, para quem pensa teologia, o desvio
pela literatura é acidental e secundário, portanto dispensável, ou realmente é interessante e
quase que necessário?
A resposta a essa questão não pode ser dada levando-se em conta simplesmente o fato
de que tanto os textos bíblicos quanto os magisteriais são, exatamente, textos e, por isso,
passíveis de serem vistos como literários. Aqui estaríamos no “acidental” da questão.
Também não se trata de querer reconhecer uma nova revelação de Deus, que, presente em
obras literárias, substituiria aquilo que a fé tradicionalmente enxerga como revelação divina
nos textos bíblicos e eclesiais. A pergunta é pela presença de questões literárias na
elaboração mesmo da reflexão teológica, ela que é um trabalho de exercício de crítica de
racionalidade a partir e sobre as afirmações próprias da fé, na famosa compreensão da
teologia como “fides quaerens intellectum”,4 ou naquela mais recente de “intellectus
amoris”,5 e que leva em consideração a prática dos cristãos. Tal questão aparece,
nitidamente, naquilo que envolve a exegese e, na sistemática, em termos de cristologia,
pode ser percebida em torno do problema que relaciona o Jesus da história e o Cristo da fé.

Exegese narrativa
Na recente exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini,6 o Papa Bento XVI diz
da necessidade de se utilizar a hermenêutica para penetrar e compreender a revelação de
Deus apresentada na Sagrada Escritura. Todos os métodos exegéticos, diz ele, são
importantes e devem ser utilizados para se captar o sentido daquilo que Deus quis revelar
de si através do texto bíblico. Apenas o “método” fundamentalista, se é que a palavra
método pode ser utilizada com tal adjetivação, não deve ser tomado em consideração.7
4
5

6

7

A definição é de Santo Anselmo (1033-1109).
A expressão é de Jon Sobrino e, de alguma forma, influenciou a maneira de se fazer teologia na
América Latina, sobretudo em tempos de Teologia da Libertação.
BENTO
XVI.
Verbum
Domini.
Disponível
em:
<http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_benxvi_exh_20100930_verbum-domini_po.html>.
Veja-se a Verbum Domini, sobretudo n. 44.
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Todos os outros, até mesmo aqueles que trabalham a crítica histórica, podem e devem ser
utilizados pelos leitores da Sagrada Escritura.
O método da exegese histórico-crítica revolucionou, recentemente, a forma de
interpretação do texto escriturístico por afirmar que atentar ao ambiente histórico e cultural
no qual o texto foi composto ajudaria a compreendê-lo.8 Tal maneira de ler a Escritura foi
vivamente contestada pelas autoridades eclesiásticas até o início do século passado,
quando, finalmente, passou a ser aceita, até tornar-se quase que método hegemônico depois
da metade do século XX até bem recentemente. Tal maneira de aproximar-se da Escritura
permitiu discernir mais claramente o que era o fato histórico apresentado pelo texto e o que
era sua interpretação ou elaboração teológica e que já estava presente no texto mesmo.
Assim, por exemplo, compreendeu-se que textos como os da criação, no Gênesis, ou os de
Jonas ou Jó, não se apresentavam como narrativas de fatos históricos que se teriam passado
como tal, mas sim como uma reflexão teológica motivada pelos fatos históricos que
aconteciam na época de sua redação, aos quais os textos respondiam de forma talvez
“parabólica”. Por outro lado, permitiu também ver com clareza a distinção entre os fatos
históricos e a maneira de eles serem apresentados no texto, comportando já uma
interpretação do evento. Assim, os relatos do Êxodo ou de Juízes são menos relatos
“historiográficos” e mais uma leitura de sentido que o teológico via desabrochar “a partir”
dos fatos. Se de um lado tal método procurava, e conseguia, garantir a historicidade de
alguns eventos, por outro permitia a interrogação sobre o sentido “revelador” de tais fatos,
conduzindo a uma hermenêutica que se queria relacionada com a história. Tal método,
utilizado ainda hoje, continua de valor e precisa continuar sendo utilizado por aqueles que
leem e estudam a Bíblia,e tal é a posição de Bento XVI com relação a ele.9

8

9

O método histórico-crítico é normalmente compreendido como a maneira de estudar o texto bíblico
levando-se em conta o contexto histórico que envolve o texto, relacionando criticamente esta
situação com o sentido do texto, nos moldes da análise de documentos antigos feita por
historiadores. De alguma maneira, junta vários métodos, como a crítica das fontes, a crítica das
formas e a da redação, unindo-as num único método exegético.
A própria Verbum Domini já afirma o valor de tal método, sobretudo o n. 32, fazendo eco ao
documento A interpretação da Bíblia na Igreja, da Pontífícia Comissão Bíblica, de 1993. A recente
publicação do papa sobre Jesus reafirma o valor e a importância de tal forma de estudo da Escritura:
RATZINGER, Joseph. Jesus de Nazaré. Cascais: Principia, 2011. v. 2.
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Válido, pertinente e atual, o método histórico-crítico não é único no estudo dos textos
bíblicos. Há outros, dentre os quais se destaca a exegese literária.10 Eis-nos, aqui, fazendo
teologia (exegese) onde o literário, mais do que incidir diretamente no procedimento
(método) teológico, de certa forma refaz sua epistemologia, alcançando a elaboração da
compreensão do texto bíblico, fundante da fé.
Grosso modo,11 pode-se dizer que a exegese literária procura ler os textos bíblicos
como textos construídos buscando efeitos que se devem a procedimentos e códigos próprios
e especificamente literários. Não se preocupa com o que precede o texto em termos de
história ou cultura, como faz a exegese-histórico-crítica, nem se debruça sobre a história da
transmissão do texto. Tais métodos e procedimentos são necessários e, de certa forma,
precedem a exegese literária na abordagem dos textos bíblicos. Esta, por sua vez, busca
compreender o texto em sua imanência de texto literário.12 Por isso toma em consideração,
objetivamente, o “mundo do texto”, mas o relaciona com o “mundo do autor”, já que se
trata de uma obra composta seguindo uma estratégia por ele definida a fim de suscitar
efeitos no “mundo do leitor”, já que este é o visado pelo autor do texto. A exegese literária
estuda o texto em suas funções e em sua sincronia, visando a compreensão do sentido que
lhe dá o leitor, mas sem demitir o autor. Este, mesmo se apoiado em fatos reais, os
reelabora e, seguindo determinada estratégia, visa o leitor e por isso recheia seu texto de
indicações ou sinais que podem guiar aquele que lê em sua tarefa de leitura e interpretação
daquele texto. Quer, pois, ler o texto bíblico como um texto narrativo, colocando em
destaque aspectos que relevam da retórica ou poética da narratividade, análise das
estruturas textuais, hermenêutica etc. Não perde de vista o “caráter sagrado” do texto
bíblico, pois leva em conta suas implicações diretas com a fé. Procura, sim, compreender
melhor o texto para compreender melhor a Revelação que ele contém, sem ficar preso a um
fato histórico dado ou a um sentido já determinado de antemão. Para além da história do
fato e do texto, tem-se diante dos olhos um “texto literário” e por isso seu estudo releva,
também, das técnicas de análise literária. Vê-se como, dessa maneira, a leitura da Escritura
10

11

12

Veja-se, por exemplo: ALETTI, Jean-Noël. L’Art de raconter Jésus-Christ. Paris: Seuil, 1989.
ALETTI, Jean-Noël; WENIN, André; MIES, Françoise. Bible et littérature. Bruxelles: Lessius,
1999. WENIN, André. Actualité des mythes. Namur: Cefoc, 1993.
Seguimos a compreensão de exegese literária apresentada por Adolphe GESCHÉ O Cristo (São
Paulo: Paulinas, 2004, p. 112-113. [Col. Deus para pensar, v. 6]).
A expressão é de Gesché na obra citada.
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pode ser diferente a partir do relacionamento entre teologia e literatura. Aqui não se trata de
relacionamento acidental ou secundário, mas fundamental, pois releva da compreensão dos
princípios sobre os quais repousa a própria fé. Mas talvez haja mais, e dentro do
estritamente teológico.

O Jesus histórico e o Cristo da fé
Tornou-se clássica a distinção entre o Jesus da história e o Cristo da fé. Ela estabelece
bem a diferença entre a história de Jesus de Nazaré e a proclamação da fé cristã que nele vê
a encarnação do Filho de Deus.13 Durante muito tempo só se conheceu o Cristo da fé,
muitas vezes confundido, até ingenuamente, com a figura histórica de Jesus de Nazaré.
Atualmente, sobretudo depois do Iluminismo, procura-se incessantemente pelo Jesus da
história, muitas vezes como que para sobrepô-lo à proclamação do Cristo da fé. No entanto,
não se pode, simplesmente, sobrepor uma figura à outra, já que ambas coexistem
realmente.14 Todos estão de acordo, em todos os ambientes teológicos, e até mesmo para
além deles, que é possível, sim, demarcar um perfil histórico de Jesus, por mais simples que
seja. As recentes pesquisas históricas sobre ele, na chamada terceira busca do Jesus
histórico,15 bem o comprovam. Por outro lado, é incontestável que também existe um perfil
dogmático sobre Jesus expresso na afirmação de fé das Igrejas cristãs e que, como diz
Gesché,16 marcou a história, sobretudo do Ocidente.
Tal distinção é benéfica para a compreensão da fé cristã. Em primeiro lugar, por
conta da necessidade que a fé tem de referir-se à história. Bento XVI17 mesmo afirma que
há de haver uma base histórica concreta para que, sobre e a partir dela, a fé cristã possa
13

14

15

16
17

Há de se evitar a aproximação desta distinção com a afirmação das duas naturezas de Jesus. Há
quem compreenda a figura histórica de Jesus como a afirmação de sua natureza humana, enquanto a
compreensão da figura do Cristo da fé seria identificada com sua natureza divina. Isso é
equivocado, pois a afirmação dogmática diz que as duas naturezas se unem na pessoa de Jesus
Cristo, tanto aquela presente na história quanto a proclamada na fé cristã, pois sempre será o mesmo
Jesus.
Veja-se o texto tornado clássico em cristologia: DUQUOC, Christian. Cristologia; ensaio
dogmático. São Paulo: Loyola, 1977-1980. 2. v. O primeiro volume tem o subtítulo “O homem
Jesus”, enquanto o segundo leva o subtítulo “O Messias”.
Veja-se, sobretudo: CROSSAN, John D. O Jesus histórico. Rio de Janeiro: Imago, 1994. MEIER,
John. Um judeu marginal. Rio de Janeiro: Imago, 1993-2003. 5 v. PAGOLA, Jose Antonio. Jesus,
aproximação histórica. Petrópolis: Vozes, 2010.
GESCHÉ, O Cristo, p. 49.
Cf. RATZINGER, Jesus de Nazaré.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 36

10

fazer sua proclamação. A fé cristã, na esteira da fé judaica, proclama a presença de Deus na
história humana, e nisso ela é totalmente diferente das mitologias clássicas. Se a fé cristã
enxerga em Jesus de Nazaré o Verbo de Deus, ela precisa ser coerente com sua afirmação
da Encarnação e, por isso, tomar a sério o ser humano em quem ela vê a Revelação do
Mistério de Deus. Sem isso, abrindo mão das pesquisas históricas, a fé estaria no puro
fideísmo, privando sua proclamação de ser pertinente à humanidade e tornando-se mesmo
irracional.
Por outro lado, há de se tomar a sério, também, a releitura que a fé realiza da figura
de Jesus de Nazaré, fé, diga-se, suscitada por sua própria figura histórica. A busca da
compreensão do sentido vai para além da história, de certa forma transcendendo-a. A
proclamação da fé que vê em Jesus o Cristo não abstrai da história, mas também não se
torna sua prisioneira, pois, para além dela, procura compreender, exatamente, o sentido
daquela história vivida e, por este caminho, compreender a pessoa que vivenciou aquela
história cujo sentido é percebido pela fé.
Há de articular, e não simplesmente justapor, estas duas figuras, a do Jesus histórico e
a do Cristo da fé. Não há, como foi dito, que diluir uma na outra, mas não basta,
igualmente, colocar uma ao lado da outra. Há, finalmente, um único Jesus, que se percebe
na história e que se proclama na fé como o Cristo. Por isso deve haver uma ligação entre
uma figura e outra, sob pena de se cair no historicismo ou no simples fideísmo.

A história de Jesus
A figura histórica de Jesus é perceptível por muitos meios. Com os avanços atuais dos
estudos da história, da arqueologia, da antropologia e das ciências da linguagem, podemos
conhecer muito da figura histórica de Jesus, mais que em tempos anteriores. Se é certo que
os Evangelhos não são simples biografias de Jesus, mas textos que expressam a fé da
comunidade crente primitiva à luz do que se chama Ressurreição, é certo também que um
núcleo histórico bastante antigo se encontra presente naqueles textos referindo-se à figura
de Jesus de Nazaré. No dizer de Gesché, a figura de Jesus se encontra encoberta, mas
perceptível, nos textos neotestamentários.18 No dizer de Segundo, a figura histórica de
Jesus teima em aparecer nos relatos evangélicos por mais que eles se configurem como
18

Cf. GESCHÉ, O Cristo, p. 51.
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construção teológica.19 Muitos dados da historicidade de Jesus de Nazaré podem ser hoje
afirmados, até mesmo em consenso geral entre os historiadores, muito mais que nos tempos
de Bultmann.20 Confrontado com o positivismo das ciências, mesmo da história, ele
admitiu a impossibilidade de se alcançar o Jesus da história e por isso afirmou a
proeminência do Cristo da fé, isto é, da figura de Jesus Cristo proclamada pela Igreja,
diante de quem, finalmente, o crente deve decidir sua vida. Sua preocupação não era,
contudo, a negação do Jesus histórico, mas, de maneira um tanto apologética, afirmar a
pertinência da proclamação de fé para a humanidade de seu tempo ainda que não houvesse
possibilidade de confirmação histórica “científica” dos textos neotestamentários, que são,
sim, a proclamação de fé da Igreja crente.
A figura histórica de Jesus, comprovável pelos meios estritamente históricos, pode ser
afirmada até mesmo independente da fé. Ele existiu, reconheça-se ou não que ele é o Cristo,
e seus passos são detectáveis na história humana. A caracterização de sua figura pode
mudar em função das perspectivas dos pesquisadores, como afirma Bento XVI.21 Para
Crossan, ele é figura revolucionária que confronta Roma;22 para Gesché, ele é reformador
da religião de Israel;23 para C. Dodd, ele é fundador de religião,24 com clara consciência
messiânica segundo Ratzinger;25 para outros, será um mestre de sabedoria, um pregador
apocalíptico, e assim sucessivamente, segundo os diferentes aspectos de sua figura que são
estudados. Mas o referencial histórico permanece o mesmo, e todos os pesquisadores atuais
concordam com o fundamental.
Ele viveu na Palestina do século I de nossa era, entre os anos 6-4 a.C. e 30 d.C. Viveu
em Nazaré, de onde deriva seu nome, exatamente Jesus de Nazaré; sabemos sua profissão,
carpinteiro, a mesma de seu pai; conhecemos alguns aspectos de sua região de origem e de
sua família. Sabemos, também, que esteve próximo do movimento do Batista, este morto
em 27 d.C., e que, logo depois de sua morte, ele começou seu ministério assumindo a figura

19

20
21
22
23
24
25

Cf. SEGUNDO, Juan L. A história perdida e recuperada de Jesus de Nazaré. São Paulo: Paulinas,
1997.
BULTMANN, Rudolf. Jesus Christ and Mythology. New Jersey: Prentice Hall, 1997.
Cf. RATZINGER, Joseph. Jesus de Nazaré. São Paulo: Planeta, 2007. v. 1.
Cf. CROSSAN, O Jesus histórico.
Cf. GESCHÉ, O Cristo.
Cf. DODD, C. H. O fundador do cristianismo. São Paulo: Paulus, 1977.
Cf. RATZINGER, Jesus de Nazaré (Cascais: Principia, 2011).
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de pregador itinerante26 e juntando em torno de si um grupo de seguidores, dos quais
conhecemos alguns nomes. Seu ministério não o filiou a nenhum dos movimentos judaicos
existentes na época,27 mas foi caracterizado por sua pregação a respeito da chegada do
Reino de Deus. Em Jerusalém, foi morto por ordem dos romanos, crucificado sob Pôncio
Pilatos, exatamente pela caracterização messiânica de sua pregação sobre o Reino de Deus.
Seus seguidores, no entanto, em Jerusalém e na Galileia, e mais tarde em outras regiões,
continuaram seu movimento e sua pregação, afirmando-o vivo mesmo depois da sua
crucificação. Como se vê, não são poucas as coisas que se sabe historicamente de Jesus,
mais até do que outros personagens históricos de sua época ou de depois dele.28
Pode-se mesmo ir além, caracterizar o comportamento de Jesus e, por este caminho,
compreender sua pregação sobre o Reino de Deus. Se é certo, por um lado, que seu anúncio
do Reino possui características apocalípticas de um Reino que virá no futuro,29 ou da
chegada de Deus que vem para governar seu povo,30 por outro lado há também nele a
compreensão de que o Reino chegou e que ele mesmo o estabelece.31 Sua forma de afirmar
o Reino como a alegre chegada de Deus que vem para salvar foge da compreensão
apocalíptica do Deus terrível que vem para estabelecer sua justiça. Isso se deve à sua
compreensão de Deus e do Reino a partir do horizonte onde ele se situa, isto é, do lugar de
onde ele proclama a chegada do Reino: no meio dos pobres. Também há um consenso entre
os pesquisadores de que a pregação de Jesus se faz a partir da margem e da periferia, não
apenas geográfica, como seria a Galileia, mas mais sociorreligiosa, de tal forma que ele
anuncia sua Boa-Notícia, seu Evangelho, a partir dos pobres da terra, os “am ha-arets”. É a
partir de tal lugar que se compreende não apenas sua linguagem, como as parábolas que os
26

27

28

29
30
31

Assim: CROSSAN, O Jesus histórico. HORSLEY, Richard A.; HANSON, John S. Bandidos,
profetas e messias. São Paulo: Paulus, 1997. A figura de pregador itinerante não é novidade no
tempo de Jesus, havendo muitos que assim se portavam e cujos nomes são conhecidos na história.
Tradicionalmente se afirmam como movimentos judaicos à época de Jesus o dos saduceus, o dos
fariseus e o dos essênios. Alguns situam o movimento zelote à época, outros mais tardiamente.
Alguns, ainda, inscrevem neste rol o movimento batista, embora com restrições, e o dos herodianos,
que não era propriamente um movimento religioso e ligava-se mais à classe dos saduceus.
Não é o caso, aqui, de traçar todos os aspectos da historicidade de Jesus, para os quais remeto aos
textos já citados. Aqui se trata de, rapidamente, mostrar que da história de Jesus muito se pode
conhecer atualmente, sem dar conta de todas as questões de sua historicidade ou daquela dos textos
neotestamentários, em seus detalhes de língua, geografia etc.
Assim: MEIER, Um judeu marginal.
Assim: CROSSAN, O Jesus histórico.
Assim: RATZINGER, Jesus de Nazaré.
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Evangelhos transmitem, mas também seu comportamento mais livre em relação à lei e ao
templo, determinantes para a forma judaica de ser, assim como sua forma de se situar
diante da política e do poder, questionando-os quanto ao exercício da autoridade que
deveria estar a serviço não de suas necessidades pessoais, mas das dos pobres. Não é
estranho que ele termine sua vida pregado na cruz. Mas esta não será a última palavra a
respeito dele. “O que aconteceu com Jesus” (cf. At 1,1) não terminou com sua morte, mas
prosseguiu no trabalho de seus seguidores. A elaboração teológica que virá a seguir não
será separável da história de Jesus e fará permanecer na história sua mensagem até os dias
de hoje.

A afirmação da fé
A experiência do Ressuscitado vivida pelos apóstolos foi determinante para a
releitura que fizeram da figura de Jesus de Nazaré, configurando a fé suscitada por ele
mesmo. Tal releitura perguntava pelo significado da vida e da morte de Jesus à luz do fato
novo da ressurreição. A pergunta pelo sentido ultrapassa a imediatez do fato e abre
possibilidade de revelação. Afinal, como lembra Gesché, todo evento (“que acontece?”)
comporta também um advento (“que nos acontece?”).32 Tal pergunta pelo sentido leva as
primeiras gerações a compreenderem o significado da existência de Jesus, a descobrirem
seu sentido, a formulá-lo em maneira de profissão de fé.
A afirmação do querigma primitivo evoluiu, com o tempo, para a elaboração da
cristologia propriamente dita. Passou-se da proclamação de que “Deus constituiu Senhor e
Cristo a este Jesus que vocês crucificaram” (cf. At 2,36) para a indagação “quem dizem os
homens que eu sou?” (cf. Mc 8,27), pergunta à qual todos são confrontados. A proclamação
do Senhorio de Jesus a partir de sua Ressurreição conduzia, inevitavelmente, à pergunta
“quem é ele?”. A isso a comunidade primitiva respondia narrando a história de Jesus, “este
homem aprovado por Deus com milagres, prodígios e sinais”, e que “nossos chefes
crucificaram”, mas “Deus o ressuscitou, e disso nós somos testemunhas” (cf. At 2,22-36).
O testemunho apostólico referia-se à vida toda de Jesus, cujo desfecho na cruz não foi seu
término, mas sim a proclamação de seu Senhorio no Reino que ele anunciara e que, agora,
se encontra definitivamente instaurado.
32

GESCHÉ, O Cristo, p. 61.
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Lentamente, o interesse deslocou-se para a compreensão da pessoa de Jesus, sobre
sua eminência e dignidade. Ele, como vimos, anunciava o Reino de Deus, e não é o
conhecimento de sua pessoa que constitui o sentido primeiro de sua missão.33 Já muito cedo
se colocou, no entanto, a questão sobre a autoridade e legitimidade de sua figura no anúncio
do Reino e da vontade de Deus, mas ele mesmo se preocupou em afirmar o estabelecimento
do Reino de Deus, a constituição da Nova Aliança entre Deus e o humano. Inúmeros textos
do Novo Testamento demonstram que Jesus não se constitui centro de sua mensagem,34
mas sua mensagem sobre o Reino, que faz compreender diferentemente o ser de Deus e o
ser do humano.
Inicialmente, a afirmação de que “Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus”
refere-se ao estabelecimento do Reino que ele anunciara. Seu Senhorio é o do Reino,
instalado definitivamente por ele, como o comprova sua ressurreição. Se assim não fosse,
sua pregação não teria sido verdadeira. Anunciar o Nome de Jesus, dessa maneira,
significava anunciar seu Senhorio no Reino que, então, estava estabelecido. Por ele ser o
Senhor do Reino, anunciar seu nome, sua ressurreição e o Reino de Deus significavam a
mesma coisa. É nesse sentido que, mais tarde, Orígenes, de forma mística, identificará o
Reino com Jesus, exatamente quando se instalam as questões sobre sua autoridade e
dignidade. O tempo fará com que a noção de Reino de Deus se obscureça aos poucos no
horizonte da pregação eclesial e da reflexão teológica, permanecendo apenas como uma
categoria bíblica. A recente teologia latino-americana vai recuperar tal noção, que lhe será
capital. Ao mesmo tempo, outros voltarão a insistir na identificação entre Jesus e o Reino,
afirmando que “o Reino é Jesus”, espiritualizando cada vez mais a noção de Reino a ponto
de torná-la uma relação intimista com Deus, distante do horizonte da reflexão de Orígenes.
A pergunta sobre “quem é Jesus”, sobretudo na helenização do Cristianismo, levou o
debate teológico a formular categorias, muitas delas provindas da metafísica grega, pelas
quais se tentou compreender sua pessoa. Daí em diante, a cristologia será desenvolvida na
compreensão de que Jesus é o revelador de Deus e do humano porque é Deus e humano. A
noção de Encarnação tornou-se cada vez mais uma categoria-chave para se compreender
Jesus, afirmado como Deus e homem ao mesmo tempo. Logicamente, não foi sem muitos

33
34

Ibid., p. 17.
Ibid., p. 21.
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debates que se chegou a essa afirmação. Logo de saída, a narração da paixão e morte de
Jesus na cruz chocava-se com a compreensão grega do Theos,35 visto em sua
impassibilidade. Como, então, afirmar a encarnação de Deus se ele terá de passar pela cruz?
Também não era simples afirmar a ressurreição de Jesus em um contexto onde tal conceito
judaico era desconhecido. Os gregos, que conheciam o conceito de imortalidade, não
compreendiam muito bem o que os judeus expressavam com a ideia de ressurreição. São
Paulo mesmo nos conta de suas dificuldades em fazer penetrar na mentalidade grega a
realidade da cruz e da ressurreição de Jesus. A afirmação dogmática da divindade de Jesus,
muito cedo reconhecida pelos cristãos, só se fará no quarto século do Cristianismo, em
Niceia; e será preciso esperar mais um século para que Calcedônia (451) afirme a realidade
das duas naturezas do Cristo unidas na única pessoa de Jesus.
A ideia, ou melhor, a realidade da Encarnação traz uma nova compreensão de Deus e
também do ser humano, mas traz igualmente uma nova forma de compreender a relação
entre eles, “como se a transcendência não estivesse em Deus ou no ser humano, mas na sua
relação”.36 A partir de então, o ser humano não precisou mais viver no medo da divindade
ou nos ritos que buscavam aplacar a ira divina; Deus agora é Deus-conosco, um Deus
próximo, familiar (Abbá), que não quer esmagar, oprimir ou destruir o ser humano, mas
salvá-lo. Deus e o humano não são inimigos, podem conviver. Por sua vez, o humano não
precisa buscar uma espécie de fusão com o divino porque mesmo em Jesus a relação entre o
humano e o divino não é feita assim: Calcedônia afirmará as duas naturezas de Jesus, que,
no entanto, não se confundem, não se transformam, não se dividem e não se separam. Dizer
que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano significa dizer que o
humano pode realizar-se como humano sem que a proximidade de Deus o prejudique e sem
que precise deixar de ser humano para agradar a Deus. A relação entre Deus e o humano é
possível e não é pautada pelo temor, mas pela possibilidade de o ser humano encontrar sua
grandeza em Deus, e este, por sua vez, no meio da humanidade estará entre os seus.
Compreender isso foi possível por conta daquilo que a fé acreditou descobrir em Jesus
como Cristo,37 não afirmando apenas que ele é Deus ou é ser humano, mas um e outro.

35
36
37

KÜNG, Hans. Incarnation de Dieu. Paris: DDB, 1977.
GESCHE, O Cristo, p. 65.
Ibid., p. 67.
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A importância da proclamação eclesial da fé e a adesão à qual cada um é convidado
tem importância porque, para além da história, projeta o significado da existência de Jesus
como horizonte de realização do ser humano. A descoberta de que Deus assumiu a cruz
“em forma de escravo” (cf. Fl 2,7), conduz necessariamente à compreensão de que todos os
seres humanos são portadores da mesma dignidade e, portanto, a sociedade não precisa ser
dividida entre os fortes e os fracos, os grandes e os pequenos, os de dentro e os de fora, mas
todos são chamados à mesma fraternidade: “amai-vos uns aos outros” (Jo 13,34), pois “o
que fizestes a um destes pequeninos a mim o fizestes” (cf. Mt 25,40). A afirmação do
Cristo da fé, ou da fé em Cristo, ultrapassa a simples perspectiva histórica que o aprisiona
no século I da era cristã e o projeta como perspectiva de realização, ou de salvação, para
toda a humanidade. Por isso a fé cristã, como insistentemente tem sido lembrado pelo
Magistério recente,38 interessa não apenas aos cristãos, os que aderem a tal fé, mas a toda a
humanidade, porque se trata de uma proclamação à qual todos os comportamentos são
confrontados.

O Messias narrado
Em 1999, A. Gesché publicou um instigante artigo que abordava a construção da
“identidade narrativa” de Jesus.39 Seu ponto de partida era, precisamente, a exegese literária
38

39

Cf. JOÃO PAULO II. Novo Millennio Ineunte (janeiro de 2001. Disponível em:
<http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jpii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_po.html>. Também os sínodos especiais que, na virada
do milênio, foram vividos por todos os continentes e que resultaram em diferentes exortações
apostólicas de João Paulo II: Ecclesia in Africa (setembro de 1995. Disponível em:
<http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_14091995_ecclesia-in-africa_po.html>), Ecclesia in America (janeiro de 1999. Disponível
em:
<http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_22011999_ecclesia-in-america_po.html>), Ecclesia in Asia (novembro de 1999. Disponível
em:
<http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_06111999_ecclesia-in-asia_po.html>), Ecclesia in Oceania (novembro de 2001. Disponível
em:
<http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_20011122_ecclesia-in-oceania_po.html>) e Ecclesia in Europa (junho de 2003. Disponível
em:
<http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_20030628_ecclesia-in-europa_po.html>).
GESCHÉ, Adolphe. Pour une identité narrative de Jésus. RTL 30/2 (1999) 153-179 – completado
pela publicação da segunda parte do artigo no número seguinte da mesma revista: RTL 30/3 (1999)
336-356. Tais artigos foram por ele retomados em 2001, quando da publicação do sexto volume da
coleção “Dieu por penser” (Le Christ. Paris: Cerf, 2001 – sua publicação no Brasil é de 2004, como
já foi citado).
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e, através da hermenêutica de Paul Ricoeur e dos estudos de narratologia, propunha,
exatamente, a afirmação de tal identidade narrativa que se situaria entre as afirmações sobre
o Jesus da história e o Cristo da fé. Sua argumentação, bastante pertinente, partia da
constatação de que a simples distinção entre o Jesus da história e o Cristo da fé, guardando
toda sua pertinência, não dava mais conta da realidade do conhecimento e da significação
de Jesus para os tempos atuais, até porque ela dificultaria o pensamento sobre a relação
entre as duas dimensões colocadas em causa. A identidade narrativa de Jesus, então,
poderia ajudar a articular o que se sabe da história de Jesus e o que a fé dele proclama,
mesmo porque a história de Jesus nos é narrada pelos textos evangélicos e não é senão na
sequência de tal narração que a fé fará sua construção dogmática, exatamente, relendo a
história de Jesus.
Que a Escritura dá primado à narração nós bem o sabemos e é fácil confirmá-lo. O
Deus que não pode ser dito ou definido pode ser narrado,40 isto é, pode-se apresentar
narrações sobre sua presença, sua ação e seu comportamento no mundo que é o nosso.
Gesché situa a confissão de fé em Cesareia como o momento central das narrações
evangélicas, exatamente porque nele se dá a exigência da afirmação de uma identidade para
Jesus: “Quem dizem os homens que eu sou?”. Em sua busca de afirmar a identidade
narrativa de Jesus, não estranha que sua atenção seja atraída prioritariamente por esse
episódio.41 O interessante será perceber a tomada em consideração dos procedimentos
estrita e eminentemente literários da redação dos Evangelhos. Que isso é fato todos
sabemos. Mas nem sempre o temos diante dos olhos quando fazemos sua leitura. Nos
Evangelhos há um enredo que segue, mais ou menos, certa cronologia e situação geográfica
na medida em que isso interessa à composição do texto. Gesché mesmo afirma que não é
preciso ter receio “de recorrer, para compreender a escritura da Escritura, aos termos miseen-intrigue, refiguração e até „ficção‟”.42 As metáforas são uma constante nos Evangelhos,
o que nos lembra a qualidade específica da linguagem teológica, que não é, para dizer como
Segundo, digital, mas significativa.43
40
41

42
43

Cf. GESCHÉ, Pour une identité narrative de Jésus, art. cit.
Não comentaremos aqui todo o artigo de Adolphe Gesché, bastante denso e importante. Para os
detalhes, remeto o leitor à leitura do referido texto.
GESCHE, Pour une identité narrative de Jésus, art. cit., p. 86.
SEGUNDO, Juan Luis. A história perdida e recuperada de Jesus de Nazaré. São Paulo: Paulus,
1997.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 36

18

Caracterizando a identidade narrativa de Jesus, Gesché44 afirma tratar-se de uma
identidade ética, anunciada pelo “eis-me aqui”, que remete, indiscutivelmente, à revelação
do nome divino no Êxodo, cuja tradução comporta este sentido. Assim, é provocado um
face à face com o humano que terá de dizer a identidade de Jesus que não diz “eu”, mas
“eis-me aqui”. Será o humano que, diante do silêncio de Jesus, deverá confrontar-se com o
“quem dizem os homens que eu sou?” e exprimir sua compreensão da identidade de Jesus,
crendo ou não nele. E dessa forma o leitor é implicado na trama, o que demonstra haver,
exatamente, procedimentos literários na elaboração dos relatos evangélicos sobre Jesus,
procedimentos esses que precisam ser tomados em conta ao se fazer a leitura de tais textos
e ao se afirmarem as identidades de Jesus.
É sabido que os textos evangélicos não são relatos historiográficos que descrevem a
vida de Jesus, sabemos também que os textos evangélicos, que guardam compreensões
teológicas assumidas pelos autores, não são textos dogmáticos em sentido estrito e não
contêm todos os enunciados da fé que serão desenvolvidos posteriormente.45 No entanto,
tais textos comportam a configuração de uma identidade para Jesus, exatamente a
identidade que fará a ligação entre a história de Jesus e a proclamação da fé eclesial no
Cristo. Nossos hábitos de leitura nos fazem inserir nos textos evangélicos, na maior parte
das vezes, nossas compreensões teológicas e nossas convicções doutrinais. Ainda que isso
seja compreensível e defensável, uma vez que sempre há o papel interpretante do leitor,
será necessário dar objetividade ao texto para que ele expresse, exatamente, a intriga cujo
desenvolvimento conduz à compreensão e afirmação da identidade de Jesus.
A maior parte dos textos evangélicos, quando apresentam o “eis-me aqui” de Jesus, o
colocam em perspectiva messiânica. A “hora” do Evangelho joanino remete, exatamente,
ao tempo messiânico. O assim chamado “segredo messiânico” de Marcos, que culmina com
a afirmação de fé do centurião romano diante da cruz (“verdadeiramente este homem era o
filho de Deus”), assim como as constantes alusões ao “filho do homem”, mostram bem tal
compreensão messiânica. Quando o centurião proclama que Jesus era o filho de Deus, nem
44
45

Aqui se segue bem de perto a Adolphe Gesché, art. cit., p. 93ss.
A Escritura não conhece o termo “consubstancial”, usado em Niceia, nem os conceitos de pessoa e
natureza no sentido da filosofia grega. Nem mesmo a palavra “trindade” ali está presente. A
evolução da compreensão da fé da Igreja, que vai se explicitando com o passar do tempo, mostra
que os relatos evangélicos, por mais teológicos que sejam, não caracterizam na totalidade o Cristo
da fé.
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ele nem o texto evangélico como um todo têm clara noção das implicações dogmáticas daí
decorrentes.

Nem

o

centurião

nem

o

texto

de Marcos

estão afirmando

a

“consubstancialidade” que será definida em Niceia. Isso seria exigir muito do texto
evangélico ou do personagem histórico. Sua aclamação é messiânica, assim como o é a
abundância de alimento na multiplicação dos pães ou nas muitas refeições que aparecem
nos Evangelhos. O episódio das bodas em Caná e também a entrada de Jesus em Jerusalém
e as aclamações populares que se seguem têm clara perspectiva messiânica. O Reino
anunciado por Jesus, e sua ressurreição que o concretiza, são lidos e afirmados em
perspectiva messiânica.
A construção literária dos Evangelhos, todo o enredo por ele desenvolvido, mostra
Jesus como o Messias e o processo de seu reconhecimento, positivo para os que o seguem,
negativo para aqueles que o condenam à morte. A pergunta do sumo sacerdote diante do
sinédrio é evidente: “Tu és o Messias?” (cf. Mt 26,63). A mesma questão já havia sido
posta pelo Batista (“És tu o Messias?” – cf. Mt 11,3) e respondida por Pedro em Cesareia:
“Tu és o Cristo” (cf. Mt 16,16). Tal enredo conduzirá à proclamação da fé da comunidade
crente que afirmará o querigma primitivo: “Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que
vocês crucificaram” (cf. At 2,36). A afirmação de Jesus como o Messias comporta um
outro aspecto que não pode ser esquecido: ele é Messias do Reino que anunciou e
concretizou. Se ele é Messias, o Reino já está instalado e podemos viver em sua dinâmica;
se não é, então o Reino de Deus ainda não aconteceu. Afirmar a messianidade de Jesus,
segundo os relatos evangélicos, é aceitar viver na dinâmica do Reino de Deus. Os textos
são escritos com tal propósito, expresso explicitamente por João: “para que creiais” (cf. Jo
20,31) que ele é o Messias e que o Reino da Vida está instalado.
Não é sem interesse perceber que este Messias Jesus é apresentado nos Evangelhos
como pequeno, fraco, simples, vivendo junto dos pequenos, fracos, simples. “Pode vir algo
bom de Nazaré?” (cf. Jo 1,46). Independente do fato de esse ter sido o meio escolhido pelo
Jesus histórico para desenvolver sua vida, a insistência dos Evangelhos na afirmação da
presença e da proximidade com os pobres de seu tempo que Jesus tem quer afirmar sua
messianidade vinda dos pobres e em favor deles, como já retrata a referência a Zacarias no
episódio da entrada em Jerusalém (cf. Mt 20,1-11; cf. Zc 9,9). Tal Messias, identificado
com os últimos da sociedade quando de sua crucificação, realiza o Reino com sua
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ressurreição, que passa a ser proclamada não apenas como volta de Jesus à vida, mas como
instalação definitiva do Reino, pois já se vive no “último dia”, uma vez que Jesus
ressuscitou. Exatamente daí segue-se o mandamento de proclamar a chegada do Reino e de
seu Messias em todos os cantos da terra. Parece, assim, ser possível dizer que o que Gesché
chamou de identidade narrativa de Jesus consiste na afirmação de sua messianidade.

Conclusão
Depois desse rápido esboço de reflexão, dois pontos parecem ser evidentes, e
podemos apresentá-los a título de conclusão. O primeiro tem relação com a cristologia,
evidentemente, e o segundo aponta para a importância e pertinência de uma reflexão
teológica que se aproxima e dialoga com a literatura.
Em termos de cristologia, parece claro que é preciso superar a dicotomia estabelecida
entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. É evidente que não se pode negar essa distinção,
mas a simples oposição entre um e outro corre o risco de não conduzir a uma sadia
reflexão. A superação desses dois termos se realiza por uma articulação de ambos, uma
relação, uma ponte de racionalidade que se estabelece entre eles. A inserção de um terceiro
elemento, a do Messias do texto, como aqui esboçado, parece ter a capacidade de articulálos ou, ao menos, retirá-los da oposição árida, desfazendo, de alguma forma, o binômio. Ele
continua guardando sua pertinência e sua importância, mas se torna dialético, sem
reducionismo. Situada entre a realidade histórica e a formulação dogmática, a identidade
narrativa, para utilizar a terminologia de Gesché, liga uma e outra, ultrapassa a simples
oposição e possibilita uma articulação em racionalidade. Situado entre a história que o
precede e a afirmação de fé que lhe sucede, o texto narrativo possibilita uma apreensão da
história e a compreensão do dogma, articulando, pela afirmação do Messias do texto, as
figuras do Jesus histórico e do Cristo da fé.
Por outro lado, naquilo que tange à epistemologia teológica, pode-se inferir, a partir
desse pequeno exemplo, o quanto a teologia pode aprender em sua aproximação do
universo literário. Tomar a sério a literatura, o que ela realiza e o que ela significa vai mais
além do que vê-la como meio de comunicação de conceitos teológicos por conta de sua
facilidade em se comunicar com as pessoas. Exige compreender seus mecanismos e sua
realidade, trazendo-a para mais perto do centro da fé cristã, que repousa, como bem o
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sabemos, sobre testemunhos apresentados em termos de narrativas literárias. Em outros
lugares já se disse do risco de tentar extrair conceitos teológicos das obras literárias sem
levar em consideração as características específicas dessas obras. Talvez se possa dizer o
mesmo sobre os textos da Sagrada Escritura e outros que a Tradição nos legou, nos quais,
antes de pensar o que trazem como teologia, seria importante perceber suas características
literárias. Parece que novamente se impõe a conclusão, já afirmada anteriormente em vários
lugares, que a teologia teria a ganhar aproximando-se do universo literário e com ele
abrindo um diálogo, uma conversa entre parceiros.
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A proposta de uma Teopatodiceia como
pensamento poético-teológico

Resumo: O artigo propõe uma leitura teológica da patodiceia enquanto tarefa
humana de dar sentido à vida. Tal se dá diante de um Mistério que a inspira e
participa desse sofrimento, pro-vocando o ser humano a uma reinvenção da
existência, ou seja, re-significando o lugar e o papel de Deus no sofrimento humano.
Este não é visto como origem, mas como redenção da criação por meio de uma
reinvenção criativa [poética]

que o autor chama aqui de Teopatodiceia ou

pensamento poético-teológico. Nela a teologia é vista a partir do prisma do Logos
frankliano como humano do humano, ou, ainda, o próprio sentido da vida, a se
descobrir pessoalmente. Portanto, o Theos logos é a busca do sentido de Deus na vida
humana como ponto de partida para a poesia de si e de seu entorno.
Palavras-chave: Teopatodiceia; poesia; Deus; teologia.

Alex Villas Boas1
“A sensibilidade do sentimento é muito maior do que a
perspicácia da razão. O acesso a Deus só poder ser
encontrado a partir do homem. Se tivermos de indicar
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a outro o caminho que leva a Deus, não podemos
tomar por base o racional, mas o emocional.”
Viktor Frankl
“O Cristianismo deve defender o humano e o poético.”
Karl Rahner

Introdução
A cristandade é tributária de uma concepção, e mais ainda, de uma mentalidade de
“vontade de Deus” em que todo acontecimento histórico tem origem na deliberação de
Deus, que sabe o que faz, e que todo o sofrimento incompreensível pelo ser humano será
desvendado no final dos tempos. A essa concepção se chama Teodiceia, como proposta
teórica de Wilhelm Leibniz no século XVIII, que acaba por substituir o que Viktor Frankl
chama de patodiceia, enquanto necessidade do ser humano de dar sua própria resposta ao
sofrimento e à questão do mal, uma vez que a resposta ao sofrimento acaba por ser
compreendida como vontade divina. Aqui propomos uma leitura teológica da patodiceia
enquanto tarefa humana de dar sentido à vida, porém diante de um Mistério que o inspira e
participa desse sofrimento, pro-vocando o ser humano a uma reinvenção da existência, ou
seja, re-significando o lugar e o papel de Deus no sofrimento humano, não como origem,
mas como redenção da criação por meio de uma reinvenção criativa [poética] e que
chamamos aqui de Teopatodiceia ou pensamento poético-teológico, onde a teologia será
vista a partir do prisma do Logos frankliano como humano do humano, ou, ainda, o próprio
sentido da vida, a se descobrir pessoalmente. Portanto, o Theos logos será visto como a
busca do sentido de Deus na vida humana como ponto de partida para a poesia de si e de
seu entorno.

A questão do pathos no desenvolvimento do
pensamento ocidental
Resgatar a mensagem do Cristianismo como Logos, ou seja, como um sentido de
vida, se faz tarefa premente, de modo a devolver o seu polo de significação à vida e não ao
pós-vida. O Logos teológico deixa de ser mera ideia de “tratado” ou “estudo” “de Deus”
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para ser redescoberto como hermenêutica de uma experiência fundante, portanto, que nessa
experiência se pergunta pelo “sentido de Deus” [theos-logos] na vida humana. A ideia de
revelação na cultura hebraica está longe de ser um ditado do alto, mas é apresentada nas
categorias de dabar e ruah, que des-velam o silêncio do Mistério. Por dabar, em seu
substrato semântico, está contida não somente a ideia de palavra, mas antes, mesmo, diz
respeito ao fato histórico ao qual a palavra se reporta, portanto o fenômeno linguístico da
palavra está em dependência com a história que a palavra narra, ou seja, na história já há
uma revelação. Ademais, acrescenta-se em dabar o sentido de criação, ou seja, a revelação
de Deus se dá na história e no sentido deixado pela experiência histórica que [re]cria a vida
com outro sentido. Entretanto, para que esse sentido histórico se dê a conhecer como
vontade de Deus, é preciso considerar que em tais eventos históricos se possa perceber o
movimento da ruah como do ar que nos envolve, mas que também adentra o nosso interior
e ali se torna vento, como ar em movimento e direção que, seguida, ganha intensidade de
uma tempestade que por onde passa nada fica como era antes. Assim, na ideia de revelação
há um processo marcado pelo sentido e pela experiência de que um evento histórico deixa
sua marca, permanecendo Deus um mistério impronunciável,2 apesar de comunicável.
Na literatura neotestamentária, tal palavra [dabar] se revela na história de um povo
que ganha um novo sentido com a presença de Jesus nessa história, recriando a própria
história. Tal sentido transcrito no Jesus Cristo do Evangelho em forma literária visa a
revelar que tal ruah, no substrato semântico do ar respirado, é o amor que vai adentrando o
interior como presença sentida: na imagem do vento dando-lhe direção na medida em que o
amor vai dando nova consciência e, como tempestade, no mesmo substrato semântico,
transformando-o radicalmente por essa experiência de encontro, pois a tempestade, por
onde passa, faz que nada fique como era antes. Esse Deus que era tido por mistério
silencioso e inacessível é apresentado como também sendo um Deus de que se pode
aproximar como Abba,3 como uma criancinha de colo, ou seja, podemos nos aproximar
confiantes que estará de braços abertos e nada pode fazer com que Deus deixe de amar-nos.
A primeira forma teológica de revelar esse mistério se dá, portanto, como literatura, está
2

3

O nome de Deus por excelência na literatura bíblica é YHWH, para o qual não há tradução certa. Cf.
BÍBLIA SACRA – Utriusque Testamenti – Editio Hebraica et Graeca. Stuttgart: Deutsche
Bibelgeselschaft, 1993.
Rm 8,15.
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preocupada em revelar Deus, não em defini-lo conceitualmente. Como narrativa construída,
está em função de provocar a vontade de conhecer a Deus, ou, ainda, uma paixão na qual
provoca uma identificação com aquele que conhece, como descoberta de que nele está o
que se buscava. Como literatura, a teologia das Escrituras contém uma mistagogia poética
apropriada a uma experiência que [re]cria a vida humana. Há com isso uma poesia de Deus,
uma ação criativa e criadora que provoca o que a literatura bíblica chama de coração, como
centro das decisões.
Entretanto, com a missão de expandir tal poesia do Evangelho para o mundo helênico
deparou-se com a missão de transformar o Cristianismo em filosofia e, assim, apresentar
YHWH como Theós e ali transformar o Caminho em Logos. Nessa tarefa implicava o
diálogo com o movimento da filosofia que deslocava a atenção da polis para o indivíduo,
dado o contexto imperial, em que se fazia necessário apresentar qual era o Logos dos
cristãos,4 no qual se fundava sua esperança do modo de viver. O Logos é e era uma das
questões principais da filosofia e diz respeito de algum modo a encontrar a verdade das
coisas, como princípio que percorre a vida, ou seja, um sentido de vida. Tal busca de
sentido [logos] nasce do thaumazein, do assombro de ser afetado [pathos] pelos eventos
que acontecem na vida que ora perturbam o curso das coisas, causando a desordem na vida,
ora provocam o espanto que permite encontrar um sentido na vida. Portanto, o pathos
corresponde à dimensão própria do Ser, como o modo próprio do ser humano de descobrir a
essência das coisas, ou, ainda, o sentido delas, isto é, sendo afetado pelo seu entorno. Desse
modo, a ontologia, enquanto busca do conhecimento [logos] sobre o Ser das coisas, é
também uma ontopathia, enquanto busca do logos do pathos como formulação da pergunta
pelo sentido daquilo que afeta a vida. O pathos é, assim, a capacidade humana de se
espantar com os acontecimentos da vida, seja pelo encanto presente nela, seja pelo
assombro diante do horrendo, o que pede um discernimento5 para que possa alcançar a
diké,6 um modo adequado para corresponder àquilo que a vida provoca.

4
5
6

1Pd 3,15.
ROCHA, Alessandro. Experiência e discernimento. p. 345-393.
Diké, na mitologia grega, é filha de Zeus e Têmis, filha de Urano (Céu) e Gaia (Terra), deusa,
portanto, da ordem e da lei, famosa pela estátua de uma mulher de olhos vendados que segura o fiel
da balança da igualdade. Diké, ao passar para a mitologia romana, foi chamada Iustitia, que, porém,
não tem os olhos vendados, mas sim uma espada, unindo o conhecer à força de execução. Cf.
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Nos pré-socráticos, há uma pergunta provocada pelas coisas de modo a encontrar
nelas uma ousia (substância) atuante como arché (princípio) nas mesmas, como em Tales
de Mileto (624-556 a.C.), ou, ainda, em Pitágoras (570-496 a.C.), que procura ouvir o logos
que é melhor perceptível pela mousiké por sua capacidade de provocar a percepção da
essência das coisas por sua beleza.7 A tentativa de perscrutar o logos como elemento que dá
sentido ao kosmos [mundo], por Heráclito (540-470 a.C.) e Parmênides (530-460 a.C.),
precisa integrar o papel do kaos presente na realidade como elemento de desordem. Tal
desordem se faz presente, na compreensão da Grécia Antiga, não somente pelo destino
fatídico dos acontecimentos, mas também como resultado de um processo interno
inconsciente, como desordem interna que leva à experiência trágica de si e de outrem. Por
isso a diké é vista como “justiça”, como compreensão [logos] das paixões humanas [pathé]
que provocam uma desordem na sociedade. A diké é que fundamenta a criação do nomos da
lei, enquanto procura criar uma cultura estabelecendo limites à conduta humana, em que
tais paixões são vistas como condição humana de ambiguidade [hybris]. No entanto, não
somente as leis são suficientes para manter a ordem da justiça, mas é necessária a educação
de uma cultura [padiéia] para a excelência de vida [areté], como busca de sabedoria
[sofia], para saber lidar com a ambiguidade humana. Tal sabedoria nasce do pathos,
enquanto a pessoa é capaz de perceber aquilo que a inquieta e/ou perturba perguntando-se
pela sua razão [logos], ou seja, nas palavras do dramaturgo Ésquilo (525-456 a.C.), é
possível aprender com as paixões [pathei mathos], assim como com o também dramaturgo
e poeta Sófocles (497-405 a.C.), que procura por meio do teatro sensibilizar a percepção
[catharsis] dos sentidos anestesiada pelas paixões. Heródoto (485-420 a.C.), em sua
historiografia, pretende atentar para o pathos de determinada cidade, ou seja, para os
problemas que afligem um determinado povo.
Talvez Platão (428-348 a.C.) tenha sido o primeiro a elaborar um projeto de
pathodiké com a criação de uma sociedade [polis]8 a ser construída por aquele que é amigo
da sabedoria [filo-sofia], de modo que tal sabedoria possa estar presente em toda a maneira
de proceder da sociedade, ou seja, nas virtudes [areté] que a cultura fomenta para se viver a

7
8

FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
p. 32-33.
TOMÁS. Ouvir o “logos”. p. 51-84.
República, IV, 439 d.
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justiça, como resposta adequada às vicissitudes sofridas [pathémata] pelo fatídico [moira]
e/ou pelas paixões [pathos], que agem como um terremoto, provocando uma perturbação na
vida e na sociedade . O “espanto” ou a “admiração” é o pathos por excelência do filósofo,9
que deveria procurar uma sabedoria para as pessoas e converter primeiramente o rei,
enquanto déspota à tal sabedoria, a fim de atingir toda a sociedade [polis]. Contudo, Platão
se depara com a dificuldade de que a sofia enquanto logos do pathos da condição humana
pode ter muitos discursos [logoi] de modo a manipular os afetos ou a sensibilidade
perceptiva [pathos], como é o caso dos “artistas” que alienam os cidadãos com comédias e
tragédias, ou como é o caso dos sofistas, como Górgias, na opinião do filósofo, que diverge
no modo como deve ser a sociedade, de modo que não há empathia no logos dos filósofos
devido às opiniões [doxa] divergentes.10 Desse modo, é necessário encontrar uma opinião
mais correta [ortodoxia] para se obter uma atitude mais adequada [ortopraxia]. Há
divergência entre os discursos porque as pessoas são afetadas de modo diferente pela vida,
por isso se faz necessária uma espécie de “ortopathia”, ou seja, um certo alinhamento dos
afetos em relação ao que a razão lhe esclarece, que seria possível pela contemplação
perspicaz daquilo que permite descobrir uma ordem nas coisas, ou seja, aquilo que está no
plano da ordem perfeita, quer dizer, Deus [Theós]. Desse modo, o filósofo deve ser um
teólogo de modo a contemplar [theo-ria] o sentido de Deus [theos logos] para agir de modo
semelhante a Deus [homoiousios tou Theou],11 portanto a verdade seria des-velada [aletheía] não pela verdade das coisas [phísis] mas por aquilo que está para além das coisas
[metaphísis] como plano perfeito, de modo que encanta e atrai por sua beleza, e então,
encantados, é possível um diálogo [dia ton logos] em que se possa chegar à empatia e ao
consenso político. Contudo, no Banquete, Sócrates, por mais hábil que fosse em mobilizar a
sensibilidade perceptiva dos cidadãos, não pode vencer o orgulho dos poderosos, que é
uma hybris sofisticada que faz com que o homem se assemelhe aos deuses e seja antipático
a tudo que contraria seus interesses. Por isso o sábio mestre, que ajudava as pessoas no
parto da sabedoria em meio às suas paixões, é convidado a tomar cicuta.

9
10

11

Ibid. Cf. Teeteto, 155 d 1-3.
POPPER, Karl. A sociedade aberta e seus inimigos; o fascínio de Platão. São Paulo: Edusp/Itatiaia,
1974. p. 146ss.
PLATÃO. Teeteto, 176b.
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Aristóteles (384-322 a.C.), discípulo de Platão, empreende um novo projeto, de modo
que, a partir da “teologia platônica”, formula a questão de Deus como aquele que, estando
acima de todas as coisas, em tudo pode causar mudança [o “motor imóvel” por excelência],
mas não pode ser mudado por elas, ou seja, o Theós apathiké.12 Entretanto, há uma sutil
diferença na ontologia aristotélica que resultará nas distintas psicologias. Se para Platão o
pathos é uma das características de toda a realidade, ou seja, a percepção afetiva da
realidade [doxa] é que permite uma formulação mais precisa da mesma realidade
[ortodoxa], para Aristóteles há uma dissociação entre a realidade [ousia] e aquilo que dela
advém e afeta [pathos]. O pathos é, na física aristotélica, um “movimento”, ou seja, um
processo que ainda não atingiu seu resultado, mesmo que o direcionamento para ele já
esteja inscrito no processo. Como tal, há uma relação paciente/agente integrada na relação
potência/ato, de modo que sua dinâmica se inicia no pathos, ou seja, na receptividade da
ação do “motor imóvel” provocando o movimento das coisas. O fato de as paixões serem
experimentadas em união com o corpo, e na dependência dele, é que une a física com a
psicologia aristotélica.13 Aproveitando o conceito da física, a psicologia afirmará que a
mudança ocorre quando o movimento iniciado por uma estimulação causada por um objeto
ou circunstância “exterior” [motor imóvel] encontra correspondência “idêntica” na
faculdade desiderativa “interior”, na potência do “desejo” [motor movido], seja por meio do
intelecto [o logos enquanto processo do nous], seja por meio da “sensação” [phantasía] a
respeito daquilo que afeta a percepção, em que o movimento se completa na deliberação
[proaíeris], que pode ser a de anuência ao movimento, ou de bloqueio ao movimento, bem
como “infletir” na pessoa a necessidade de um novo juízo sobre a realidade, e estabeleceria,
assim, a crise. A noção geral de pathos encontra-se no livro II da Retórica. Aqui o pathos é
“aquilo pelo qual se mudam os juízos”.14 A esse processo pelo qual alguém sofre a ação
(paciente) de um agente externo Aristóteles cria o neologismo pathésis, como correlato de
poiésis ou práxis,15 que o “orador” e o “poeta” devem ter em mente enquanto são agentes
da “purificação das paixões”,16 de modo a unir o desejo do Belo [kalón] ao “objeto de
desejo” [agathon] por meio da “reta razão” [orthos logos], e fazer da ética a “arte de viver”,
12
13
14
15
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incutindo um habitus [ethismós] correspondente. O modo como o filósofo peripatético
entende essa poética, enquanto artes para se conduzir a vida, é experimentar a “paixão”
[enquanto processo que afeta e conduz a um movimento] de um modo “apático”, ou seja,
sem se entregar ao que afeta, dando, assim, certa medida aos desejos [metriopathia].17
Com a ascensão de Alexandre Magno e sua política imperial o pensamento filosófico
se deslocará das preocupações políticas para se voltar para o “indivíduo” helênico. Epicuro
(341-271 a.C.) busca a imperturbabilidade da alma [ataraxia] como resposta ao pathos que
sofre com o caos da polis. Zenão de Cítio (334-262 a.C.), fundador do estoicismo,
aspirando descobrir as leis universais da conduta humana e a conduta da consciência,
redireciona o horizonte da filosofia clássica do século IV, entendendo que a investigação
acerca da natureza das coisas não tem um fim em si mesma senão na procura de uma práxis
que realize a harmonia do cosmos como forma de reverter o caos para permitir a ordem do
universo. Assim, rompem com a especulação platônica para uma aproximação do
empirismo aristotélico, tendo como primeira característica diferencial que a tradição
platônica abria questões, e os estoicos estão preocupados em encerrá-las. Com efeito, ao
assumir a empiria, o estoicismo passa da metriopathia para assumir a apathia como
principal virtude do filósofo, reelaborando a questão de Deus. A apathia é a aceitação da
obra divina que opera no logos das coisas como um providencialismo de uma lei natural
em Zenão, que pede a eliminação de qualquer operação irracional, obstáculo para que a
pura razão humana colabore com a razão [logos] do universo que opera na natureza e na
conduta.
Para o estoicismo, o conhecimento se dá com uma representação impressa na alma,
como diz Zenão, ou imagem (phantasia), que é a impressão que um objeto real deixa como
pura passividade, mas capaz de produzir o assentimento verdadeiro e a percepção. Essa
compreensão representativa, portanto, é comum ao sábio e ao ignorante, como um primeiro
grau de certeza. A ciência, própria do sábio, leva à convicção empírica dessa certeza. A
ciência é a “percepção sólida, estável, tornada inabalável pela razão”. Essa representação
indica a função e não a natureza da imagem, por possuir um caráter próprio (idioma),
segundo Sexto Empírico, que distingue sempre um objeto de todos os demais. A física
estoica tem a preocupação de representar, pela imaginação, um mundo totalmente
17
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dominado pela razão, sem nenhum resíduo irracional, de modo que nada dependa do azar
ou da desordem, mas está incluído na ordem universal e, porque movido pela razão, cada
movimento é um ato e não uma passagem ao ato. A racionalidade do mundo já não consiste
na imagem de uma ordem imutável que se reflita nele tanto quanto a matéria permite, mas
na atividade de uma razão que tudo submete a seu poder, através do sopro material
(pneuma) que atravessa a matéria para animá-la, em prol de uma simpatia universal de um
mundo em que tudo atua com o mesmo fim. Na sua totalidade, o universo não é a realização
mais ou menos imperfeita, contingente e instável de uma ordem matemática, e sim o efeito
de uma causa que atua conforme uma lei necessária pela razão universal, também tida
como inteligência ou vontade divina, que dirige todos os fatos. Tudo o que acontece está de
acordo com a natureza universal, e falamos das coisas contrárias à natureza somente
relativas a um ser particular separado do conjunto, numa espécie de “Teodiceia” onde o
mal, por ser o contrário, é que permite existir o bem. É um mal necessário que, dentro da
sabedoria divina, que quer naturalmente o bem, para chegar a ele se vê obrigado a empregar
meios que, tomados em si mesmos, são inconvenientes, de modo que só com a apathia,
uma espécie de resignação em virtude da sabedoria de Deus, razão que rege todas as coisas
para o bem, mesmo as aparentemente más. Uma vez que toda a substância da alma é
racional, e a alma é “pura razão” e a paixão é vista como uma “razão irracional”. Ela é um
juízo a respeito de um bem que gera prazer no presente ou desejo no futuro, ou, ainda,
acerca de um mal presente e um temor futuro. Uma vez que a paixão é uma razão para os
estoicos, ela só opera a partir de um assentimento.
Por isso a apathia é uma forma de não ser conduzido por essa “crença débil” que
deforma e deprava as inclinações primitivas da razão, que de natureza passageira e instável
sob influência do meio social predispõe a uma conduta exagerada e desmedida, como é
próprio de uma razão conduzir para a direção que indica, transformando em um mal da
alma. A apathia implica uma mudança de conduta, uma espécie de conversão para a razão
pura, que funciona como espécie de remédio da paixão, tida como razão debilitada, ou seja,
uma doença da alma, por meio de uma meditação preventiva acerca dos juízos irracionais
das paixões, mediante máximas racionais que servirão de base para a vida moral,
predispondo a escolhas espontâneas para a conservação no bem. Dito de outro modo, viver
segundo a razão é viver segundo o conhecimento “científico” das coisas que se medem de
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acordo com a natureza. Tal conhecimento é alcançado pela física, que revela como tudo
acontece segundo a razão universal, a vontade de Deus e o destino. A psicologia estoica
predispõe a aceitar o destino, atitude interior da vontade a obedecer ao que se lhe impõe
como resultado da razão universal, que ordena todas as coisas para a harmonia do mundo.
A paixão, enquanto razão extraviada, tenta resistir a esse destino e lhe opor ao bem
universal um fantasma de juízo de um bem próprio: saúde, riqueza, honra..., ao passo que o
sábio aceita com a reflexão os fatos que resultam do destino, tendo como diferença que,
aonde o apaixonado vai pela força, o sábio vai voluntariamente, aceitando o que o destino
lhe impõe, consentindo naquilo que Deus decide. Assim, o ideal da apathia é um único
ideal visto de três maneiras: seguir a natureza; seguir a razão [empírica, como forma de
analisar a natureza das coisas], seguir Deus [razão que rege o universo e os fatos]. Contudo,
não se deve pensar que esta psicologia estoica leva a uma passividade, mas a uma moral de
ação, depreendida da contemplação da ordem da natureza, e que por isso mesmo é uma
ação que visa a manter a ordem estabelecida das coisas, indiferente à saúde ou à doença, à
riqueza ou à pobreza. Ainda que o pathos lhe indique um juízo de bem, a apathia é que
permite tratar as coisas preferíveis como não preferíveis e vice-versa, desde que desejada
pelo destino que a razão impôs [Deus].18
Por conseguinte, de uma posição neutra da “teologia aristotélica” passa-se a uma
visão negativa do pathos do ponto de vista da psicologia estoica, tida como contrária à sã
razão, passando por uma releitura médio-platônica, especialmente de Fílon de Alexandria
(25 a.C.-c. 42 d.C.), que revisita a metafísica platônica, mantendo várias características da
psicologia estoica, como aproximação hermenêutica da sabedoria hebraica. Ao tentar
harmonizar Moisés, Platão e Zenão, assume um traço de dualismo platônico entre matéria e
espírito, de superar o mundo sensível em virtude de se alcançar o mundo inteligível, que
salvaguarda sua revelação, que contrapõe o homem protagórico como “medida de todas as
coisas” com o Deus Criador que é “medida de tudo”. Ele também assume o traço de Zenão
de que somente pelo Logos [razão] se conheceria a Deus e a realidade de todas as coisas, e
é pelo Logos [usado para a dabar ou Palavra de Deus] que se conhece a Deus e todas as
coisas, porque Deus é tão “gigantesco” que o logos humano não pode conhecê-lo em
profundidade se ele não se revelar pelo seu Logos eterno. Entretanto, o ser humano pode
18
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ainda conhecer o melhor e optar pelo pior, se não tiver liberdade e vontade de escolher o
bem e recusar o mal. Por isso deve se desligar de todas as coisas sensíveis pela apathéia
para se alcançar o Deus que se revela em seu Logos [palavra] como um Deus perfeito, ou
seja, não suscetível às mudanças [movimentos], sinônimos de imperfeição, no sentido de
ainda não ter completado o movimento de atualização. Assim, a apathia é vista como
sinônimo de fé perfeita, que, uma vez aceita, não muda o seu caminho de libertação do
“corpo”, essa “prisão infamante” que tem como carcereiros os prazeres e desejos, caracteres
pertencentes ao pathos, aos “sentidos” que atraem para os desejos, e da “linguagem”
[logos] que nos engana com a aparente beleza dos nomes, que mais escondem do que
revelam a beleza real das coisas.19
O pensamento de Fílon influencia o Cristianismo de Alexandria e inicia-se aí uma
apatheia cristã, primeiramente com Clemente (140/150-c. 215/216), que coloca no livro III
do Stromata20 um discurso sobre a relação da “ética” e da “gnose” cristã, tendo como ideal
a apatheia estoica, nitidamente dissociando pathé do agape, vendo mesmo a metriopatheia
aristotélica como um estádio anterior da perfeição da ética cristã, semelhante ao modo de
agir de Deus, que, para Clemente (aqui dependente de Fílon), é um agir que não é movido
por nada, e que move todas as coisas pelo Logos. Para Clemente, portanto, para seguir o
movimento do Logos não é suficiente a moderação das afeições, mas a indiferença absoluta
a elas, devendo estar o cristão contente com a gnose que recebeu de Deus, sem se deixar
atrair pelos bens externos. Essa “semelhança de Deus” [homoiousios Theou] que o cristão
deveria viver, conforme concebiam Fílon e Clemente, como ausência de afetação
[apatheia], também é defendida por Orígenes em sua teologia espiritual, dizendo que o
cristão deve alcançar “sentidos interiores” para libertar-se das “paixões” [pathé]. Orígenes
interpreta o amor do Cântico dos Cânticos como um ágape desapaixonado e
espiritualizado.21 Evágrio Pôntico (346-400) relê a apathia como catarsis na hesichía, o
repouso interior para iniciar a luta contra as paixões [pathé]. A hesichía seria o remédio
para as pathé e também para a acídia, o tédio espiritual. Assim, o monge teria uma vida
perfeita, estando ele na hesichía “externa” [tranquilidade proveniente da recusa dos bens e
19
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do matrimônio tida como amerimnía] e na hesichía “interna” [a tranquilidade proveniente
da recusa das paixões, tida como apathéia]. Tal como Deus é imutável, a perfeição do
monge é encontrar o repouso [do verbo hesichazo, tranquilizar, repousar, deixar imóvel].22
Ao mesmo tempo que esse é um traço fundamental da virtude mística, também constitui
historicamente no monaquismo uma tentação de procurar estar acima do mundo, sem
considerar que se está dentro do mundo.
Tal caminho de anulação do pathos [apathia] se dá como caminho de anulação da
subjetividade, da resposta pessoal que o indivíduo precisa dar àquilo que o afeta, ou seja, às
suas paixões, para valorizar o polo da objetividade, como resposta já dada pela ciência e
pela proposição filosófica, e percorre a história do pensamento ocidental. Descartes (15961650) propõe como remédio da paixão a dominação pela força determinada da razão
[fortituto] da vontade. Essa força tem por fonte a reta razão, que, ao criar a consciência do
melhor juízo, deve lançar-se a cumprir o que compreendeu como melhor para a retidão da
vontade até se atingir o habitus, que deve ser acompanhado pela generosidade na estima de
si mesmo, por saber-se falível. Tem-se, consequentemente, com a aceitação do modelo
cartesiano de pensamento e metodologia científica, um neoestoicismo, onde tudo deve ser
subordinado à razão, de modo especial a paixão, por ser ela não raro aquela que faz o
homem perder a razão, uma espécie de doença intelectual que lança a alma num conflito de
opiniões falsas. O racionalismo moderno procurou a certeza da objetividade em detrimento
da polissêmica subjetividade e, ao reduzir a legitimidade da filosofia à forma de ciência,
submeteu todas as dimensões da vida à lógica da razão analítica [ratio], distinta do Logos
grego, que é maior que a lógica, contemplando o pathos e, portanto, a assimilação subjetiva
da verdade objetiva, que se torna efetiva na medida em que é afetiva, pois a subjetividade
nasce como logos do pathos.
O racionalismo filosófico adentra a esfera teológica e atinge seu grau máximo em
Leibniz (1646-1716), que substitui o projeto filosófico de uma patodiceia por um projeto
teológico em que a resposta aos terremotos da vida são dados de acordo com a justiça de
Deus [théos-diké] e, portanto, de acordo com sua vontade, que só ela é suficientemente
abrangente para entender o porque do mal no mundo, a ser entendido pelo ser humano no
final dos tempos, de modo que a justiça de Deus [Teodiceia] convida o sofrimento humano
22
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a resignar-se à vontade de Deus. Assim, a Teodiceia é vista como uma espécie de
antipatodiceia, que anestesia a necessidade do indivíduo a responder à tragédia na vida,
engedrando uma apatia social.
Voltaire (1694-1778), um dos críticos mais veementes da Teodiceia, assim como
Albert Camus, mostra um Cristianismo que vê a tragédia como “tudo bem” e, assim, se
furta à solidariedade e ao compromisso da justiça, em nome da Providência, ou, ainda, julga
a tragédia da vida como castigo divino a fim de que se convertam.23 A vontade de Deus
como ponto nevrálgico da Teodiceia chega mesmo a ser uma sofisticada hybris que
submete toda a razão científica à verdade bíblica, tida agora não mais como lugar literário,
mas como locus theologicus por excelência que revela a vontade de Deus, por isso mesmo
fonte de toda a verdade. Bertolt Brecht, em sua obra Galileo, mostra como São Roberto
Belarmino se torna ícone da fé que julga possuir a verdade para além da própria empiria
quando escreve seu livro Itinerário da mente em Deus, em que revela a beleza da criação,
mostrando no primeiro capítulo como o sol gira ao redor da terra, no mesmo tempo em que
chega a tese heliocêntrica de Galileo para avaliação do Santo Ofício, do qual o santo é um
exímio consultor, apesar da inegável santidade.
Quando Nietzsche anuncia que “Deus morreu”, refere-se a esse Deus da Teodiceia
que foi morto pela própria piedade dos cristãos. Esta, ao orientar progressivamente o
sentido da existência para o pós-vida e, não vendo nada de bom nesta vida, foi alimentando
um niilismo [nihil = nada], um câncer na cultura, desresponsabilizando-se pela vida. Como
não se sentisse mais assombrada pelos acontecimentos [pathos] da vida, imputava tudo para
o além da vida, onde, lá, então ficaria claro o porquê do sofrimento. O Cristianismo teria
anestesiado o efeito da tragédia na vida – a de ter de dar uma resposta a partir da ideia de
um Deus apático, em que a sua vontade rege todas as coisas. Sendo, então, todas as coisas
regidas pela vontade de Deus, não há nada que o ser humano possa fazer, pois “Deus sabe o
que faz”. Contudo, sua suposta indiferença à ação causal de todas as coisas tornou-se
insuportável com as dimensões de injustiça das guerras mundiais, dos campos de
concentração e das injustiças econômicas. Deus morre porque no fundo ninguém mais o
escuta, uma vez que o pathos foi silenciado.
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Da Teodiceia à patodiceia. O projeto teológico de
uma Teopatodiceia
Esta proposta surge diante de uma imagem de Deus tributária de uma Teodiceia em
que sua vontade não é vista como uma vontade que corresponda ao mais íntimo do ser
humano, como vontade que conduz à vontade humana para além dos condicionamentos que
a prendem. Tal vontade humana, presa a seus condicionamentos, procura encontrar ilusões
e justificativas para lidar com suas frustrações e sofrimentos. Nessa perspectiva, uma
“vontade de Deus” como causa de todas as coisas, até mesmo aquelas em que causa a perda
do sentido, acaba por resignar a vontade aos seus sofrimentos. Contudo, tal resignação na
verdade acaba por predispor à fuga de enfrentar o sofrimento e instaura um drama dualista,
em que o que foge se convence de que é pecador, ou deixa de buscar a Deus por achar que
já sabe o que este tem a falar-lhe: dizer que sou pecador. Outros, em uma justa ira, vão se
rebelar com um Deus que faz tais coisas, e é preferível não acreditar nesse Deus, do jeito
que é apresentado, a acreditar. Aqui o ateísmo, prático e/ou teórico, é uma justa resposta,
pois é uma recusa de uma imagem de Deus injusta que não corresponde ao anseio humano.
Há, porém, uma Teo-diceia que, diríamos, é o que constitui a primeira categoria de
compreensão de Deus em Israel: “YHWH é justo!”. Essa afirmação é reconhecida pelo
próprio faraó,24 injusto com o povo hebreu, que descobriu como Deus não abandonava seu
povo. Essa consciência está presente no povo que descobre um Deus que desce ao seu
encontro para lhe fazer justiça e trazer a liberdade,25 e ecoa por toda a literatura
veterotestamentária.26 Deus é visto como aquele que educa para a justiça27, mas também
nunca falta com sua justiça.28 Buscar ser justo como Deus provoca a alegria de viver porque
também constrói uma sociedade melhor para se viver.29 A justiça de Deus é vista como
misericórdia para com seu povo, que não o abandona.30 Toda a literatura profética irá
clamar que Deus é justo e que, por isso, a monarquia injusta quer ocupar o lugar de Deus,
fazendo sua própria vontade e não a de Deus (que é justa e deseja a vida e o bem ao seu
24
25
26
27
28
29
30

Cf. Ex 9,27.
Cf. Ex 3,7.
Dt 32,4.
Sl 11(10),5-7.
Sl 55(54),22.
Cf. Ex 20.
Sl 116(114+115),5.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 36

36

povo), e isso é tido por idolatria.31 O próprio Jesus disse que quem tem fome e sede de
justiça será saciado.32 Também o próprio Jesus desvincula a tragédia do castigo quando faz
menção a uma torre em Siloé que cai sobre dezoito pessoas, matando-as, dizendo que elas
não eram piores que outras.33
O problema da Teodiceia leibniziana, já apontado por Voltaire, está no fato de que
justiça, na verdade, é subvertida para justificativa e, mais que a tentativa de justificativa da
tragédia, torna-se intolerante a tentativa de justificativa da injustiça como vontade de Deus.
Uma legítima Teodiceia só teria chance de aceitação como Teo-patodiceia, como
participação de Deus na patodiceia humana ou, ainda, na exigência que o ser humano tem
de responder àquilo que a vida lhe provoca no fatídico. No dizer de Karl Rahner, leitor de
Tomás de Aquino: “Deus age nas causas segundas”,34 de modo a insistir com aquele que
sofre a experiência fatídica a ainda encontrar sentido para a vida. Ainda que o sentido
tenha-se perdido, não se perdeu o ser humano capaz de encontrar sempre um novo sentido.
Uma Teopatodiceia teria a tarefa de revelar a presença de Deus, que oferece condições de
possibilidade ao ser humano para dar respostas aos desafios da vida que o afetam, e com
isso implica que uma verdade objetiva seja reformulada em verdade subjetiva,35 dentro do
processo de cada um de descobrir um sentido como razão de ser [logos] da própria vida e
perceber que esse sentido é que funda a criação de uma nova cultura na qual se refaz uma
sociedade.
Portanto, há não uma diké cristã no sentido restrito, mas sim um modo cristão de
responder ao pathos, ou seja, um modo de se chegar à diké no Cristianismo que chamamos
de logo-patia, em contraposição a um olhar reducionista e negativo do pathos dentro da
concepção de pato-logia, mas em consonância com a ideia de que há um procedimento
lógico determinante da conduta e do pensar humano a partir do pathos.36
Nesse sentido, a logopatia está em função de revelar o sentido das paixões, desvelando o que há por detrás do pathos humano e recuperando a raiz afetiva do pensamento,
visto que é um pensamento que nasce do espanto que afeta a existência e formula a
31
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pergunta pelo seu sentido, “nomeando” ou “mapeando” os movimentos da vontade
humana, de modo a perceber sua trajetória como indicativa de um sentido e de uma vontade
de sentido em busca deste, em seus acertos e erros no processo de patodiceia. Desse modo,
uma Teopatodiceia se dá como se dá como teo-logo-pathia que revela a vontade de Deus
como vontade de levar o ser humano a um sentido de vida, isto é, a um Logos, a uma
resposta justa e orientada ao bem de si e comum, como experiência fundante de uma nova
cultura. Aqui a fé é vista como um processo de koinopathia, ou seja, uma comunhão de
vida como comunhão de vontades de mútua identificação, ou, ainda, de paixão
correspondida, entre a busca de sentido do humano [Homo patiens] e a busca do humano
por Deus [teopathia]. Tal koinopathia deve ter como tarefa, então, uma ortopathia, isto é, a
ordenação do modo de configurar as respostas da sua existência a partir de sua natureza
afetiva, pois ali é onde sofre [pathos] os acontecimentos diante do fatídico em direção a um
horizonte de sentido, ou, ainda, a uma estruturação afetiva em função de um sentido de vida
a ser buscado, e não fugindo, negando ou terceirizando sua dimensão interior. Pois se a
sociedade é injusta em suas macroestruturas é porque antes ela se constitui como
microestrutura interiorizada no modo de cada um. Em outras palavras, na Modernidade
cada indivíduo é uma microssociedade, um mundo particular capitalista, injusto, ainda que
em medidas diferentes, porque apático socialmente. Quando não encontra estruturas para se
libertar de suas próprias dores, vive em função delas, e seu pensamento, por mais racional
que se pretenda, não pode desconsiderar o fato de sua totalidade ontológica. Ainda que um
médico atue, no momento operacional de sua profissão, sem comoção afetiva, e assim deve
ser, os motivos pelos quais decidiu ser médico não estão dissociados de uma patodiceia, e
ali se distingue quem ama o que faz e quem é movido fundamentalmente por esta sociedade
capitalista. Ademais, a apatia social é não só fruto do egoísmo, mas constitui uma
verdadeira cegueira em relação à dor de outrem, especialmente a dor de quem mais precisa
e não está na agenda da própria preocupação, incluindo até mesmo em sua cegueira uma
apatia teológica, enxergando em deus o que tão somente convém ou se pode projetar dele,
como um deus ex machina que não interpela a vida a partir do centro de suas decisões, pois
no fundo a Teodiceia apática consegue seu efeito contrário de que a nossa vontade seja feita
e endossada pela vontade de Deus. Contudo, a categoria de Senhor atribuída a Deus indica
que ele não é como os outros deuses que podem ser manipulados, e tal percepção se dá com
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a descoberta humana do fracasso de sua obstinação. Momento esse em que, por conta da
não participação de Deus em minha patodiceia, culpo a Deus por não ter feito aquilo que eu
queria, sem me perguntar, ou ainda ter condições de confrontar para onde “minha” vontade
pode “me” levar, e a que preço e sacrifício de meus e de outros. A apatia gera o caos, e o
caos a desordem de todo o pathos, ou seja, da natureza afetiva que origina todo o pensar,
condicionando-o em sua cosmovisão.
A categoria de teopathia que inclui a vontade de Deus deve ser vista em dinâmica
kenótica, de esvaziamento de seu adjetivo de todo-poderoso omnicausal, como um Deus
que se autolimita diante da liberdade concedida à sua criação, não por ser fraco
efetivamente, mas por ser suficientemente forte para respeitar a liberdade concedida sem
dela se afastar, ou seja, a força de Deus não se dá como anulação da liberdade e da
autonomia humana, mas como condução desta, a partir de sua anuência consciente, para a
real autonomia e liberdade. A experiência de Deus leva à liberdade para ser livre.
Tampouco é ele a causa primeira de toda a tragédia, por um pretenso “saber o que faz” que
dá licença a toda apatia em relação ao sofrimento humano, mas um Deus que se revela no
signo do Evangelho como modo próprio de ser, que faz da liberdade uma nota ontológica,
pois só em liberdade há a possibilidade do amor, e o ser humano é aquele que evolui para a
tomada de consciência dessa liberdade efetiva na mesma medida em que é afetiva, pois
escolhe aquilo que descobre que realmente ama ao amar o que Deus ama, como em um
espelho, onde se descobre à sua imagem e semelhança e seu processo de assimilação
crística. O fato de não ser a causa primeira de todas as coisas não anula a sua dimensão de
afetar todas as coisas [ontofânica], como causa segunda em direção a um sentido da vida
que tem o amor e a justiça como horizontes. Isso também elimina a impossibilidade de ser
afetado pela vida [ontopática], pelo contrário, por assim ser afetado – pois é aquele que vê
o “sofrimento de seu povo”,37 aquele que deseja intensamente mudar a vida de quem é
assolado pelo sentido que se esvai38 –, é aquele que age em causas segundas, como
insistência que provoca uma resistência para encontrar um [novo] sentido quando este não
parece mais ser possível. Portanto, a vontade de Deus coincide com a vontade humana no
37
38

Cf. Ex 3,7.
O verbo splagchnizomai corresponde em seu substrato semântico ao rahamim hebraico. Ambos têm
em seus radicais a ideia do íntimo, do ventre, do sentimento que emerge do mais profundo. Cf. Mc
1,41.
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seu mais profundo, enquanto aponta para o melhor caminho, como passos a serem dados
movidos por um desejo de horizonte de sentido que lhe é provocado e que permite
encontrar o sentido da própria vida, como vocação, ou seja, como possibilidade de
responder ao eu mais profundo naquilo em que se sente chamado a colaborar no mundo.
O projeto teológico de uma theopathia como reflexão teológica de um Deus que
participa da patodiceia humana, ou, ainda, uma Teopatodiceia, constitui-se, primeiramente,
não somente como algo necessário na superação de uma visão de Deus apática, que compõe
o imaginário de uma época cujos resquícios ainda podem ser sentidos, mas também diz
respeito à própria fidelidade à Tradição teológica judaico-cristã, ofuscada pelo racionalismo
de uma época que adentrou, até mesmo, a teologia. A teologia judaica de Heschel (19071972) atenta para o fato de que os profetas revelam o “pathos de Deus” profundamente
unido ao “ethos”. Na Teologia de tradição católica, o tema do pathos, além de estar nas
raízes evangélicas, está desde o princípio no contato com o mundo helênico em autores
como Clemente de Alexandria, Orígenes, Gregório de Nissa, Santo Agostinho, São João
Crisóstomo e São Gregório Magno, e permanece em Evrágio Pôntico e Pseudo DionísioAreopagita, permeando a teologia de grandes autores na escolástica, como São Boaventura,
Santo Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, Duns Scotus, Francisco Suarez e Mestre
Eckhart. Sem contar o século de ouro da mística teologia de Santa Teresa de Ávila, São
João da Cruz, Santo Inácio de Loyola e Martinho Lutero. Recuperar o pathos divino na
história humana constitui uma tarefa encampada pela teologia moderna cristã, quer seja a
teologia protestante liberal ou neo-ortodoxa, quer seja a teologia ortodoxa, desde Nicolai
Fedorov (1829-1903) e Nicolai Berdiaev (1874-1948) até Pavel Evdokimov (1901-1970).
Não sendo diferente com a teologia católica moderna, em que o pathos está presente em
suas mais diversificadas tendências, mesmo em teologias conflitantes.39
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Mesmo em teologias conflitantes como as de Ratzinger e Sobrino encontra-se a questão do pathos.
Em Ratzinger a compaixão não vem em forma de explicação do sofrimento, mas amor que
transforma o mundo, estando Deus no mais íntimo do ser humano, pois o eros de Deus também é
agape. Cf. RATZINGER, Joseph. El Dios de los cristianos. Meditaciones. Salamanca: Sígueme,
2005. p. 25-56. (Colección Imagen e Verdad, n. 20.). Como Bento XVI: Carta encíclica Deus
Caritas Est. São Paulo: Paulus/Loyola, 2006. nn. 3-8. Em Sobrino o pathos é que permite uma
“honradez do real” para além das lentes ideológicas, ao passo que sem ele cai-se na ignorância, no
esquecimento, na indiferença para com a realidade social, razão de o ateísmo combater a forma
histórica do Deus cristão, por ter assumido a paixão pela “verdade” sem olhar para a “verdade” da
realidade. Cf. SOBRINO, Jon. Onde está Deus? São Leopoldo: Sinodal, 2007. p. 63-84.
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Um projeto de teopathia, então, pede uma teologopatia, e aqui julgamos que é
própria de um pensamento poético a manifestação do pathos, de modo que a teopoética
precisa atentar não somente à linguagem, mas à própria Theopoiésis no que tange ao modo
de Deus agir na patodiceia humana.

Um pensamento poético teológico
Assim, diante da tentação de uma formulação da verdade de modo que estivesse
contida no significado objetivo, dispensando o sujeito que a descobre como experiência
significante, vai-se deslocando de um pensamento que se pretende uma formulação
definitória, apresentando-se como linguagem do Ser, para um olhar que procura se perceber
no Ser da linguagem, como manifestação do Ser que se desdobra na linguagem. Em outras
palavras, a linguagem está sempre à escuta do Ser e não é simples definição do Ser, e com
isso se retorna ao pathos como origem do logos, saindo do corredor estreito de reduzir o
logos à ratio, retirando, assim, a essência da univocidade de uma formulação objetiva para
a formulação da objetividade como trans-subjetividade. Essa procura apresenta um
caminho para encontrar o logos como experiência de sentido ad personam e ad situationem,
e assim se apresenta como patodiceia, na qual o quid da ontologia passa de uma pergunta
pelo que é a essência das coisas para uma busca dessa essência como pergunta pelo sentido
da existência, a partir da condição humana que lhe é dada, mas que pode ser reinventada
como [re]configuração da existência rumo a um sentido descoberto. Assim, no pensamento
poético se enfoca a revelação do sentido e não sua definição conceitual, de modo que tal
revelação seja a descoberta de um sentido.

O pensamento poético como inteligência da
perspectiva
Martin Heidegger (1889-1976), na última fase de sua reflexão filosófica, se dedicou a
um pensamento poético e, como leitor de Nietzsche,40 assume toda a crítica de uma
Teodiceia apática estreitada pela linguagem de um racionalismo preocupado com suas
definições, acabando por dispensar a dimensão subjetiva da resposta que o indivíduo deve
dar aos seus dramas vividos em seu interior [Ursprung]. Em outras palavras, de nada ou
40

HEIDEGGER, Martin. Nietzsches Wort “Got ist tot”. p. 209-264.
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muito pouco adianta saber o que Platão, Aristóteles, Zenão, Epicuro, Agostinho, Tomás de
Aquino respondem objetivamente sobre a questão do sofrimento se eu não puder responder
pessoalmente a essa questão. A ilusão de entender o humano como uma equação
matemática da física em que, encontrando-se as causas, cessam os efeitos, não foi além de
um diagnóstico que, mesmo sendo preciso, passa a ser duvidoso quando não responde à dor
do sofrimento. Heidegger, dedicando-se a essa questão, propõe uma refundação da
ontologia clássica como procura pelo Ser, ou, ainda, pelo sentido do Ser, ou, ainda mais
precisamente, por uma particularidade do Ser que é o “ser humano”, que tem como modo
próprio de ser a existência, ou seja, seu modo de estar “pres-ente”, de “aí-ser/estar” [Dasein]. Para o filósofo alemão, em sua crítica à metafísica, a pergunta pelo Ser só é
significativa quando é ontologicidade do ente, isto é, o Ser é pensado na condição
situacional, como Ser-no-mundo, ou seja, entende o mundo como universo que o circunda.
Seu pensamento, portanto, parte da fenomenologia da condição humana como
procura do sentido do ser, isto é, uma ontologia fundamental que intenta responder à
questão fundamental sobre o ser, revelando sua estrutura fundante como uma hermenêutica
aplicada à existência. Ela diz respeito “às coisas em si mesmas” [zu den Sachen selbst].
Explorando a etimologia do termo “fenomenologia”, o pensador alemão utiliza fainómenon
como “aquilo que traz para a luz do dia, pôr no claro” [an den Tag bringen, in die Helle
stellen]. No caso do logos, resgata seu substrato semântico mais profundo, apofaínesthai,
sinônimo de “aquilo que deixa e faz ver” [läßt etwas sehen] sobre o que discorre, em que se
dá o discurso autêntico quando retira “o que” [was] diz daquilo “sobre o que” [aus dem]
discorre. Devido à sua função de revelação, tem o caráter de articulação, como rearranjo
dos elementos dentro de uma forma estrutural de síntesis, ou seja, deixa e faz ver algo como
numa “re-união” [Beisammen] com outro, na medida em que se articula em conjunto.
Assim é que assume a sua função de “des-cobrir” [aletheuein] o ente sobre o qual discorre
na síntesis do que é dito, ao contrário do discurso falso que “en-cobre” [pseudesthai], no
qual a percepção do que é “verdadeiro”, o “des-coberto” [a-létheia], só pode ser captada
pela noein [consciência] e não pela aistésis [sentidos] somente. Por isso mesmo nunca
poderá ser falsa, nunca poderá “en-cobrir”, pois a consciência esclarecida não pode enganar
a si mesma. Não obstante, ela não se isenta de sofrer uma “não percepção”, uma
insuficiência para o acesso do que se “faz e deixa ver” do discurso. Fenomenologia, então,
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seria “deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se mostra a partir de
si mesmo”. O logos só pode se estabelecer a partir da própria coisa em seu modo próprio
de ser, a saber: na existência humana, em seu claro-escuro de “des-cobrir/en-cobrir” o
sentido do ser.41
O modo como se revela o sentido do ser é projetando-o para “possibilidades”
[Möglichkeiten].42 Assim, a interpretação é uma elaboração das possibilidades de se
compreender, em que o “ser” se insere no conjunto de compreensão do todo. Assim, a
interpretação nunca é “isenta” de pressuposições, mas é, sim, chamada a re-elaborar as
possibilidades hermenêuticas de quem infere a interpretação dentro do círculo possível do
fenômeno que se compreende numa estrutura de sentido, como estrutura de círculo
ontológico da qual a hermenêutica não pode sair. Assim, dois aspectos devem ser levados
em consideração na interpretação do fenômeno: ela nunca é isenta do universo de quem
interpreta, bem como deve respeitar o universo de possibilidades que o seu círculo
ontológico comporta.43
Ademais, e principalmente, tais possibilidades são sentidas em forma de sintonia
[Stimmung]44 com a condição humana de possibilidade de ser como significativa, ou seja,
portadora de sentido como indicativo daquilo que afeta, que toca a existência, pois o modo
de ser do humano no mundo é sempre de forma “afetiva”, revelando como as coisas, os
outros, as situações da vida afetam a existência e, consequentemente, revelando a si mesmo
neste mundo. Assim, a Ursprung heideggeriana é trabalhada não somente no sentido da
angústia [Angst] kierkegaardiana, mas como lugar da experiência originante de um sentido.
Heidegger, em A origem da obra de arte [Der Ursprung des Kunstwerkes], de 1960, aborda
não somente como o artista é a origem [Ursprung] dessa obra, mas também como esta é a
origem do artista, e uma não vive sem a outra, de modo que não são dois, mas o mesmo
reciprocamente por meio de um outro elemento que vem a ser o primeiro: a arte.45 A

41
42
43
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Cf. HEIDEGGER, Martin. Sein und Zeit. p. 27-39.
“Das Dasein entwirft als Verstehen sein Sein auf Möglichkeiten.” Cf. Ibid., p. 148.
Cf. Ibid., p. 132-155.
Stimmen, voto, uma disposição indicativa, daí as opções de “humor” ou “estado de humor” como
indicativo do ser. Cf. HEIDEGGER, Seit und Zeit, p. 134.
“Der Künstler ist der Ursprung des Werkes. Das Werk ist der Ursprung des Künstlers. Keines ist
ohne das andere. Gleichwohl trägt auch keines der beiden allein das andere. Künstler und Werk sind
je in sich und in ihrem Welchselbezug durch ein Drittes, welches das erste ist, durche jenes nämlich,
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pergunta pela origem da arte é a essência da arte46 que a obra de arte, por meio do artista,
torna patente.
Essa essência da arte, quando manifesta, permite que o indivíduo identifique-se
[Stimmung] em uma possibilidade de ser projetada. Assim, a essência do Ser enquanto
sentido de vida habita na linguagem, que não deve ser confundida com mero “palavrório”
[Gerade] que entulha a essência das palavras, mas vista como um “dizer” que “funda” no
sentido revelado a “morada do Ser” como modo de concretizar a vida [Über den
Humanismus]. Portanto, sendo a linguagem a morada do ser, na poesia encontra-se a
essência da linguagem, na medida em que é um logos “apofântico” que permite a
essencialização da existência, ou seja, a descoberta do sentido da vida. Heidegger, na
última fase do seu pensamento, acredita ser a “poesia” e não o “conceito” capaz de
“fundar” o sentido do ser, pois a existência tem uma dinâmica poética de se reinventar em
novas possibilidades. À medida que a poesia ausculta a essência das coisas, vai provocando
uma sintetização, como uma “reunião originária” que vai des-velando o mundo como
morada [ethos] do ser, que vai percebendo a cultura humana como “sin-t-ética” do logos,
isto é, do sentido da vida humana. O pensamento poético, então, ex-põe [poetar para fora]
o ser das coisas, no sentido de que é uma escuta do pathos para descobrir o essencial
enquanto sentido. O pensamento poético não se orienta exclusivamente pela aisthésis
[sentidos], incorrendo no risco de um subjetivismo, mas poetiza para a noein [consciência].
Daí resulta uma “ontologia poética-fundamental” que vê a existência como poiésis, uma
tarefa de criação e criatividade humana, que a poesia capta num “âmbito” da linguagem. A
poesia é a própria condição de possibilidade da vida humana, pois “poeticamente/habita o
homem sobre esta terra”.47
Ademais, o pensamento poético nessa sua dinâmica de escuta corresponde ao
sagrado na qualidade de mistério da existência que se encontra “oculto” como uma

46
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von woher Künstler und Kunswerke ihren Namen haben, durch die Kunst.” Cf. HEIDEGGER,
Martin. Der Ursprung des Kunstwerkes. In: Holzweg, p.1-2.
“Die Frage nach den Ursprung des Kunstwerkes wird zu Frage nach dem Wesen der Kunst.” Cf.
Ibid.
HEIDEGGER, Martin. Hinos de Hölderlin. Lisboa: Instituto Piaget, 2004. VATTIMO, Gianni.
Heidegger y la poesía como ocaso del lenguaje. Más allá del sujeto. Nietzsche, Heidegger y la
hermenéutica. Barcelona: Paidós, 1992.
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“imediação”48 [Unmitellbare]49, mas que, ouvido, funda a unidade originária de um povo
como expressão da unidade na diferença50 e sua capacidade de se reinventar. A leitura que
Heidegger faz de Hölderlin em Germania é que os velhos deuses helênicos morreram com
a Modernidade e deuses novos querem levantar-se. Nesse advento, pensa o filósofo que a
Germânia tem uma missão especial em tal momento da história, em que a poesia ocupa esse
papel de se colocar “entre” o histórico e o a-temporal da existência humana, numa luta para
resgatar o povo da trivialidade cotidiana da linguagem, visando à construção poética de sua
morada. É captando o “aceno” dos deuses que se vão que o poeta capta o que lhes é
essencial e o que fica deles, o que é “sagrado” como essencial que institui o Ser, pelos
poetas.51. É uma busca e uma tarefa radicalmente humana, que se vê envolta entre a
confusão e a lucidez do pathos do homem nas escolhas de como suportar/fugir em meio à
existência e seu potencial de absurdidade do nada, quando o sentido se esvai.

O pensamento poético teológico como revelação de
uma Teopatodiceia
A possibilidade de um pensamento poético teológico se funda na possibilidade de
dicção que não se limita a definir, mas sim revelar Deus. Desse modo, portanto, sem
desconsiderar o papel da linguagem objetiva da fé, enfoca-se a percepção subjetiva desta,
como experiência revelacional que se dá a conhecer como experiência de sentido, a partir
da autocomunicação de Deus como poiesis na condição humana, perceptível na sua
consciência como inteligência efetiva e afetiva da própria condição.
Na percepção de Karl Rahner, a poesia é como preparação para a escuta da Palavra,
enquanto escuta do pathos [Ursprung].52 Para ele, a pregação da Palavra cumpre sua tarefa
ao sinalizar “exteriormente” o que o Espírito opera interiormente, e esta palavra, para
Rahner, não é qualquer palavra, mas um palavra poética. Porque, “para poder ouvir a
palavra do Evangelho”, é necessário: 1) que o ser humano tenha ouvidos abertos para
“ouvir o inominável”, e a poesia educa para o silêncio contemplativo da palavra, para

48
49
50
51
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HEIDEGGER, Martin. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung. p. 273.
Ibid., HEIDEGGER, p. 72.
Ibid., p. 271.
Ibid., p. 39-40.
RAHNER, Karl. Das Wort der Dichtung und der Christ, p. 442-447.
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aquilo que ela quer dizer além do que já disse; 2) a capacidade de ouvir as palavras que
toquem no “centro” do ser humano, portanto precisa aprender a ouvir as “proto-palavras”
ou “palavras primordiais” [Urworte] [que escapam a toda definição] do coração”, e é
próprio da poesia ser a palavra “certeira”, porque brota de uma “veneração do coração”; 3)
ouvir a palavra que “une”, que “reconcilia” e “liberta o individual de sua ilhada solidão”, e
a palavra poética, enquanto palavra autêntica que penetra o interior do humano, fala
humanamente, de modo familiar a ele, fala conhecendo sua dor e seu íntimo, por isso está
unida ao que ouve; por fim, 4) descobrir o mistério inefável “em meio a cada palavra”, de
perceber a Palavra que se fez carne na realidade humana. Saber ouvir essa palavra na
realidade humana é estritamente “graça da fé”, mas é a graciosidade da poesia que pode
ajudar a ler o profundo do humano, como “finitude de um mistério infinito” que é seu
interior. A sensibilidade para a palavra poética é um “pressuposto para ouvir a Palavra de
Deus”, a “poesia fundamental da existência eterna”, pois a “palavra divina já leva em si o
ser mais íntimo da palavra poética”.
A “lógica” em que o sentido se desvela diz respeito à identificação de si com “o que
faz sentido”, e nisso há uma lógica de paixão, ou seja, uma logopathia, uma vez que há
uma identificação profunda com o que se apaixona. Desse modo, a vida é projetada em
desejo de consumação dessa paixão. O pensamento poético, então, visa a provocar a
revelação de um sentido por meio de recursos que possibilitem uma identificação com um
modo de vida significativo.
Entretanto, no que toca ao pensamento poético teológico como aqui o concebemos,
diz respeito a uma revelação em que o Deus é percebido como uma experiência de sentido.
Nessa busca a experiência de Deus se apresenta não somente como experiência de sentido,
mas se dá a conhecer em um “excesso de sentido” que permite projetar a existência em
novas possibilidades de ser, como esperança de dar sentido à vida. Tal esperança vai-se
concretizando na medida em que se vai reinventando a vida, seguindo um horizonte de
sentido no qual, a partir desse sentido, a vida se [re]orienta, se [re]configura nele, se
consome, e quanto mais se consome mais se percebe como significativa escolha de vida,
apesar dos momentos de sofrimento que nunca estarão eliminados da existência.
Existe essa logopatia como pensamento poético, como lógica da paixão. Contudo,
enquanto pensamento teológico, há não somente uma identificação apaixonante, mas, a
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partir da paixão, inicia-se uma lógica pascal de pensamento, como poiésis de Deus na vida
humana. Ele a conduz, a partir da paixão, à morte de um princípio de desordem, rumo a
uma reestruturação afetiva que permite vivenciar efetivamente um novo modo de viver
contido na categoria teológica da ressurreição, lida aqui em chave antropológica e
subjetiva.
Nessa possibilidade do pensamento poético como potencialmente teológico há um
modo de proceder dentro do arcabouço teológico que permite tal nexo, a saber: a
mistagogia, na medida em que conduz a des-velar o mistério. O modo cristão por
excelência de perceber a poética de Deus é a mistagogia, como “nomeação” dos
movimentos de Deus na alma, o que permite um discernimento de sua ação e presença, uma
vez que é próprio da mística, como da poesia, “nomear” o pathos como forma de significar
aquilo que foi afetivamente efetuado. Nesse sentido, discernimento mistagógico e
pensamento poético coincidem em sua forma de proceder, pois ambos seguem uma
logopatia.
Dada a orientação mistagógica do pensamento rahneriano e o modo como sugere o
aporte existencial de uma fenomenologia frankliana, tributária da poética heideggeriana,
encontramos uma possibilidade de mediação, feita entre a Tradição cristã e a filosofia
existencial a partir do projeto teológico de Rahner,53 de uma teologia que oferecesse
condições de possibilidade para um mistagogia ao indivíduo moderno, vendo na
logoterapia de Frankl um caminho possível:
Tal mistagogia que ajudasse a pessoa a se tornar consciente do fato de que essa experiência
de transcendência [Transzendenzerfahrung] ocorre, repetidamente e sem ser denominada, em
seu trato imediato com o mundo concreto, poderia ser possível para cada pessoa em particular
somente numa conversa individual, numa logoterapia [Logotherapie] individual.

Poderíamos, aqui, dizer que o que há pouco chamamos de Logopatia é o resultado da
interação de uma logoteoria frankliana, e a antropologia da “teologia fundamental”
rahneriana, uma patodiceia que envolve não somente o Homo patiens do primeiro, mas
que, a partir do segundo, procura um Theo patiens. Ademais, se a transcendência implica
uma “liberdade para” um salto qualitativo da dinâmica existencial, Frankl enxerga na
53
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categoria teológica de graça do Cristianismo a “liberdade para a liberdade”.54 Uma vez que
a “liberdade para” é uma ontofania gerada pela descoberta de sentido em Frankl, que é
tributário do pensamento poético heideggeriano, esse momento pode ser visto como um
Stimmung, em que o sentido é decorrente de um encontro entre a vontade de sentido do
humano e o excesso de sentido oferecido pela divindade. Nele o mistério não pode ser
abarcado pela ratio, mas nomeado pela poiesis, como fez a literatura bíblica e, a partir daí,
toda a tradição mistagógica do Cristianismo em que a poética bíblica servia de acesso a
esse encontro, no qual o ser se projetava afetivamente como identificação com o ser de
Deus.
A partir de um recorte epistemológico frankliano, em que a vontade de sentido
permite ao ser humano transcender sua condição, ela será tida aqui como a base
antropológico-filosófica para o amálgama com o pensamento mistagógico, de corte
rahneriano, que constitui o substrato teórico do que aqui chamamos pensamento poéticoteológico. A dinâmica pascal de tal pensamento será lida dentro da categoria “graça” da
teologia, porquanto provoca o movimento em sua dimensão antropológica subjetiva de uma
“liberdade para a liberdade” e, sendo assim, não somente funda o horizonte de sentido em
que a vida passará a se reorientar, mas também, por sua estruturação afetiva, composta por
resistência às afecções incompatíveis ao projeto de vida concebido, bem como
intensificação afetiva para acompanhar o sentido percebido, a fim de que seja não só
percepção, mas efetivação, e assim concretizar o complexo processo de tomada de atitudes
em busca da consumação ao que dá sentido à existência.
Desse modo, um pensamento poético-teológico vai-se deslocando da situação em que
o pathos humano vai sendo visitado pelo pathos divino, tendo como efeito a identificação
com um modo de ser na densidade antropológica do mistério teândrico, re-orientando a
vontade que se desperta por meio de uma paixão a ser seguida, ou seja, por meio de uma
identificação de modos de ser, em que o excesso de sentido de Deus se apresenta como
esperança de nova vida. Ocorre uma analogia entis não só da participação da vida humana
na vida de Deus; antes mesmo que esta ocorra há a participação de Deus na vida humana,
como presença que efetua e tem como efeito o afeto mais significativo da condição
tipicamente humana: o amor. A partir dessa afecção, desdobra-se em uma procura do logos,
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na qual a vida possa perseguir tal experiência, sintetizando-a a partir desse núcleo fundante,
como modo de responder ao sofrimento na vida em suas amplas dimensões, procurando por
um modo compatível com tal dilatação da vontade e do desejo humano que busca
assemelhar-se ao modo de ser de Deus, atraído por seu modo de comunicar o amor efetiva
porque afetivamente.
Na medida em que se percebe uma situação intransponível é que a dinâmica pascal
fica mais perceptível, porquanto depende de uma anuência passiva a um movimento interno
que possibilita a transposição. Tal movimento se dá como recusa à autossuficiência, nesse
momento não mais crível subjetivamente, para construção de uma koinopatia, da
assimilação afetivo-hermenêutica de uma experiência que permite a efetivação de um
sentido de vida contanto que se mantenha a vontade de permanecer nessa busca. Isso vem
sendo chamado tradicionalmente, no Cristianismo, de “experiência de Deus”.
Portanto, na composição de um pensamento poético-teológico em um projeto de
Teopatodiceia intenta-se o projeto de um pensamento poético-teológico a fim de ampliar o
corredor estreito da ratio clássica, pois o “Logos é maior que a lógica”, sendo,
consequentemente, perceptível pelo pathos e mais bem percebido pela poesia como ouvinte
do pathos, pois é capaz de ouvir o que apaixona a vida humana e transmiti-lo veiculando a
beleza, co-movendo quem dela se aproxima para novas formas mais belas de um novo
projeto de eu, dilatando a capacidade de humanizar o próprio humano.
A busca de sentido, como procura do que é significativo para a vida, pode ser
entendida como uma vida poeticamente vivida, com a minúcia de encontrar a melhor
combinação da existência, a forma mais bela, uma recusa insistente à mediocridade rumo à
excelência na procura do “humano do humano”. É esse epicentro antropológico das letras
que permite um encontro da teologia com a literatura, pois o Logos fundamental da
teologia é esse que se fez “humano do humano”55 um mistério teândrico. Portanto, além de
ter um discurso antropológico fundamental, também comporta até mais: o “dizer” de um
Deus que ama o humano, o que confere à teologia uma missão ontofânica,56 não de
“explicar” o ser de Deus ao ser humano, mas de apresentá-lo como um ser que o ama e
participa de sua realidade desde o mais profundo até o mais concreto. Essa centralidade

55
56

VILLAS BOAS, Alex. Dos teus lábios aos meus. p. 76.
GEFFRÉ, Claude. Crer e interpretar. A virada hermenêutica da teologia. p. 39.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 36

49

antropológica de ambas é que as distingue de uma mera “logologia” teológica, de um labor
de “palavras a respeito de palavras”,57 mas constituem, antes, por sua intenção
antropológica, um discurso poético, evocando aqui seu substrato semântico mais profundo:
o de criar [do grego poetéo] um humano mais belo, ajudando-o a interpretar a si mesmo,
seus diferentes momentos e seu entorno, encontrando-se na poiesis da palavra teopoética.
Assim, fazem como que um espelho, onde o humano se identifica na arte do corpus
literário de cada uma dessas tradições, teológica e literária, e de modo todo especial no
encontro das duas, que engendra uma esperança de salvação da própria história.
Rahner, ao entender o Cristianismo como “pura humanidade” [reine Menschlichkeit]
dada e revelada por Deus na ação do seu Espírito, é quem prepara, em sua presença
silenciosa, o momento da proclamação do querigma, que necessariamente deve ser palavra
poética [dichterischen Wort], uma vez que só ela pode ouvir (primeiro pressuposto) e
buscar o coração do humano como palavra certeira (segundo pressuposto), que une e
reconcilia o humano com Deus e com seu próximo por descobrir a beleza do mistério do
amor (terceiro pressuposto) na palavra encarnada na concretude da vida por carregar uma
graça compadecida [erbarmende Gnade] (quarto pressuposto). Assim, afirma que a
sensibilidade para perceber a palavra poética é um pressuposto para ouvir a palavra de
Deus como sentido da vida. Poesia e humanidade são sinônimos para Rahner.58 Porque o
Verbo se fez humano as Escrituras são poéticas, pois reinventam o modo de viver,
revelando na poesia humana uma Theopoiesis no Cristo, que é Logos, por isso, para
entender a profundidade do pathos de Deus, pede-se entender a profundidade do pathos
humano, pois é ali que a poesia de Deus se dá a conhecer. Só se é poeta e teólogo
verdadeiramente quando a palavra percorre a trajetória do coração à boca.59
Aqui o pensamento poético-teológico é o outro nome para o discernimento
mistagógico em chave analítico-existencial,60 de modo que, para entender o conceito de
poesia em Rahner, é necessário o aporte da mistagogia inaciana e sua característica de
reinventar o dado objetivo da narrativa do Evangelho, inserindo a assimilação subjetiva, na
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medida em que esta, na qualidade de analogia Christus, oferece um significado aos
movimentos internos, que são reavivados com a ação significante do encontro61 que suscita
uma resposta. A mística inaciana compreende a dispositione affectus, na qual o desejo,
dentro de uma espiritualidade afetiva [spiritualitatem affectus], serve de instrumenta
virtutis efetivo para a vivência do habitus da fé cristã,62 deixando-se guiar pelas moções do
Espírito, que são efetivas, ao passo que se afirmam afetivamente na vontade de segui-las,
pois “não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas o sentir e saborear as coisas
internamente”.63. O que é tido por paixões [pathé] em Clemente de Alexandria é visto por
Inácio como “desordens afetivas”. Aqui a apathia clementiana deve ser vista como
estruturação afetiva que permite resistir àquele pathos que procura esvair o sentido, e ao
mesmo tempo poiesis identificada na poética do Evangelho, que permite acolher e nomear
aquele pathos [paixão] que reforça a busca do sentido de vida. Paixão é o Stimmung entre o
pathos de Deus e o pathos humano, mediado pela densidade significativa da realidade
teândrica de Cristo, na qual o sentido da vida é visto como paixão pelo mesmo.
Portanto, haveria na tradição teológica cristã uma logopatia, uma inteligência
emergente do pathos em contraposição à patologia. Ambas entendem uma influência do
inconsciente na orientação da razão; porém aqui o que chamamos de logopatia é sim a
orientação da existência a um logos, ou seja, a um sentido de vida captado pelo pathos a
partir de uma experiência fundante, iniciada anteriormente a essa experiência e prolongada
em sua consciência como configuração a esse horizonte de sentido.
Essa experiência, chamada Deus, apresenta-se nesse contexto como experiência de
sentido, percebida como experiência de paixão. Assim sendo, dá-se como experiência de
identificação pelo que interpela, num syn-pathos, isto é, em uma paixão compatível com o
desejo mais profundo do coração humano, o qual corresponde à categoria teológica da
vontade de Deus. Tal compatibilidade vai sendo configurada enquanto essa experiência vai
se ampliando como aprofundamento de [re]significação da existência, de modo que, para a
mensagem cristã aqui entendida, antes de se falar em uma ortodoxia ou uma ortopraxia,
pretende-se pensar em uma ortopatia. Aqui o pathos divino se une ao pathos humano, locus
onde ocorre a participação da vida de um no outro, em uma koinonia que, em seu primeiro
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estágio, ocorre como koinopathia, [re]ordenando os desejos humanos ao Logos, ou seja, ao
humano do humano, ou, ainda, a um sentido possível de ser humano dentro de cada cultura.
A paixão, portanto, se estabelece como um código de comunicação, porque um
instrumento de comunhão daqueles que descobrem uma paixão pela vida, por passar a fazer
sentido a Vida. Tal código se dá pela comunicação da individualidade, recebida pelo outro,
reconhecendo seu direito de possibilidade de ser:64
Diferente do amor desinteressado, a paixão como forma de comunicação identifica no
interlocutor algo de si, uma comunicação personalizada que permite a interpenetração interhumana ou relação íntima, onde os interlocutores apaixonados não são descartáveis, mas
percebidos em sua exclusividade interior. O amor como paixão não se reduz a um sentimento,
mas constitui-se um código que possibilita esse sentimento na medida em que o interlocutor
tem um papel de destaque e identificação mesmo em sua alteridade, sendo a paixão o meio de
comunicação por excelência responsável pela comunicação entre indivíduos, não vulnerável
ao reducionismo cultural e mercadológico.

É aqui que o pathos, mais que o logos, alcança sua capacidade de universal, não
enquanto reduzido a uma formulação cultural que se pretenda como suprassumo de todas as
outras culturas. Nisso não falaríamos de universal, a não ser de uma forma de tratar o
universal em categorias particulares. O universal não se dá como “paradigma”, mas como
“hipodigma”, como mistério de infinitas possibilidades de se particularizar e no qual
captamos algo de comum à condição, no fato de ser comum o fato de ser humano. Essa
percepção ocorre no pathos da sensibilidade humana, em que o locus investigativo que
permite decodificar tal comunicação é, por excelência, a literatura.65
64
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Ademais, a identificação e o estabelecimento de uma logopatia que conduza a uma
humanização do humano é, na qualidade de mudança de pathos, a possibilidade de uma
autopoiesis da sistematização da sociedade66 – não enquanto discurso de um certo
romantismo, mas na medida em que consegue identificar os movimentos internos de uma
cultura de indivíduos, a fim de reinventar a sociedade em acoplamentos estruturais que
identifiquem e prevejam as dinâmicas internas de uma apatia social e de uma antipatia
desumana, raiz de toda a desordem social como práxis que emerge de uma desordem
interna que se aliena de si mesmo, e da possibilidade de um sentido para ser mero produto
do meio. A hermenêutica teológica se dá como interpretação das forças que dão sentido a
algo, a alguém, a um habitus. Ao mesmo tempo que elabora uma teopatia, estabelece a
referência de um pathos que não se dissocia de um ethos, que é próprio daquilo que as
narrativas escriturísticas nos revelam do Ser de Deus e que se reforça ao longo da tradição
teológica.
Encontra-se, por fim, que, entre o pathos como index sui de uma cultura egótica e de
apatia à alteridade e o pathos unido ao ethos de Deus, há uma possibilidade de
compatibilidade na vontade de sentido e na vontade de Deus, como caminho de iluminação
do desejo humano mais profundo e mesmo desconhecido do próprio ser humano, em meio
a uma realidade confusa em suas intenções e confusamente percebida em suas relações. É
dentro de uma koinopathia entre Deus e o indivíduo que se pode pensar em uma koinonia
entre par e alter, de partilha e missão, unidos pelo sentido de ser humano e humanizador.

À guisa de conclusão
A ideia de um pensamento poético-teológico corresponde ao enfoque da perspectiva e
não da epistemologia científica. Portanto, de uma teologia hermenêutica. A construção do
instrumental analítico se dá em uma antropologia frankliana e na teologia rahneriana, de
modo específico no que concerne à sua reflexão sobre a poesia e a vida cristã. Nesse
sentido, pretende-se como pensamento que procura provocar um des-velamento de sentido,
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configurar-se em possibilidades de ser dotadas de sentido para a vida do indivíduo. Aqui
não pretendemos discutir sobre um juízo de certa “Pós-Modernidade”, mas a tomamos
como constatação de uma “neomodernidade”, de uma sociedade plural, sem emitir
consideração de ser esta a melhor ou a pior cultura, mas no sentido de evidenciar que é
simplesmente a nossa cultura. Desse modo, o enfoque primeiro incide sobre o indivíduo.
Sendo assim, a dicção teológica pretende incidir não tanto sobre a linguagem objetiva da fé,
mas sim sobre a assimilação subjetiva dessa fé como razão hermenêutica que procura
traduzir o significado de um sentido do dogma, ao mesmo tempo que oferece elementos
para a busca de um modo de responder adequadamente [diké] às situações da vida como
possibilidade de encontrar um sentido. Implica aqui a depuração de uma caricatura de
Cristianismo em sua forma social, sob a condição de ser um Cristianismo significativo à
existência.
Dentro da perspectiva frankliana de encontrar um sentido ad personam e ad
situationem, procura-se mostrar como o sentido descoberto não é somente interiorização do
produto do meio, mas também como pode exteriorizar um sentido pessoal em forma de
consciência histórica e social, e assim promover uma autopoiésis do sistema societário.
Não obstante, enquanto pensamento poético-teológico, corresponde a redescobrir o
modo poético do Cristianismo de perceber a teopoesia de Deus, como presença e ação no
processo de patodiceia humana, em que a mistagogia rahneriana será vista como poética
cristã. Há aqui um interstício entre a patodiceia humana e a Teopatodiceia como modo de
participação de Deus na vida humana e desta nele, na medida em que há uma identificação
de modo de ser, ainda que em analogia entis, porém como real paixão em que acontece
uma comunicação pessoal e um processo de autopoiésis de si e do entorno situacional.
Assim, poesia é uma expressão externa do processo interno da reinvenção de si
mesmo. Re-significar Deus é próprio da poesia humana. Re-significar a vida é próprio da
poesia de Deus. Re-significar o mundo é próprio do encontro dessas duas poéticas. Poesia é
capacidade de escuta dos apelos do coração e da realidade. Teologia é escuta da poesia de
Deus, que sabe escutar o coração humano.
Recebido: 17 de agosto 2011
Aprovado: 19 de setembro 2011
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Literatura e imaginário:
o sagrado em Manoel de Barros

Maria Auxiliadora Fontana Baseio1

Resumo: Compreendemos a literatura como espaço fecundo e impulsionador de
transformações. Nesse ventre ficcional tecido pelo imaginário, o sagrado
manifesta-se como forte alimento sensibilizador. No contexto deste artigo, o
sagrado ganha o sentido antropológico de situação existencial qualitativamente
distinta da vida ordinária e, como fenômeno complexo, apresenta-se, ao lado do
profano, como uma modalidade de ser no mundo, capaz de conferir sentido à
existência humana. Nosso propósito é discutir a presença do sagrado no projeto
estético de Manoel de Barros, ao revelar sua consciência mágica, grávida de
maravilhoso, capaz de encantar o leitor e fazer “milagrar” a vida humana.
Palavras-chave: Literatura; Sagrado; Imaginário; Mia Couto; Manoel de Barros.

Introdução
Este trabalho busca analisar a presença do sagrado na obra de Manoel de Barros.
Compreendido como uma dimensão da existência qualitativamente diferente da
dimensão profana, embora nela manifestado, o sagrado participa do projeto estético
deste autor, configurando-se como componente importante para sonhar um novo
homem para o século XXI.
Elegemos, para breve análise, o texto “Fontes”, retirado do livro Memórias
inventadas: a terceira infância, uma vez que ele condensa importantes elementos
sagrados que alicerçam o projeto estético do autor.

O sagrado em Manoel de Barros
Ao referenciar sua matéria poética, Manoel de Barros sugere, permanentemente, a
presença do sagrado. Em Matéria de poesia, concentra a substância de que sua poesia se
1
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faz nas “coisas que não pretendem, como pedras que cheiram água, homens que
atravessam períodos de árvore”, “tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e que você
não pode vender no mercado”, “as coisas jogadas fora têm grande importância – como
um homem jogado fora”, “as coisas sem importância”, “o osso da ostra, a noite da
ostra”,2 o cisco: “O cisco tem agora para mim uma importância de Catedral”.3
No texto “Fontes”, em tom híbrido de conto e canto, o poeta anuncia os doadores
das fontes de sua arte literária: a criança, os passarinhos e os andarilhos. Assim,
lucidamente, sintetiza elementos-personagens que servem de eixo fundador de seu
projeto estético. Observa-se que faz um resgate do que já se enunciava em “Pelada de
barranco”, publicado em Memórias inventadas: a segunda infância: “Nada havia de
mais prestante em nós senão a infância. O mundo começava ali”.4 Aliás, o ensinamento
do avô é que “os andarilhos, as crianças e os passarinhos têm o dom de ser poesia”.5
Passaremos, agora, a analisar cada um dos três elementos apontados como
doadores de fontes da obra de Manoel de Barros e a relação deles com o sagrado.

A criança
A criança revela a cosmovisão do autor, é a voz com a qual ele dá forma a seu
projeto estético. Como criança, é possível exercitar o deslumbramento com os mistérios
do mundo, brincar livremente com o inominado, compor-se com o princípio da vida,
com tudo que inaugura o mundo, inventar poesia com “peraltagens e despropósitos”.6
Por isso a criança empresta sua voz ao poeta no exercício de “fazer nascimentos”.
Interessa-lhe a linguagem da infância, sua afetividade, a gramática intuitiva com a qual
cria casamentos inesperados entre imagens e sons.
A criança aproxima-o da oralidade, com a qual se combate o instituído, o regrado,
enaltecendo o inventado, o espontâneo. Assim, vai decompondo, des-coisificando a
forma até exaltá-la em essência. Seu fazer poético se faz mais por sentimento e menos
por pensamento: “Não é por fazimentos cerebrais que se chega ao milagre estético
senão por instinto linguístico”.7
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Inspira o autor o gesto infantil de pensar magicamente o vivido, a forma extraordinária e sagrada de estar no mundo. Daí a sensação de epifania provocada pela
poesia de Manoel de Barros, ao plasmar realidades que se fazem pelo milagre da
invenção. Ao garimpar, nas margens da palavra, o valor do que parece inútil, coloca o
leitor em estado de êxtase. Para entender sua poesia, é preciso in-corporá-la, escolher o
caminho da percepção e da sensibilidade, feito pelo entendimento do corpo – assim
mesmo como a criança percebe o mundo – e não o caminho da racionalização, porque
seus arranjos poéticos são palavras-brinquedos, passíveis de manusear. Diferente da
linguagem adulta, abstrata e pensada, sua linguagem poética é tateada, ouvida, sentida
com total arrebatamento.
A língua com que organiza sua matéria poética é livre, lúdica e criativa. Ao buscar
o inominado, o ainda não enclausurado pela regra, ou exilado pela definição, mais que
inventar Manoel de Barros des-inventa. No des-inventar re-apreende a realidade
originária, pré-categorial, quase como uma totalidade viva, sagrada como a do mito, do
rito, dos cantos primeiros, que se manifestaram na infância da humanidade.
O papel da poesia, para o autor, é tirar a língua de seu lugar comum e transportá-la
para um lugar festivo, extra-ordinário, em que se desacostumam sentidos e se
desarrumam relações. O autor recusa a palavra profana e esvaziada de significado, por
seu sentido repetitivo e banalizado, afirmando a palavra sagrada, a que se liberta do
sentido automatizado e instaura-se nova, recriada, palavra-primeira, grávida de valor
expressivo.
O olhar deste poeta sobre as coisas do mundo é inaugural, promove a síntese de
sujeito e objeto, de homem e natureza, como faz a criança. Não se trata de um olhar
comum, míope, incapaz de ver poesia nas coisas, mas de um olhar religioso, capaz de
ver o invisível. Esse olhar comungado com o sagrado do mundo e que nos convida a
transver pelas searas da imaginação acena para a necessidade de des-aprender, de desler, exercício capaz de nos aproximar das fontes, do nascedouro da linguagem, das
origens da história humana. No dizer do renomado poeta, “o olho vê, a lembrança revê,
e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo”.8 Daí suas memórias serem
inventadas.
Avançando para o início de todas as coisas, sua arte poética compõe-se com a
magia da voz ancestral, com a força atávica do início do mundo, da vida e do homem.

8

Id., Livro sobre o nada, p. 75.
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Valoriza a percepção primeira: o primeiro olhar, o primeiro toque, o primeiro gesto, o
primeiro cheiro, o conhecimento primeiro nascido dos sentidos, o olhar de fonte. Flagra
gestos primordiais de nossa linguagem e rumores e formas primeiras de nossa língua.
Ressoa, em sua arquitetura poética, o início dos cantos do homem. Por isso, seu projeto
estético é fortemente marcado pela presença do sagrado.
Ao ouvir a voz poética da criança, da qual Manoel de Barros se apropria, o leitor
move-se, gradativamente, até a origem da linguagem, vai des-aprendendo o pensar
abstrato, adulto, conceitual, aproximando-se cada vez mais da sonhada ignorância. Vai
destecendo os valores impostos pelo capitalismo e por todo o paradigma que sustenta a
razão ocidental, alargando a visão e des-cobrindo possibilidades de transcender, de
“desorbitar pela imaginação”, por meio da palavra criadora de uma nova ordem. Por
isso, ele desconstrói, coloca a linguagem em estado de caos, de estado primeiro, para, a
partir dela, construir um novo paradigma. Sua poesia faz vislumbrar um novo homem,
reconciliado com sua natureza interior, consciente de sua interdependência com a
natureza exterior, comungado com os princípios, com o sagrado que funda a grandeza
de tudo aquilo que se faz primeiro.

Ascensão
Depois que iniciei minha ascensão para a infância,
Foi que vi como o adulto é sensato!
Pois como não tomar banho nu no rio entre pássaros?
Como não furar lona de circo para ver os palhaços?
Como não ascender ainda mais até na ausência da voz?
(Ausência da voz é infantia, com t, em latim.)
Pois como não ascender até a ausência da voz –
Lá onde a gente pode ver o próprio feto do verbo –
ainda em movimento.
Aonde a gente pode enxergar o feto dos nomes –
Ainda sem penugens.
Por que não voltar a apalpar as primeiras formas da
pedra. A escutar
os primeiros pios dos pássaros. A ver
as primeiras cores do amanhecer.
Como não voltar para onde a invenção está virgem?
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Por que não ascender de volta para o tartamudo!9
A força poética de Manoel de Barros oferece-nos um novo arranjo de
possibilidades inventivas e transformadoras, capaz de restaurar o homem na sua origem:
na sua essência e na sua infância – por excelência, um percurso sagrado de ascensão.
Passamos, então, à análise do segundo elemento-fonte de seu projeto estético.

Os passarinhos
Os pássaros são seres extremamente valorizados e recorrentes na obra do autor.
Eles manifestam a ideia de liberdade, que constitui palavra-chave de seu projeto
estético. São imagens sagradas de ascensão.
A leveza dos pássaros impulsiona a libertação do peso terrestre, como se confirma
nos versos: “Os passarinhos me deram desprendimento das coisas da terra”.
Pequenos, leves, integrados à natureza, compõem com ela a paisagem primordial,
por isso são mais importantes do que uma grande invenção da Modernidade, como se lê
nos versos do texto analisado:
Aprendi com os passarinhos
a liberdade. Eles dominam o mais leve sem precisar
ter motor nas costas. E são livres para pousar em
qualquer tempo nos lírios ou nas pedras – sem se
machucarem.

Símbolos do mundo celeste, segundo Chevalier (1996), citando o poeta Saint-John
Perse: “Os pássaros guardam entre nós alguma coisa do canto da criação”, exercem
papel de mediadores entre a terra e o céu, são mensageiros entre os dois mundos.
Na obra de Manoel de Barros, o pássaro estabelece o elo entre o passado e o
futuro, entre a memória dos inícios e o sonho de uma nova ordem. Assim, a liberdade
dos primórdios ganha ares do que se projeta para o novo homem no futuro: um ser livre
de imposições, hábil para ver do alto o panorama de todas as coisas, para enxergar as
coisas inominadas, para voar sem limites, projetar-se no infinito, fazer o amanhecer.

9

Id., Tratado geral das grandezas do ínfimo, p. 41.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 36

59

O pássaro é um elemento que sintetiza o sonho diurno10 de Manoel de Barros: a
libertação por meio de uma nova ordem, de outro paradigma, que não o cartesiano, que
alicerce, de maneira diferente, as relações humanas, como se nota em: “[...] aprendi com
eles ser disponível para sonhar”.
Finalmente, teceremos análise sobre o terceiro elemento-fonte de seu projeto
estético: o andarilho.

O andarilho
Andarilho define-se como aquele que percorre terras, de maneira errante, muitas
vezes tendo o sentido de mensageiro. A mensagem-aprendizagem que esse personagem
nos traz é a “preciência da natureza de Deus”, portanto estabelece ligação com o modo
sagrado de existir. Sua grande característica é a ignorância, construída por sua relação
visceral com a terra. Sua consciência afirma-se pelo não saber, pela incerteza, pelo
imprevisível, pela invenção de novas possibilidades de vivência, porque ele não “afunda
estrada, mas inventa caminhos”.
O andarilho é imagem significativa e coerente com o projeto literário do poeta,
aparece encarnado em várias personagens, especialmente em Bernardo, cuja grande
qualidade é estar sempre reconciliado com a natureza, como se observa em O fazedor de
amanhecer:

Bernardo
Bernardo já estava uma árvore quando
eu o conheci.
Passarinhos já construíam casas na palha
do seu chapéu.
Brisas carregavam borboletas para o seu paletó
E os cachorros usavam fazer de poste suas pernas.
Quando estávamos todos acostumados com aquele
bernardo-árvore
Ele bateu asas e avoou.

10

Conforme Benjamin ABDALA JR. em De voos e ilhas;..., p. 18: “[...] é o sonho de quem
procura novos horizontes [...] Essa atitude é mais adequada do que o sonho noturno, que teima
obsessivamente em olhar para trás, melancolicamente contemplando as ruínas” – inspirado em
Ernst Bloch.
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Virou passarinho.
Foi para o meio do cerrado ser um arãquã.
Sempre ele dizia que o seu maior sonho era
ser um arãquã para compor o amanhecer. 11

Bernardo é adjetivado de árvore. Assumir qualidade de árvore é adquirir a
máxima sabedoria. Aprendemos com Mircea Eliade (1993) que árvore é eixo cósmico –
“axis mundi” –, ligando Céu, Terra e Mundo Inferior. Trata-se de uma manifestação do
sagrado, uma hierofania vegetal. Bernardo-árvore participa de uma realidade
transcendente, é capaz de alcançar o estado seminal, regenerar-se, retornar à fonte de
vida, revelar-se na modalidade humana em estado nascente, compor-se com o cosmos
vivo na plena manifestação de suas formas e sua inesgotável regeneração.
Em Tratado geral das grandezas do ínfimo, o poeta dedica a segunda parte a
Bernardo, compondo “O livro de Bernardo”:

[...]
Não tenho pensa.
Tenho só árvores ventos
passarinhos – issos.
[...]
Sou livre
para o silêncio das formas
e das cores.
Tenho candor
por bobagens
Quando eu crescer eu vou ficar criança. 12

“Sem pensa” é uma expressão usada por Manoel de Barros para sugerir aquele
que não se submete ao pensar, ao raciocínio lógico cartesiano.
11
12

MANOEL DE BARROS, O fazedor de amanhecer.
Id., Tratado geral das grandezas do ínfimo, p. 51-61.
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Ser livre para o silêncio das formas e das cores é atingir a qualidade do sentir
primordial, que exige do homem a percepção daquilo que ainda não se configurou
convencionalmente como linguagem. Por isso Bernardo mostra o desejo de ascender à
criança, de ser livre o suficiente para captar tudo o que é primeiro e inaugurar o homem
no mundo, para brincar com as palavras – o que o aproxima da qualidade do poeta.
[...]
Passei muitos anos a rabiscar, neste caderno, os escutamentos de
Bernardo.
Ele via e ouvia inexistências.
Eu penso agora que esse Bernardo tem cacoete para poeta.13

Bernardo desenha-se como um novo homem: um ser capaz de reconhecer sua
interdependência da natureza e sua origem sagrada.
Bernardo também tem atributo de bocó: “A mãe disse que Bernardo é bocó. Uma
pessoa sem pensa”.14. Em “Bocó”, poema de Memórias inventadas: a segunda infância,
o poeta define:

Bocó é sempre alguém acrescentado de criança.
Bocó é uma exceção de árvore.
Bocó é um que gosta de conversar bobagens profundas com as águas.
Bocó é aquele que fala sempre com o sotaque das suas origens. 15

Por harmonizar-se com as origens, Bocó é ser de exceção, tem contiguidades com
criança e com poeta. Bernardo-andarilho-árvore-bocó é assim desenhado:

[...] Não tem nome nem relógio. Vagabundear é virtude atuante para ele. Nem é um idiota
programado como nós. O próprio esmo é que o erra. [...]. “Venho do oco do mundo. Vou
para o oco do mundo.” É a única coisa que ele adianta. O que não adianta. [...] Anda na
terra como quem desabrocha. [...] A adesão pura à natureza e a inocência nasceram com
13
14
15

Ibid., p. 47.
Id., Livro sobre o nada, p. 31.
Id., Memórias inventadas; a segunda infância, 2006.
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ele. Não sei se os jovens de hoje, adeptos da natureza, conseguirão restaurar dentro deles
a inocência. Não sei se conseguirão matar dentro deles a centopeia do consumismo.
Porque já desde nada, o grande luxo de Bernardo é ser ninguém. Por fora é um galalau,
por dentro não arredou de criança. É ser que não conhece ter. Tanto que inveja não se
acopla nele.16

Ao criar Bernardo, Manoel de Barros projeta um novo homem, aquele que é semnome, sem identidade fixa, por vezes sem identidade humana, porque comungado com a
natureza. Sem relógio, não participa do tempo linear, fragmentado e profano do capital.
Sua ação virtuosa não é trabalhar, como impõe ideologicamente o sistema (“o trabalho
dignifica o homem”), mas vagabundear. Abandona-se ao esmo, por não sucumbir à
mesmice programada da vida de consumo. Sua origem e seu destino são o nada, o “oco
do mundo”, lugar passível de se criarem novas formas. É inocente como criança e
profundamente ajustado à natureza. Representante da travessia libertária, o andarilho é
aquele que, integrado à natureza, pode poetizá-la. Bernardo-árvore-bocó-andarilho
mostra-nos uma nova forma de estar no mundo.
Sem pressa e à toa, o andarilho de Manoel de Barros só conhece “as ciências que
analfabetam”, é um sujeito “remoto”, em conjunção com o divino, portanto é capaz de
adivinhar.17 Não é apenas um ser que vê, mas um ser que tem visões, prenúncios,
portanto se tece de sacralidade.
Com a figura desse andarilho-poeta-profeta, o leitor é arremessado às origens da
forma literária: quando a poesia era adivinhação.
Para Jean-Pierre Vernant,18 em Mito e pensamento entre os gregos, três são os
seres portadores da visão do invisível: o adivinho, o sábio e o poeta. O adivinho sabe do
passado, do presente e do futuro. O sábio é um ser excepcional que tem o poder de ver e
de fazer ver o invisível. O poeta, comunicando o escondido nas cavernas do tempo,
revela, na forma do hino, da encantação e do oráculo, uma verdade essencial, camuflada
por trás das aparências das coisas. Sua visão divinatória está sob o signo da deusa
Mnemósine, Memória. Deusa titã, irmã de Cronos e de Oceano, mãe das Musas,
Mnemósine preside a função poética, marcada por uma intervenção sobrenatural. O
poeta, possuído pelas Musas, é o “intérprete dessa divindade”:
16
17
18

Id., Livro de pré-coisas; roteiro para uma excursão poética no Pantanal, p. 47-48.
Id., Livro sobre o nada, p. 84-85.
JEAN-PIERRE VERNANT, Mito e pensamento entre os gregos, p. 109.
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Aliás, entre a adivinhação e a poesia oral tal como ela se exerce, na idade arcaica, nas
confrarias dos aedos, de cantores e músicos, há afinidades e mesmo interferências, que
foram assinaladas várias vezes. Aedo e adivinho têm em comum um mesmo dom de
vidência, privilégio que tiveram que pagar pelo preço dos seus olhos. Cegos para a luz,
eles veem o invisível. O deus que os inspira mostra-lhes, em uma espécie de revelação, as
realidades que escapam ao olhar humano. [...] O saber ou a sabedoria, sophia, que
Mnemósine dispensa aos seus eleitos é uma onisciência de tipo divinatório.

Ensina Vernant ser o poeta diferente do adivinho porque canta o que foi e não o
que será. Sua atividade orienta-se para o passado, não o passado individual, mas o
tempo antigo, a idade primordial, o tempo original: “O passado é parte integrante do
cosmo; explorá-lo é descobrir o que se dissimula nas profundezas do ser. A história que
canta Mnemósine é um deciframento do invisível, uma geografia do sobrenatural”.19
Portanto, o poeta está em conjunção com o sagrado. Não foi por acaso que Manoel de
Barros intitulou sua trilogia de Memórias inventadas.
A voz silenciosa de Bernardo-andarilho aponta-nos caminhos possíveis de
transformação. Figura errante, não se entrega à mesmice da vida de consumo. Inocente,
meio poeta, meio bocó, com marcas de traste e feição coisal, sintetiza as grandezas de
nosso íntimo. Misto de criança e velho, comungado com a natureza, com a terra e o céu,
capaz de ouvir a voz da origem, Bernardo devolve-nos a qualidade de sentir o invisível,
de perceber o sagrado no mundo. Por isso apresenta-se como doador de fonte, no
projeto estético de Manoel de Barros: fonte de sentido, sem a qual o homem seria
incapaz de se construir “Homo significans”.

Considerações finais
Acreditamos ser a literatura seara cultural fertilizada pelo imaginário, capaz de
alimentar, transformar e projetar o homem. Esse imaginário – desenhado por Manoel de
Barros – tem como importante substância o sagrado, capaz de sensibilizar e cultivar o
homem no novo século.

19

Ibid., p. 113.
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O título do texto analisado – “Fontes” – trata dos personagens-doadores de sentido
para o projeto estético de Manoel de Barros: a criança, os passarinhos e os andarilhos.
Todos eles se apresentam em conjunção com o sagrado.
Ao valorizar o homem em seus inícios, o poeta brasileiro arquiteta um novo
homem, afirmado nas origens, pela recusa da Modernidade e do paradigma vigente,
vislumbra um lugar primeiro.
Como recusa à Modernidade erguida sobre as bases de um capitalismo selvagem e
perverso, Manoel de Barros define a matéria de sua poesia como tudo que é descartado
do sistema: a criança, o animal (passarinho), o andarilho, a própria poesia. Assim,
devolvendo as coisas a seus inícios, vai ressacralizando o que se dessacralizou com as
leis do consumo e com a lógica cartesiana – sustentáculos da Modernidade.
Manoel de Barros incursiona pelo maravilhoso, trabalha com a lógica da
oralidade, deslocando a escrita de seu centro hegemônico, valoriza a espontaneidade da
expressão, a inventividade da linguagem, as transgressões afetivas da norma gramatical,
construindo um projeto poético alicerçado no extra-ordinário. Assim, consciente de sua
vocação para encantar pela letra, Manoel de Barros cria territórios imaginários
fertilizados pelo sagrado.
A forma lúdica e festiva como articula a língua portuguesa revela o inaugural,
sensibilizando o leitor para a transformação de sua condição míope.
Com seu estilo inventivo, Manoel de Barros abre os canais da percepção para
questionar os efeitos de uma civilização reduzida ao quantitativo, ao prosaico, ao
ordinário, ao profano, acenando para uma sociedade-mundo, em que a qualidade do
sentir ganhe força e evoque no homem sua natureza poética, extra-ordinária e sagrada.
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―Reza para desdoidar, desendoidecer.‖
E teologia para interpretar!
Antonio Carlos Ribeiro1

Resumo: Teologia é hermenêutica e se constrói a partir do diálogo com a cultura,
cristalizada nas artes. O discurso de Riobaldo, de Guimarães Rosa, reflete uma visão
brasileira, cristã e laica da fé. Para entendê-lo, é preciso deixar-se tocar. O teólogo
que rejeita isso fica tendente a uma postura racional, com a qual se distancia
irremediavelmente da obra artística, do ambiente físico e das marcas culturais que o
constituem. O preconceito da academia se alimenta da relação incestuosa da religião
com o poder, ao admitir o dever de cumprir leis, mas trabalhando por sua ineficácia.
Palavras-chave: Riobaldo; Guimarães Rosa; Diálogo; Literatura; Teologia pública.

Introdução
―Mulher tão precisada: pobre que não teria o com que
para uma caixa-de-fósforo. E ali era um povoado só de
papudos e pernósticos. A mulher me viu, da esteira em
que estava se jazendo, no pouco chão, olhos dela
alumiaram de pavores. Eu tirei da algibeira uma cédula
de dinheiro, e falei: ‗— Toma, filha de Cristo, senhora
dona: compra um agasalho para esse que vai nascer
defendido e são, e que deve de se chamar Riobaldo...‘
Digo ao senhor: e foi menino nascendo. Com as
lágrimas nos olhos, aquela mulher rebeijou minha
mão... Alto eu disse, no me despedir: ‗— Minha

1

Antonio Carlos Ribeiro é teólogo, jornalista e professor universitário no Rio de Janeiro.
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Senhora Dona: um menino nasceu – o mundo tornou a
começar!...‘ – e saí para as luas.‖
(Riobaldo)2
―O homem é também responsável pelo destino
inacabado de um deus. Do
Deus que, no ato mesmo da criação, decidiu despojarse de sua onipotência para permitir ao homem o
exercício de sua liberdade. Da escolha de como
realizar seu próprio destino e o destino e sentido do
acabamento da própria obra da criação. Deus lega ao
homem o desafio
de realizar como história já humana e ainda ‗da
criação‘, criada
incompleta como verbo para ser completada como
história, a continuidade
de seu livre destino. E nele estão a finalidade da
criação e a plenitude da experiência da própria
divindade (a Dele, Deus).‖
(Carlos Rodrigues Brandão)3

Teologia é hermenêutica.4 Essa identificação comum ao mundo teológico ocidental
vem da constatação da importância desse ramo da filosofia, que por sua vez surge da busca
da interpretação como base para a tomada de decisão em situações complexas, quando a
simples aplicação de normas, lei e princípios não produz resultado adequado.

2

3

4

Personagem central do livro Grande sertão; veredas, de J. GUIMARÃES ROSA (20. ed. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p. 436-437).
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Memória sertão; cenários, cenas, pessoas e gestos nos sertões de
João Guimarães Rosa e de Manuelzão. São Paulo: Uniube/Cone Sul, 1998. p. 32-33.
Hermenêutica é um ramo da filosofia e estuda teorias da interpretação, que podem se referir à arte, à
teoria e ao treino de interpretação. A hermenêutica tradicional se refere ao estudo da interpretação
de textos escritos, especialmente nas áreas de literatura, religião e direito. A hermenêutica moderna
engloba não somente textos escritos, mas todos os elementos do processo interpretativo.
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Aplicada à teologia, a hermenêutica é uma prática interpretativa da representação
soteriológica da realidade, circunstância em que a redenção é articulada à luz da realidade
salvífica do testemunho bíblico. O discurso do personagem Riobaldo, da obra de Guimarães
Rosa, reflete uma visão brasileira, cristã e laica da fé, identificada com a luta pela salvação
em diversas circunstâncias do conto.
Em muitas circunstâncias são-lhe exigidos esclarecimentos, decisões e ações
baseadas numa compreensão da realidade. Esses discernimentos, em situações complexas,
o mais das vezes exigindo urgência, é que revelam a matriz sertaneja – constituída de sua
brasilidade mais genuína, simples e surgida nas duras lutas cotidianas – somada à
perspectiva da fé jesuítica – sem os elementos específicos deste perfil: formação teológica e
espiritual clássica somadas aos votos de serviço e obediência, e com ênfase na educação.
Mais que discernimento, esse personagem brasileiro e cristão leigo tem, além da força
física e da determinação de caráter, um grau de sensibilidade que lhe permite posicionar-se,
afirmar-se, assumir as tensões e os enfrentamentos. Não é dissimulado nem inseguro ou
sem determinação para assumir as consequências de seus atos.
Uma personalidade assim, firme e intensa, desperta a atenção do teólogo pelo que é,
muito mais do que pelo que decide, faz ou fala. Os raciocínios que ele emite geram um
ambiente com nível de complexidade que suporta o humano, exigindo que o teólogo se
deixe afetar, como ensinou Tracy:
O uso que ele faz do que, na verdade, constitui uma teoria mista para a reflexão ética permite
que qualquer pessoa inteligente e racional entre na argumentação em bases genuinamente
comuns, sem estar anteriormente comprometida com as ―preferências pessoais‖ [...] Se
alguém, incluindo o teólogo, pretende não ser assim afetado, então essa pessoa, como já nos
lembrou há muito tempo Aristóteles, é um deus ou uma besta, e não um ser humano, um
animal social e político.5

Sem o afetamento, o teólogo não se deixa tocar, fica tendente a uma postura racional,
com a qual se distancia irremediavelmente do autor da obra artística, do ambiente físico e
das marcas culturais que constituem o verdadeiro personagem da obra de Rosa, o sertão.

5

TRACY, David. A imaginação analógica; a teologia cristã e a cultura do pluralismo. Trad. Nélio
Schneider. São Leopoldo: Unisinos, 2006. p. 33, 34.
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Esse preconceito nos chega também através do valor dado pelas elites políticas e
financeiras que, mesmo intelectualizadas, não trazem nada do ethos desse sertanejo,
envergonham-se dele e com essa atitude perdem a força de sua cultura histórica.
Para compreender os espaços entre saberes como os teológicos e os literários, superar
preconceitos como os da academia diante da religião e vice-versa, e deslocar-se do
ambiente rural – para haurir aprendizados necessários a uma sociedade que tem diversos
débitos com seu povo, sua história e as expectativas que projeta para si mesma – deve
dispor-se a fazer aproximações das cosmovisões e lidar com as contradições:
De fato, a religião sofre perdas ainda maiores do que a arte por ser o único assunto no qual
muitos intelectuais podem se sentir livres para ser ignorantes. Muitas vezes encorajados pelas
Igrejas, eles não necessitam estudar religião porque ―todo mundo‖ já sabe o que a religião é:
um produto de consumo privado que algumas pessoas parecem necessitar. Seu papel social
anterior era nocivo. A presente privatização é suficientemente inócua para lhe desejar o bem
de uma distância civilizada. A religião parece ser o tipo de coisa de que alguém gosta ―se esse
for o tipo de coisa de que alguém gosta‖.6

Esse preconceito se alimenta da relação incestuosa da religião com o poder,
especialmente no Brasil, parecendo admitir os limites das relações civilmente aceitáveis,
mas sempre os extrapolando, ou pior, admitindo o dever de cumprir leis, após votadas, mas
trabalhando permanentemente por sua ineficácia, como na insistência no ensino religioso
confessional ou na admissão da extensão do status de chefe de Estado a todos os líderes
religiosos mundiais, apenas para conseguir a aprovação do Acordo Brasil-Vaticano, ferindo
a Constituição vigente, mesmo sabendo que o país é laico desde a centenária Constituição
Republicana de 1889.
Essas questões de natureza pastoral e acadêmica, entre algumas outras, nos
impulsionam a indagar sobre o papel da teologia pública e as exigências a que deve atender,
como lidar com arte clássica, agregar adequadamente o lúdico à reflexão, usar raciocínios
hermenêuticos para dialogar e participar do jogo de debates e trocas. Isso é o que queremos
debater neste artigo.
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O papel da teologia pública
O estatuto da teologia pública implica o surgimento de papéis para dentro da
sociedade, similares aos que anteriormente eram da teologia – embora nem sempre
considerados em decisões pastorais –, com vigência exclusiva para o rebanho de cada
Igreja. A grande novidade trazida neste modo de elaborar os conteúdos da fé é o
rompimento de binariedades,7 tais como: sacristia-altar, ministério-ensino teológico,
existência social-hermetismo cultural, entre outras similares, que ao longo do tempo
serviram para assegurar sua proeminência. Teologia segue sendo um discurso a partir da fé,
que agrega elementos de ciências como exegese, hermenêutica, paleontologia e
antropologia, presente nas sociedades, mais diretamente dos que professam a fé,
estabelecendo diálogos baseados em confiança e lealdade, com o mundo.
Mesmo integrando a tradição cultural do mundo ocidental, a teologia ficou ligada
historicamente à Pré-Modernidade, arrastando sua cosmovisão Modernidade adentro, a
partir da influência hegemônica sobre povos, firmada em modelos reais e imperiais. No
entanto, a Pós-Modernidade gerou rupturas, a tal ponto que se chegou a afirmar o fim do
Cristianismo Pré-Moderno,8 já que, desde o início da Pós-Modernidade, a partir do impacto
da Segunda Guerra Mundial, com seus 60 a 80 milhões de mortos, e da abertura e diálogo
com a sociedade que, trazidos pelo Concílio Vaticano II, tem sofrido maior contestação.
No entanto, a rearticulação dessa orientação conservadora se fechando por força
centrípeta provoca o surgimento de novos centros e faz voltar polarizações típicas da PréModernidade. Tal perspectiva tem sofrido ameaças das recentes conquistas das sociedades
no campo dos direitos individuais, que têm ameaçado a hegemonia e provocado a
intervenção de teólogos organizados em entidades civis, que aos poucos começam a
conquistar autonomia e a ser ouvidos, especialmente quando têm uma posição
independente.

6

7

Ibid., p. 39-40. No Brasil, por causa da influência da Igreja Católica no Estado e na sociedade, a
academia mantêm uma ignorância, afetada pelo descaso deliberado, que a impede de pronunciar-se
sobre temas religiosos relevantes para a sociedade, sucumbindo e legitimando a postura eclesial.
Raciocínio baseado na lógica de Aristóteles que estabelece polarizações entre dois polos
antagônicos e excludentes, perpetuado no mundo ocidental através da Igreja Católica, a partir da
teologia de Tomás de Aquino.
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Apesar da pompa e circunstância, e da estrutura de poder institucional, a resistência
da sociedade tem crescido. No Brasil, esse discurso tem o objetivo de conter o avanço
pentecostal,

especialmente

o

de

traço

Pós-Moderno,

assumido

pelas

Igrejas

neopentecostais. Hoje já se admite que
o lugar da teologia no Ocidente tem passado por significativas transformações. Ele chega aos
nossos dias no bojo de um estremecimento entre religião e Estado laico, após um longo
processo de hegemonia das convicções religiosas na esfera pública. Desse estremecimento
resultaram tendências de se reduzir a religião com suas teologias à esfera do privado.9

Isso reflete o avanço de setores da sociedade reagindo a articulações de poder e
influência que envolviam religião, governos e oligopólios de comunicação, todos
tradicionais e autoritários. A simples afirmação de que a ―sociedade plural ganha com
diálogo entre as confessionalidades e religiões‖ e que ―os laços comunitários de pertença
facilitam e dinamizam as representações e práticas relacionadas com a fé‖10 não dá conta do
que está acontecendo, com um esforço desses setores conservadores com vistas a
perpetuarem sua influência na sociedade.
Um dilema real que a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião (Soter) se propôs
debater é sobre
o que esperar do(a) teólogo(a) na sociedade plural? Entre os grandes serviços da teologia para
a humanidade está a interpretação do horizonte de sentidos fundamentais que perpassam a
vida e a morte, e a discussão sobre atitudes e ações que lhes correspondem. Assim, em linhas
gerais, além de uma capacitação para expor de modo organizado os conteúdos e fundamentos
de fé da sua comunidade religiosa, é justo também esperar que o(a) teólogo(a) seja
minimamente capaz de participar de discussões críticas sobre os fundamentos da fé e sobre
temas e questões que entrelaçam a fé e as experiências da vida.11

8

9

10
11

QUEIRUGA, Andrés Torres. Fim do cristianismo pré-moderno; desafios para um novo horizonte.
Trad. Afonso Maria Ligorio Soares. São Paulo: Paulus, 2003.
FABRI DOS ANJOS, Márcio. Teologia como profissão: da confessionalidade à esfera pública. In:
SOARES, Afonso Maria Ligorio; PASSOS, João Décio (orgs). Teologia pública; reflexões sobre
uma área de conhecimento e sua cidadania acadêmica. São Paulo: Paulinas, 2011. p. 122.
Ibid., p. 129.
Ibid., p. 130.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 36

72

Numa situação fortemente polarizada entre as maiores forças religiosas – Catolicismo
e Pentecostalismo –, esforçando-se para manter o controle de sua liderança e membresia,
influenciando as demais Igrejas cristãs, lutando pelo crescimento e disputando a
hegemonia, quadro diante do qual a teologia pública tem-se tornado cada vez mais
necessária.

Arte como hermenêutica da religião e da sociedade
Uma realidade cotidiana que provoca a nossa leitura e reflexão é a arte. O artista
compreende o cotidiano e o representa artisticamente. Por sua vez, essa representação
estética da realidade torna-se uma forma de intervenção humana na própria realidade em
que interveio.
A obra de arte também é uma inspiração para o teólogo como aquele que é chamado a
interpretar o mundo em que vive e buscar respostas na tradição cristã para as questões
levantadas. Isso implica que não está fechado numa visão do mundo como sendo mau em si
mesmo, sem qualquer sinal de humanidade, sem expressão de beleza e sem o sentido
daquele numinoso, que a fé ousa nomear.
Cabe ao teólogo afirmar o mundo e sua legitimidade, perceber o humano, o belo, o
generoso, os atos de superação e até mesmo o sublime, para que, mesmo não sendo este
negado, possa ser percebido, decodificado e salientado por sua hermenêutica.
Formulado teologicamente, devemos reconhecer que a fé cristã, como confiança fundamental
em e uma lealdade a Deus e Jesus Cristo, demanda uma confiança fundamental em e uma
lealdade fundamental ao mundo em toda a sua ambiguidade. Nos termos mais formais
apropriados a essa análise, a fé cristã demanda que todo teólogo afirme o mundo e, desse
modo, dê atenção às demandas legítimas por justiça na sociedade e por integridade intelectual
na academia.12

Por ser efetivamente logos sobre theós, a teologia não pode ser um discurso intimista,
privado ou particularista. O discurso autêntico sobre o sagrado tem de expor-se ao
questionamento, submeter-se às perguntas e arriscar-se na busca das respostas às dores da
humanidade. Seu horizonte há muito deixou de ser a comunidade de fé apenas, mas agora
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se estende à sociedade. ―O Cristianismo, quando é fiel a seu legado mais radical, destina-se
à realidade que tudo permeia do Deus de amor e poder revelado em Jesus Cristo‖.13
Tracy mostra ainda como o teólogo parte em busca das respostas pelos vieses da
tradição de fé e da situação, tendo em vista um arrazoado que ajude as pessoas, da
comunidade de fé e da sociedade, a lidarem com suas buscas pessoais e comunitárias.
Todo teólogo fornece tanto interpretações da tradição religiosa como interpretações da
dimensão religiosa da situação contemporânea. Por essa razão, todo teólogo fornece alguma
interpretação do sentido e da significância da tradição religiosa para a presente situação. A
lógica dessas interpretações força a questão da verdade – das questões e respostas na tradição
e das perguntas e respostas na situação – a vir para a linha de frente de qualquer discussão
genuinamente teológica.14

Para o jesuíta americano, à medida que os teólogos elaboram uma reflexão
hermenêutica que alcance a revelação da verdade da realidade de Deus entranhada na
tradição eclesial para a situação da sociedade, igualmente fornecem verdade teológica e
empregam um modelo de correlações críticas entre as interpretações da tradição para a
situação.
A teologia pública não altera a origem de sua elaboração a partir da comunidade de fé
como grupo de referência primário, mas da
Igreja como a mediadora primária da tradição. Daí não decorre que isso tornará o trabalho
sistemático privado quer para a sociedade, quer para a academia – desde que sejam dadas as
condições para a publicidade autêntica da revelação real da verdade, que sempre já está
presente em todo clássico cultural, e seja reconhecida alguma revelação da realidade de Deus
presente em todo o clássico teológico.15

Esse novo campo de expressão do discurso teológico implica também as exigências já
feitas para as ciências. O embasamento e a comprovação das bases do raciocínio que não
sejam específicos sobre a tradição teológico-eclesial devem estar apoiados ―em juízos

12
13
14
15

TRACY, A imaginação analógica; a teologia cristã e a cultura do pluralismo, p. 78.
Ibid., p. 81.
Ibid., p. 98-89.
Ibid., p. 111.
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estritamente históricos sobre a tradição e devem ser emitidos em bases estritamente
históricas, assim também as observações sociocientíficas sobre a sociedade, academia ou
Igreja correntes devem ser feitas em bases estritamente sociocientíficas‖.16
Essa linha de pensamento que habilita a teologia para o grande público responsabiliza
o teólogo, já que ele ―não tem mais direito do que qualquer outro pensador (o que quer
dizer que não tem direito nenhum) de violar os cânones da história, hermenêutica, ciência
social, crítica literária, filosofia ou de qualquer outro modo de reflexão disciplinada ao
tratar do seu assunto‖.17
Isso implica levar bastante a sério a hermenêutica, assim como é levada nos campos
da filosofia e do direito, o que supõe ―o reconhecimento de que toda interpretação é uma
mediação entre passado e presente, uma tradução empreendida dentro da história efetiva da
tradição para resgatar seus significados às vezes estranhos, às vezes familiares‖.18 Um risco
ainda presente é ser mais fiel a tradições particulares (tradita) e comprometer a atuação do
teólogo ―tradicionalista‖ ou ―fundamentalista‖, fazendo-o abusar da autonomia de sua
obediência heterônoma para trair a compreensão, em vez de compreensão crítica de sua
traditio.19
Em consequência, essa atitude gera o compromisso de estabelecer um diálogo
ecumênico com teólogos de outras expressões da fé cristã e de outras religiões. Seguindo
o modelo clássico de diálogo na tradição ocidental, o diálogo platônico, diálogo real ocorre
somente quando os parceiros de diálogo individuais deixam para trás a autoconsciência e a
autoexaltação e ingressam numa reflexão conjunta sobre o assunto no diálogo. O movimento
de vaivém de todo diálogo genuíno (a habilidade de escutar, de refletir, de corrigir, de ir
direto ao ponto – a habilidade, em suma, de permitir que a questão tome conta) é uma
experiência que todas as pessoas reflexivas fizeram. Diálogo autêntico é uma experiência
relativamente rara, até mesmo para Sócrates!20

16
17
18
19
20

Ibid., p. 132.
Ibid., p. 133.
Ibid., p. 136.
Ibid., p. 137.
Ibid., p. 138.
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Tracy enfatiza ainda que a palavra ―hermenêutica‖ descreve bem a ―experiência
realizada de compreensão no diálogo‖. Ele argumenta que toda compreensão, com vistas a
nova interpretação, ―faz a meditação entre nossa experiência passada e a compreensão
corporificada em nossa tradição linguística e o presente evento de compreensão ocasionado
pela fidelidade à lógica da questão no movimento de vaivém do diálogo‖.21
Nesse mister, acrescento um parâmetro erigido a partir da filosofia política. O papel
do teólogo recebe a influência da noção de intelectual orgânico em conflito com a de
intelectual tradicional, elaborada por Antonio Gramsci, a partir da filosofia da práxis, pela
qual surgem ―novos intelectuais politicamente compromissados com o próprio grupo social
para fazer e escrever a história e, por isso, capazes de refletir sobre o entrelaçamento da
produção material com as controvertidas práticas da reprodução simbólica‖,22 em vez de
estarem ―empalhados dentro de um mundo antiquado, permaneciam fechados em abstratos
exercícios cerebrais, eruditos e enciclopédicos até, mas alheios às questões centrais da
própria história‖.23

Sensibilidade para buscar a teologia nas artes clássicas
Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, é considerado um clássico.
Isso implica reconhecer que ―seu ‗excesso de sentido‘ demanda interpretação
constante tanto quanto porta certo tipo de atemporalidade – a saber, a temporalidade de
uma expressão clássica radicalmente enraizada no seu próprio tempo histórico‖,24 o que
leva os leitores a chamá-lo para a historicidade própria de cada um.
Expectativa aparentemente divergente da teologia, o texto realmente clássico é assim
visto por reclamar atenção ―com base no fato de que nele encontrou expressão um evento
de compreensão próprio de seres humanos finitos‖.25 Seguindo o raciocínio de Tracy, ―se o

21
22

23
24
25

Ibid., p. 140.
SEMERARO, Giovanni. Intelectuais "orgânicos" em tempos de pós-modernidade. Cadernos Cedes,
Campinas, v. 26, n. 70, p. 373-391, set./dez. 2006.
Ibid., p. 377.
Ibid., p. 141.
Ibid.
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texto for um texto genuinamente clássico, o meu presente horizonte de compreensão
sempre deveria ser provocado, desafiado, transformado‖,26 e assim logo
captarei algo de interesse genuíno aqui e agora, neste tempo e lugar. Reconhecerei, então, que
toda interpretação de textos clássicos intensifica a consciência da minha própria finitude, da
minha própria realidade radicalmente histórica [...] que é esse ―eu‖ que constata estar
necessitando de interpretação mais do que de reconstrução contemplativa? Esse ―eu‖ não é
outro senão o ser humano que conhece o self, de fato, como aquilo que Heidegger chamou de
―projeção lançada‖. Por ter sido ―lançada‖ para dentro desse mundo – dessa linguagem, dessa
história, dessa tradição –, minha compreensão foi situada por um passado que
inevitavelmente me envolve na ―história efetiva‖ de um legado ambíguo de significados
acumulados.

Minha

compreensão

precisa

apropriar-se

desses

significados

como

possibilidades para o futuro que eu projeto.27

Assim, o papel da compreensão hermenêutica da filosofia e da teologia não é a busca
pela ―base mediana‖, geralmente buscada pelos ―moderados‖, mas a articulação ―da
finitude real e da historicidade radical em toda a compreensão hermenêutica‖,28 a única
base sobre a qual os seres humanos se encontram. E como toda teologia é hermenêutica, os
teólogos contemporâneos são chamados a ser ―pensadores radicalmente finitos e históricos
que arriscaram confiar numa tradição religiosa particular‖.29
Outro efeito a ser considerado é que
todo texto clássico, ademais, chega a qualquer leitor por meio da história dos seus efeitos
(conscientes e inconscientes, enriquecedores e ambíguos, emancipadores e distorcidos) sobre
o horizonte presente do leitor. O texto pode tornar-se um clássico para o leitor somente se o
leitor estiver disposto a permitir que esse horizonte presente seja colocado em discussão,
provocado, desafiado pelo pedido de atenção do próprio texto.30

26
27
28
29
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Ibid., p. 142.
Ibid., p. 142-143.
Ibid., p. 143.
Ibid., p. 144. Aqui convém lembrar que a teologia não é um discurso absoluto, mas sobre o
Absoluto. E nem mesmo é único. E será o mais próximo à medida que tem consciência de sua
finitude e historicidade.
Ibid.
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Deve-se observar que neste tempo presente, pluralista e com consciência histórica,
apesar das contradições, ―é provável que o aparente caráter estranho e estrangeiro do
passado, de que estão imbuídos nossos textos clássicos, venha a abalar qualquer presente
complacência na direção de algum reconhecimento da distância histórica‖.31 Tracy chega a
admitir que, ―quando somos movidos pelos pensamentos, sentimentos e ações que
captamos nas grandes obras da nossa cultura, percebemos, ainda que vagamente, com
William Faulkner, que ‗o passado não está realmente morto; ele ainda não passou‘‖.32
O impacto da contribuição dessa obra de arte para a teologia pública brasileira
considera a observação de Walnice Nogueira Galvão, pela qual ―ninguém ainda nos
mostrou nosso retrato tão impiedosamente, mesmo através de tantas mediações, e talvez
sem o saber, como Guimarães Rosa no Grande sertão: veredas‖.33
Nesse esforço de aproximação do conteúdo de uma obra de arte com os saberes de
uma teologia pública contextual, assumimos a indagação de Tracy sobre o elemento
normativo na experiência cultural, e percebemos que ele apreendeu o sentido ao responder:
―A minha tese é que temos em mente, ao denominar certos textos, eventos, imagens, rituais,
símbolos e pessoas de ‗clássicos‘, que neles reconhecemos nada menos do que o
desvendamento de uma realidade que nós não podemos senão chamar de verdade‖.34
Segundo o teólogo norte-americano, o revelador desses monumentos literários é que
topamos neles com algo valioso, algo ―importante‖; algum desvendamento da realidade que
num momento que tem de ser caracterizado como um momento de ―reconhecimento‖ que nos
surpreende, provoca, desafia, choca e eventualmente nos transforma; uma experiência que
desarranja opiniões convencionais e expande o senso para o possível; na verdade, uma
experiência realizada daquilo que é essencial, daquilo que é duradouro. A presença de
clássicos em toda a cultura é inegável. Sua memória nos frequenta. Seus efeitos reais em
nossas vidas perduram e estão à espera de apropriações sempre novas, interpretações
constantemente novas. Sua existência pode ser confiada ao tempo, às gerações de leitores e

31
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Ibid.
Ibid., p. 147.
GALVÃO, Walnice Nogueira. Formas do falso. São Paulo: Perspectiva, 1972. p. 14.
TRACY, A imaginação analógica; a teologia cristã e a cultura do pluralismo, p. 152.
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investigadores capazes, que checarão nossos entusiasmos e garantirão a emergência de algum
senso comunal para a importância de certos textos, imagens, pessoas, eventos, símbolos.35

O poder que a teologia deve reconhecer a esse tipo de obra literária – só possível de
ser admitido através da reflexão pública – e por isso sua necessidade de fazer a
aproximação, é que
a experiência autêntica da arte é justamente o oposto: nós nos vemos ―cativados‖ pelo seu
mundo, ficamos chocados, surpresos, somos desafiados por sua beleza impactante e sua
verdade reconhecível, seu instinto para o essencial. Na experiência real da arte não
experimentamos o artista por trás da obra de arte. Nós reconhecemos, antes, a verdade do
desvendamento que a obra proporciona de um mundo de realidade que nos transforma, ainda
que apenas por um momento: nossas vidas, nosso senso para as possibilidades e a realidade,
nosso destino.36

A experiência da obra de arte nos leva a reconhecer a verdade desvelada, quase
sempre só conhecida parcialmente, não plenamente, da que só é possível a experiência pelo
reconhecimento do essencial. O que a obra de arte instiga é a verdade que proporciona a
transformação quando o leitor retorna ao cotidiano – o conjunto que chama de realidade – a
partir do que descobre novas afinidades e sensibilidades, para ser e interagir no cotidiano,
afirma Tracy.
Ele explica esse processo de transformação numa linguagem na primeira pessoa, para
facilitar a compreensão:
Eu não faço a experiência de um sujeito contraposto a um objeto, tendo controle completo
sobre minha consciência subjetiva. Antes, experimento a mim mesmo apanhado de tal
maneira numa relação com a obra de arte, que transcendo a minha autoconsciência cotidiana
e meus desejos usuais de controle. Ao experimentar essa relação interna real (não mais as
relações externas das teorias sobre o sujeito estético ou o objeto estético), experimento o
impacto de uma experiência realizada, um caráter de evento da verdade como um relance
para dentro do essencial que é o real. [...] sou ―apanhado no‖ desvendamento da obra. Estou
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na presença de uma verdade do reconhecimento: reconhecimento daquilo que é importante,
essencial, real.37

O jesuíta diz que nessa circunstância o leitor constata que está num domínio de
publicidade autêntica, no qual ―somente o paradigmático é o real‖, destacando que
se eu não sentimentalizar e, desse modo, privatizar essa experiência, destruindo sua alegação
autêntica de publicidade mediante alguma dessas estratégias representadas por certas formas
de ―arte pela arte‖, permitirei a mim mesmo experimentar o evento até o ponto de suspensão
da minha descrença atual.38

Jogar implica riscos. E prazer
O processo de diálogo hermenêutico profundo com a obra de arte implica conhecer as
regras do processo de diálogo com ela, como num jogo. Ele observa que no jogo se perde a
consciência de si mesmo e a atitude de estar centrado apenas em si mesmo. E afirma que,
ao jogar, perco a mim mesmo no jogo. Eu não me perco passivamente. Na verdade, ganho
ativamente um outro eu ao me permitir entrar plenamente no jogo. Consequentemente, eu me
permito ser jogado pelo jogo. Eu me movo para dentro das ―regras‖ do jogo, para dentro do
movimento do vaivém, das relações internas experimentadas pelo próprio jogo. O jogo não se
torna um objeto contraposto ao sujeito autoconsciente, mas a experiência de um modo
relacional e libertador de estar no mundo, distinto do modo ordinário, não lúdico. Em todo
jogo, eu entro num mundo em que jogo tão plenamente que, no final, o jogo me joga.39

Ele compara essa situação de perda de consciência, comum a todos os jogos, com a
primeira realidade a ser percebida ao entrar no ―jogo‖ sério do encontro com a genuína obra
de arte. Também nesse caso há o mesmo tipo de perda da subjetividade, mas é necessário
saber que nesse caso as ―apostas‖ são mais elevadas. A razão é porque,
no encontro com a obra de arte genuína, ao correr o risco de jogar esse jogo, a menor
transformação do eu ocasionada em todo jogo torna-se uma transformação maior para dentro
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da estrutura. Na verdade, agora o expectador é requisitado como uma parte essencial do jogo.
Ao permitir-nos experimentar a arte, somos transformados, ainda que brevemente, no modo
de ser da obra de arte, em que fazemos a experiência do desafio, com frequência do choque,
de uma realidade maior do que o eu cotidiano, a realidade do poder paradigmático do
essencial que nos transforma. Nesse ponto, o movimento de vaivém de todo jogo transformase na dialética oscilante da verdadeira liberdade: surpresa, libertação, confrontação, choque,
com frequência temor reverente, sempre transformação. Em nossa experiência real da obra de
arte, entramos nos ritmos de vaivém da obra: da descoberta e revelação para um
reconhecimento sensível do essencial por trás do cotidiano; do seu ocultamento para
percepção do nosso desenraizamento; do seu descobrimento e encobrimento da verdade para
nossa experiência realizada da verdade transformadora, que ao mesmo tempo revela e
oculta.40

Ele explora a metáfora ao extremo, para provocar a reflexão sobre o diálogo. Diz que,
ao sair dos jogos, as pessoas estão revigoradas. Por outro lado, a decisão de deixar a
experiência de entrar no jogo da obra de arte autenticamente, especialmente no caso do
jogo em que, diferentemente dos outros, o espectador é necessário para que o jogo possa
ocorrer, o participante parece se sentir transformado. Segundo ele, ―testemunhamos a nós
mesmos apanhados numa revelação do caráter de evento da própria verdade, experimentada
como reconhecimento de uma verdade com frequência não desejada sobre nós mesmos e o
mundo. Podemos controlar, manipular, negar a verdade da arte‖.41
O processo da construção de um clássico em obra de arte, especialmente na literatura,
acontece
quando a obra de arte capta dessa maneira uma experiência paradigmática daquele evento da
verdade, ela torna-se normativa naquele momento. A sua memória entra como um catalisador
em todas as nossas demais memórias e, ora sutilmente, ora instigando, transforma nossas
percepções do real. Ela torna-se um clássico: sempre resgatável, sempre necessitada de
apropriação apreciativa e avaliação crítica, sempre reveladora e transformadora com sua
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importante verdade, sempre aberta a uma nova aplicação e, desse modo, a uma nova
interpretação.42

O acesso à obra de arte serve para desafiar nossa complacência, romper com atitudes
convencionais, despertar e instigar a atenção, atrai-lo para fora da privacidade que esconde
a autonomia ―para dentro de um domínio público em que o importante e o essencial não são
mais negados‖.43

Conclusão
Ao analisar o papel da hermenêutica da teologia pública, buscamos conceituar sua
função, compreender a arte como instrumento hermenêutico, desenvolver sensibilidade
para buscar leituras teológicas nos clássicos e aprender a participar dos jogos
interpretativos.
No processo de diálogo hermenêutico, a imaginação tem o poder correlativo de
intensificação, capaz de produzir pela linguagem o significado que a obra expressa. A obra
de arte clássica surge quando a imaginação em ação tem força para impelir, pressionar,
libertar o criador, possibilitando expressar o significado – tanto o sentido como o referente
– da obra na obra, observa Tracy.
Os artistas que deram sua contribuição como pensadores, como heróis e até como
santos, certamente se esforçaram além da nossa imaginação, elaboraram sua obra
produzindo – de descobrir, recuperar e converter – num estilo distintivo, inconfundível.
O artista sabe que nós ousamos ao não permitir que a timidez entre no jogo de expressar a
verdade da existência. Aqui nós precisamos entrar, jogar e ser jogados até que tenhamos
experimentado e reconhecido onde e como é o nosso lugar, onde e como participamos nas
questões fundamentais e respostas à própria vida. O artista sabe que nós não podemos nos
permitir a timidez ao expressar essa compreensão. Nós precisamos alimentar a imaginação;
nós precisamos estar alertas à possível presença de alguma descoberta; nós precisamos
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recuperar, descobrir, inventar, criar um gênero e um estilo, uma voz pessoal, para traduzir,
expressar, o significado dessa experiência intensificada de alguma coisa essencial.44

O teólogo precisará estar antenado com a cultura para ser o intérprete dos clássicos
religiosos. Como alguém de fora, o teólogo público, ao interpretar os clássicos, pode seguir
um roteiro convencional, em que vai correr o risco da interpretação em etapas básicas.
Na primeira etapa, ele possui uma pré-compreensão de questões fundamentais da
religião, algumas opiniões, respostas pessoais sobre religião e relação, consciente e
inconsciente, crente ou cética com a tradição religiosa – plural, mesmo que cambiante –,
cuja história de efeitos, influências e interpretações é transportada pela linguagem para o
discurso teológico.
O teólogo também experimenta alguma exposição à pretensão emitida por esses
clássicos religiosos, diz a segunda etapa, numa exposição que ordinariamente implicará
alguma fé incipiente ou radical, experimentada como ressonância ou até como algum
choque provocado pelo reconhecimento da dádiva e demanda radicais, reveladas pelo poder
exercido por esse clássico.
A terceira e última etapa terá o teólogo como intérprete, que vai buscar um
movimento de diálogo com o tema, levantar questões e respostas fundamentais dos textos,
eventos, pessoas, símbolos religiosos clássicos, e refletir a partir deles.
O diálogo teológico, como todos os diálogos autênticos, privilegiará o balanço entre
liberdade crítica e apreciação real em face da pretensão dos clássicos e seu exercício de um
poder inconfundivelmente fascinans et tremendum.45
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Personagens negras e brancas em livros
didáticos de Ensino Religioso
Sergio Luis do Nascimento1

Resumo: O artigo apresenta algumas considerações sobre a análise dos discursos
sobre os segmentos raciais negros e brancos em livros didáticos de Ensino Religioso
de 5a e de 8a série do Ensino Fundamental, publicados entre 1977 e 2007. A análise
foi produzida nos contextos interpretativos da teoria da ideologia (Thompson, 1995) e
dos estudos contemporâneos sobre discursos racistas. Além disso, manteve-se como
foco os possíveis impactos da movimentação em torno do tema na produção de
discurso racista em livros didáticos de Ensino Religioso, procurando contemplar
livros didáticos produzidos de acordo com os três modelos tradicionalmente presentes
em diversas escolas do Brasil, a saber: as concepções denominadas Confessional,
Interconfessional e Fenomenológica. A análise formal ou discursiva consistiu na
análise interna às próprias formas simbólicas, à qual buscou-se integrar técnicas de
análise de conteúdo. Para análise quantitativa, foi analisada uma amostra de 467
personagens nos textos retiradas de vinte livros didáticos de Ensino Religioso de 5a e
de 8a série do Ensino Fundamental.
Palavras chave: Relações raciais; Livros didáticos; Ensino Religioso.

Introdução
O artigo pretende apresentar os resultados da análise de personagens nos textos das
unidades de leitura dos livros didáticos de Ensino Religioso, dirigidos à 5a e à 8a série do
Ensino Fundamental, publicados entre 1977 e 2007. A proposta inicial para coleta de dados
era contemplar livros didáticos produzidos de acordo com três modelos tradicionalmente
1
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presentes em diversas escolas do Brasil, a saber: as concepções denominadas Confessional,
Interconfessional e Fenomenológica. Salientamos que, além dessas três proposições,
existem outras derivadas. Além disso, as formas de classificação usam, via de regra, de
generalizações e estão pouco atentas a detalhes, gerando, quase inexoravelmente,
imprecisões ou ambiguidades. Reconhecendo essas possíveis imprecisões, ou incertezas,
ainda assim consideramos que a classificação em diferentes “modelos” de Ensino Religioso
no Brasil ajuda a compreender mudanças de propostas pedagógicas e pensar que tais
mudanças se refletem nos livros didáticos. Tomamos, pois, a classificação em três modelos
que se organizam em períodos sucessivos, em função do Ensino Religioso presente nos
currículos das escolas brasileiras e que, também, estão de acordo com o Fórum Nacional
Permanente do Ensino Religioso (Fonaper), que reconhece essas três correntes como marco
estruturador de leitura e interpretação da realidade (Junqueira, 2008).
Fixamos um período de trinta anos para a análise de dados porque nesse período
ocorreram momentos em que as propostas de Ensino Religioso passaram pelas três
proposições descritas. Consideramos que o período de 1977 até 2007 abrange momentos
marcantes do Ensino Religioso, em particular alguns aspectos da história recente da Igreja
Católica.
Após o Concílio Vaticano II (1962-1965), a Igreja Católica se abre para o mundo e
passa a rever seu lugar nele. A preocupação é: como o homem concreto, o homem
histórico, reconhece a importância da cultura e se reconcilia com os avanços tecnológicos
uma vez que esses avanços são vistos como possibilidade para o progresso mundial? Todo
esse processo postula o projeto de missão num cenário de diversidade cultural que dinamiza
a Igreja Católica e a leva a substituir a noção de aculturação pela noção de inculturação,
rompendo com a antiga concepção do paganismo das culturas locais para uma concepção
de alteridade cultural. Indianizar-se e africanizar-se são perspectivas tensas, mas a Igreja
Católica busca adaptar-se às culturas locais e com isso manter a universalidade de suas
verdades (Escanfella, 2006, p.102).
Todo esse processo pode ser observado nas conferências dos bispos latinoamericanos de Puebla (1979) e de Santo Domingo (1992). Ambas respondiam a desafios
diferentes em contextos históricos alterados pela situação política das repúblicas latinoamericanas que passavam de ditaduras a regimes mais democráticos. Apesar das diferenças,
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Santo Domingo reforça a atenção aos pobres e às culturas indígenas e afro-americanas e à
inculturação do Evangelho.
Nesse mesmo período, o Ensino Religioso legitimado no Brasil pela Constituição de
1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) abriu perspectiva para o mercado
de trabalho, em detrimento do mercado livreiro, que “tem as escolas como público cativo e
o Estado como grande comprador [...] com editoras católicas participando ativamente da
disputa desse mercado livreiro” (Escanfella, 2006, p.102).
No período estudado para a realização deste artigo (1977 a 2007), alguns eventos
sobre relações entre negros e brancos foram marcantes, destacando-se: o surgimento do
Movimento Negro Unificado (MNU), em 1979, e os Agentes de Pastoral Negra (APNs),
em 1983 e 1984. Nesse período, a Fundação para o Livro Escolar (FLE) propõe a busca de
um livro didático “livre da presença de preconceitos e inverdades”. Ao mesmo tempo,
aparece a Assessoria Técnica de Planejamento e Controle Educacional (ATPCE), da
Secretária de Educação do Estado de São Paulo, com a criação da Comissão Especial de
Luta contra as Formas de Discriminação. Em 1984, no mês de abril, foi realizado, em São
Paulo, o III Encontro de Agentes de Pastoral Negros. Em 1986, foi concluída a pesquisa
“Diagnóstico sobre a situação educacional de negros (pretos e pardos) no Estado de São
Paulo”, realizada pela Fundação Carlos Chagas em convênio com a Secretaria de Educação
e o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São
de Paulo. Em 1988, o Ministério da Cultura promoveu o Programa do Centenário da
Abolição, com incentivos à realização de trabalhos sobre o negro, em que foi incluso o
projeto “Salve 13 de Maio”, organizado pelo Grupo de Trabalho para Assuntos AfroBrasileiros (GTAAB). Como parte das atividades, o Dia da Abolição da Escravatura foi
transformado e incorporado, por solicitação dos movimentos negros e por força de uma
resolução da Secretaria da Educação, em dia de debate e denúncia contra o racismo. Por
ocasião do centenário da abolição da escravatura, em 1988, e depois em 1994, o Ministério
da Educação realiza e divulga um estudo reconhecendo que os conteúdos veiculados pelo
livro didático vinham estimulando o preconceito racial (Beisiegel, 2001).
Nessa mesma época (1995), as comemorações dos trezentos anos da morte de Zumbi
dos Palmares resultaram na Marcha Zumbi contra o Racismo pela Cidadania e Vida. Nessa
mesma ocasião, foi encaminhado um documento à Presidência da República que incluía,
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entre as reivindicações na área da Educação, modificações nos livros didáticos e inclusão
de conteúdos de História e Cultura Afro-brasileira, além de definir o dia 20 de novembro
como data de comemoração da Consciência Negra. Em 2001, acontece em Durban a III
Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, Discriminação Racial,
Xenofobia e Intolerância Correlata. Por fim, em 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva sancionou a Lei n. 10.639, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira no Ensino Fundamental e Médio, e criou a Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir).
O quadro abaixo ilustra os vinte selos para esses trinta anos estabelecidos para
realização da amostragem dos livros de Ensino Religioso, bem como informa os anos de
suas respectivas edições. Nesse período, as editoras lançaram títulos diferentes para atender
a exigências do mercado e diferentes propostas pedagógicas. Tal característica é importante
para a análise que empreenderemos, pois isso indicará em que medida essas mudanças
foram feitas para atender aos contextos históricos nos quais as publicações estavam
inseridas, bem como em que medida essas mudanças estavam vinculadas às próprias
contingências de mudanças culturais que cada modelo do Ensino Religioso passou a exigir
nesses períodos específicos.2
Na última coluna do quadro, colocamos a classificação do selo segundo o foco de
conteúdo que cada selo apresentou. Nesse caso, o modelo Confessional incorpora uma linha
de conteúdos doutrinais, o Interconfessional apresenta uma linha de conteúdos cristãos e o
Fenomenológico, de conteúdos culturais. Tal classificação tem de ser compreendida como
uma aproximação, não como um critério que engloba todos os aspectos de cada uma das
obras. Assim, usando os critérios de cronologia de publicação e de exame das obras,
classificamos os selos conforme a sua maior proximidade com essas linhas de conteúdo que
os selos apresentam. Ou seja, a classificação tem efeitos para a pesquisa, mas não pode ser
compreendida como definidora precisa de cada umas das obras, isso porque, em passagens
específicas, cada uma das obras pode possuir aspectos que são peculiares a outro modelo de
Ensino Religioso, mas na nossa classificação o esforço foi o de classificar os selos
conforme o predomínio em um modelo.
2

No quadro abaixo, realizamos uma classificação das unidades de leitura seguindo as orientações de
Junqueira (2008) no que se refere aos modelos de educação religiosa e ao perfil característico de
cada um dentro do contexto histórico em que foi publicado.
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QUADRO 1
TÍTULOS, AUTORES, SÉRIE, EDITORAS E ANOS DE REFERÊNCIA DE
EDIÇÃO ANALISADA.
N.

Título e autor

Série

1

Deus nos quer construtores de um mundo
Secretariado Arquidiocesano de Pastoral (São
Luís-MA)
Deus liberta o seu povo
Secretariado Arquidiocesano de Pastoral (São
Luís-MA)
Alegria de viver – Educação religiosa
Maria Izabel de Oliveira Tongu
Alegria de viver – Educação religiosa
Maria Izabel de Oliveira Tongu
De mãos dadas
Amélia Schneiders e Avelino Antônio Correa
Educação religiosa escolar
Conselho Interconfessional para Educação
Educação religiosa escolar
Conselho Interconfessional para Educação
De mãos dadas
Amélia Schneiders e Avelino Antônio Correa
Irmãos a caminho
Therezinha Motta Lima da Cruz
Irmãos a caminho
Amélia Schneiders e Avelino Antônio Correa
Descobrindo caminhos
Therezinha Motta Lima da Cruz
Descobrindo caminhos
Therezinha Motta Lima da Cruz
Religião no mundo
Maria Inês Carniato
Nossa opção religiosa
Maria Inês Carniato
Entre amigos
André F. Seco, Luiz E. Fernandez, Márcia
Braga, Maria del Mar I. Barbosa e Sonsoles
C.de La Pena
Entre amigos
André F. Seco, Luiz E. Fernandez, Márcia
Braga, Maria del Mar I. Barbosa e Sonsoles
C.de La Pena
Todos os jeitos de crer – Vidas
Dora Incontri e Alessandro César Bigheto
Todos os jeitos de crer – Vidas – Ideias
Dora Incontri e Alessandro César Bigheto
Redescobrindo o universo religioso
Mário Renato Longen
Redescobrindo o universo religioso
Mário Renato Longen

8

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

Modelo

Editora

Ano

a

Vozes

1983

Confessional

5

a

Vozes

1983

Confessional

5

a

Moderna

1996

Confessional

8

a

Moderna

1997

Confessional

5

a

Scipione

2002

Confessional

8

a

Vozes

1977

Interconfessional

5

a

Vozes

1980

Interconfessional

8

a

Scipione

1992

Interconfessional

5

a

FTD

1993

Interconfessional

8

a

FTD

1993

Interconfessional

5

a

FTD

1998

Interconfessional

8

a

FTD

1998

Interconfessional

5

a

Paulinas

2001

Fenomenológico

8

a

Paulinas

2002

Fenomenológico

5

a

Moderna

2004

Fenomenológico

8

a

Moderna

5

a

Ática

2004

Fenomenológico

8

a

Ática

2004

Fenomenológico

5

a

Vozes

2007

Fenomenológico

8

a

Vozes

2007

Fenomenológico

2004

Fenomenológico

FONTE: O Autor (2010).
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A seguir, uma análise comparativa, na qual apresentamos os resultados da análise de
personagens dos textos das unidades de leitura dos livros didáticos de Ensino Religioso
dirigidos à 5a e à 8a série do Ensino Fundamental, publicados entre 1977 e 2007, nos
modelos Confessional, Interconfessional e Fenomenológico.

Análise comparativa de personagens negras e
brancas no texto
No quadro abaixo, estão dispostos as dezenove personagens negras das unidades de
leitura, dos modelos Confessional, Interconfessional e Fenomenológico.
QUADRO 2
DESCRIÇÃO DOS PERSONAGENS NEGRAS DAS UNIDADES DE LEITURA

N.

N. do
livro (L)
N. do
texto (T)

1

L4

T18

2

L9

T9

3

L9

T9

Maria José do
Nascimento

4

L9

T15

Aparecida
David Dias

5

L11

T3

Nelson Mandela

6

L13

T1.3

Khalil Gibran

7

L13

T4.1

Oxossi

8

L13

T4.1

Xangô

9

L13

T4.1

Oxalá

10

L13

T4.1

Oxumaré

Nome

Caracterização

Martin Luther
King
Martin Luther
King

Personagem que, segundo a unidade de leitura,
lutou contra o egoísmo e as injustiças.
No texto, a personagem é colocada como modelo
que deveríamos procurar conhecer.
Personagem ilustrada na unidade de leitura e que
aparece como personagem no texto. Na ilustração, é
uma figura estereotipada, mal vestida, desdentada,
envolta em lixo e com balão de fala que reafirma a
crendice popular.
Personagem ilustrada e presente no texto.
Analfabeta, moradora de um barraco embaixo do
viaduto do metrô no Rio de Janeiro, que tentava
matricular a filha em uma escola, não conseguindo
por não ter residência fixa.
Aparece como personagem ilustrada e no texto é
descrita como pessoa capaz de viver e morrer por
um ideal, ilustrando a frase: “[...] a conquista dos
direitos dos negros na África do Sul, nos EUA, [...]”
Aparece com um poema de sua autoria para abrir o
tema abordado no texto “Sinais do transcendente
em nosso mundo”.
Apresentado como personagem dentro da descrição
de uma celebração destinada a este orixá designado
como o deus da caça, dentro do Candomblé.
Descreve a festa de Xangô, orixá dos raios e
trovões. A festa descreve o mito de Xangô e suas
mulheres.
Festa de Oxalá, o pai criador. Descreve o texto que
a festa dura dezesseis dias e passa pelos rituais de
obrigações das “Águas de Oxalá”.
Orixá que leva água da terra para o céu e para os
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Modelos
Confessional
Interconfessional

Interconfessional

Interconfessional

Interconfessional

Fenomenológico
Fenomenológico
Fenomenológico
Fenomenológico
Fenomenológico
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outros orixás.
11

L18

T3

Ísis

12

L18

T3

Hórus

13

L18

T3

Faraó

14

L18

T3

Osíris

15

L18

T3

Nammu

16

L18

T15

17

L18

T15

Ossaim

18

L18

T15

Aroni

19

L18

T15

Anúbis

Orunmilá

Descrita no texto “As muitas faces da divindade”
como a deusa que criou o Nilo com suas lágrimas
Descrito no texto como deus do céu e protetor do
faraó.
Representante humano egípcio protegido pelo deus
Hórus
Esposo de Ísis, era o deus supremo.
Descrita, na Mesopotâmia, como deusa-mãe, que
deu à luz o céu e a terra.
É apresentado no texto como babalaô muito
procurado por doentes, os quais curavam suas
enfermidades com o uso das ervas miraculosas.
Descrito como o nome de um escravo que foi
vendido a Orunmilá e que o ajudava a receitar
remédios aos doentes. Acabou sendo conhecido
como um grande médico.
Gnomo de uma perna só que ensinou todo o
segredo das ervas para Ossaim
Divindade egípcia que conduzia as almas no além.

Fenomenológico
Fenomenológico
Fenomenológico
Fenomenológico
Fenomenológico
Fenomenológico

Fenomenológico
Fenomenológico
Fenomenológico

FONTE: O Autor (2010).
As personagens negras catalogadas nos modelos Confessional e Interconfessional
aparecem nos selos em situações diversas ao apresentarem papéis diferentes na sociedade.
Algumas vezes como heróis de causas nobres, como na luta contra o racismo e pelos
direitos humanos, e, às vezes, perpetuando um modus operandi dos discursos dos livros
didáticos de naturalização/eternização de ações discriminatórias, como nos exemplos dos
casos que ilustram tais tendências nas personagens femininas citadas a seguir.
As personagens humanas Maria José do Nascimento e Aparecida David Dias são
apresentadas nos textos em posições socialmente desfavorecidas. Como nas pesquisas de
Rosemberg (1985), Bazilli (1999) e Silva (2005), não foram observadas expressões
explícitas de racismo e discriminação racial, mas, como nas pesquisas anteriores, as
personagens femininas dos textos descritos são estereotipadas, sendo que a mulher negra
não existe, quem aparece é a empregada doméstica negra, representada monotonamente
com os traços “modelares” (lábios grandes, gorda, lenço na cabeça, brincos e avental –
conforme Rosemberg, 1985; também Bazilli,1999).
A primeira personagem foi colocada numa situação de miséria, com sinais de pobreza
muito explícita, em especial a imagem de uma mulher desdentada. Evoca a crença num
milagre de São Cosme e São Damião no combate a uma epidemia que se alastrou em
Pernambuco no século XVII, e da qual ninguém foi vítima. O texto contrapõe essa
“crendice” descrevendo que uma lavadeira de 41 anos deveria ter a clareza de perceber a
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diferença entre o que é responsabilidade humana e o que é ação de Deus. Ou seja, o papel
desempenhado pela personagem negra é o de ausência de capacidade de julgar, ausência de
inteligência. O velho estereótipo de “ingênuos”, “infantis”, representantes de uma cultura
inferior, não civilizada, tão presentes na literatura infantojuvenil (Gouvêa, 2005) e na
literatura (Evaristo, 2005). A personagem caricaturada e envolta de lixo é apresentada como
se estivesse berrando para que todos acreditassem nos santos populares que realizaram o
milagre em outros tempos, em oposição à crença na ciência e na religião oficial. É
explicitado, nesse exemplo, que as crenças populares baseadas na tradição e costumes dos
antepassados não têm valor algum diante do conhecimento estabelecido no meio científico
e na fé que segue princípios racionais e institucionalizados na religião oficialmente
detentora dos desígnios divinos.
A personagem Aparecida David Dias é representada no texto como moradora de rua
no viaduto da Praça Bandeirante no Rio de Janeiro. Ao ter a matrícula de sua filha
recusada, resolve educá-la no viaduto mesmo, que, com o tempo, passa a abrigar outras
crianças. O texto ressalta que a personagem não tem residência fixa e por isso não pode
realizar a matrícula. Por um lado, o texto é uma crítica social à condição de pobreza, que
gera impossibilidade de acesso à educação. A mulher negra é colocada numa posição de
solução e é ativa, pois, não tendo o direito à educação respeitado, busca alternativa própria
para tal situação. Por outro lado, é uma das duas únicas personagens femininas negras e
circunscritas à situação de miséria e de tarefas do lar.
É significativo que ambas as personagens estereotipadas foram as duas únicas
mulheres negras humanas que figuraram na amostra. Ou seja, a representação de forma
totalmente alienada da realidade e de forma exclusivamente estereotipada vinculou-se
especificamente às mulheres negras, reiterando que a hierarquização racial pesa de forma
particular nas mulheres negras e que o discurso dos livros didáticos de religião acentua o
papel ideológico quando olhado pela perspectiva de gênero.
Ao lado dessas personagens estereotipadas figuram três personagens negras que
representam o contraponto. São discursivamente compostas de forma positiva e
representam características valorizadas, em particular na luta antirracismo. Notável que
sejam todas personagens masculinas. Martin Luther King aparece em selos diferentes,
desempenhando papéis similares em ambos os textos. Dois deles foram evocados pela sua
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importância histórica nas lutas contra a segregação racial tanto nos Estados Unidos como
na África do Sul. A presença de tais personagens que trazem aspectos de humanização e
defesa de direitos humanos, embora diminuta, é importante como forma de valorizar as
personagens negras. Por outro lado, pelo fato de serem justamente personagens que se
destacam pela luta antirracista, acabam representando, para o discurso dos livros, uma
mensagem de duplo sentido. Tais personagens afirmam o antirracismo, porém, ao mesmo
tempo, reforçam velhas práticas racistas que se mantêm implícitas no discurso dos livros.
No modelo Fenomenológico, foram catalogadas quatorze personagens negras, sendo
que doze são divindades, uma personagem humana, Khalil Gibran (neste caso, catalogado
na categoria cor-etnia do manual catalográfico como pardo, classificação devida à origem
libanesa da personagem), e outra personagem humana presente na história mundial como
faraó. Os dados revelaram uma abordagem diferente nos livros didáticos deste modelo em
relação às religiões de matriz africana. Em alguns selos são demonstradas ilustrações com
rituais desses segmentos religiosos. Também se verificou que as mesmas estão circunscritas
a espaços limitados e muitas vezes a ilustração desses rituais não está associada aos textos.
Neste modelo, as personagens negras descritas em forma de divindades são Xangô,
Oxossi, Oxalá, Oxumaré, que foram apresentados em textos diferentes, de selos distintos.
Em uma das unidades analisada, houve uma reflexão sobre os conflitos entre ciência e
religião. O conto relatava sobre Ossaim, o orixá detentor da sabedoria das folhas e ervas
miraculosas. Vale salientar que, para ilustrar a discussão sobre ciência e religião, houve
menção, nesse caso, a uma divindade de religião de matriz africana. Num segundo selo,
observou–se uma unidade toda dedicada às festas dos orixás Xangô, Oxalá, Oxossi,
descrevendo as comidas dos orixás e algumas passagens dos rituais festivos do Candomblé.
Em ambos os casos, os selos citam essas manifestações religiosas, mas não fazem menção
às doutrinas, aos ensinamentos, diferentemente das unidades que retratam o Cristianismo,
uma vez que, quando tratam deste, assumem cunho catequético; compondo os textos com
atividades com consultas e pesquisas na Bíblia.
Com relação às religiões prestigiadas nos textos, os selos Confessional e
Interconfessional nem sequer mencionaram elementos das religiões de matriz africana. Os
selos que fazem menção a ela são recentes e datados da década de 2000, e seguem a
orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que apresentam como um dos
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eixos transversais o tema da pluralidade cultural. Essa constatação traz à baila a
necessidade de se levar em conta tal dimensão no cotidiano escolar para contemplar o que
diz a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) quando estabelece uma nova concepção
para o Ensino Religioso, cujo foco deixa de ser teológico para assumir um perfil
pedagógico de releitura das questões religiosas da sociedade. Nos selos analisados do
modelo Fenomenológico, foi possível perceber uma preocupação dos autores em conjugar
as ciências humanas com a fenomenologia religiosa e a antropologia religiosa.
De acordo com Piza (1998), isso é uma característica dos pensadores Pós-Modernos
que se inspiram na fenomenologia heideggariana, cuja filosofia do Ser procura
compreender a existência humana na dimensão fenomênica “(as formas de aparecimento,
permanência e desaparecimento), dedicando muito pouco espaço à experiência humana,
diferenciada nas sociedades, culturas e tempos históricos, embora se refira à trama social
onde o ser está mergulhado” (p. 72).
Uma das considerações que deve ser levada em conta ao analisar teoricamente esses
assuntos é que os autores abordam, nas suas temáticas, ao relatar as manifestações
religiosas na perspectiva da existência, a forma comum e universal a todos que é dada ao
ser humano, e a experiência que não varia intensamente não pode ser tomada como
universal (Varikas, 1989, apud Piza, 1998).
No final da década de 1980, o primeiro estudo que identificamos sobre relações
raciais em manuais catequéticos apresentava uma análise crítica ao discurso racista que
esses manuais ilustravam ao colocar a criança negra em situação de inferioridade em
relação às crianças brancas. O artigo de Triumpho (1987) foi inspirador porque, já passados
vinte anos de todas as reivindicações e mobilizações dos movimentos negros sobre os
discursos de brancos e negros em livros didáticos, pode-se agora analisar os livros da nossa
amostra sob os modelos Confessional, Interconfessional e Fenomenológico.
É importante ressaltar que da amostra analisada quatro dos vinte livros são
posteriores ao artigo de Triumpho (1987) e ao III Encontro de Agentes de Pastoral Negros,
realizado em abril de 1984 em São Paulo, que propôs reflexão sobre a presença dos negros
nos livros didáticos. O encontro contou com a presença de representes de algumas editoras 3
que participaram de um painel sobre “O negro e a educação” (Triumpho, 1987, p. 95).
3

Triumpho (1987) não cita no seu artigo quais foram as editoras presentes nesse encontro.
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Segundo a pesquisadora, as discussões foram polêmicas, entretanto, “hoje, essas editoras já
modificaram parcialmente sua postura e, às vezes, até solicitaram nossa assessoria para uma
análise crítica do que será editado” (Triumpho, 1987, p. 95). Na constituição da
amostragem, em específico nos dezesseis livros dos modelos Interconfessional e
Fenomenológico, pode-se observar os indicativos dessas modificações e assinalar a
permanência ou a superação de discursos racistas apontados pela pesquisadora.
Nos cinco primeiros selos, que datam de 1983 a 2002 e correspondem ao modelo
Confessional, os negros praticamente não existiram enquanto personagem, reiterando
resultados de outras pesquisas (como Triumpho, 1987; Oliveira, 2000; e Silva, 2005) e a
omissão da personagem negra no contexto sociocultural brasileiro (Silva, 2005, p. 14). A
negação da população negra que Triumpho (1987) ressalta na sua pesquisa é transportada
para os “livros didáticos, justamente por ser o pensamento da sociedade dominante” (p. 93).
O silenciamento a esse grupo étnico quando refletimos a distribuição por cor-etnia neste
modelo e cruzamos os dados que cada categoria nos fornece mostra a personagem branca
muito mais frequente nos textos e nas ilustrações, representados na maioria das posições de
destaque (Silva, 2005).
Na Tabela 1, os resultados dos livros dos três modelos – Confessional,
Interconfessional e Fenomenológico –, foram dispostos de forma desagregada. Os
indicadores dispostos nessa tabela revelaram nos modelos Confessional e Interconfessional
uma diferença pequena ou inexistente. Por exemplo: nesses dois modelos, as personagens
negras de natureza religiosa não existiram; os livros didáticos publicados nesses dois
modelos não fizeram referências às religiões de matriz africana, nem mesmo de elementos
que as caracterizam. Mas no modelo Fenomenológico os indicadores apresentaram
mudanças. Apareceram sete (50,6%) personagens negras de natureza religiosa nos selos
analisados. As personagens citados no texto, divindades religiosas das religiões de matriz
africana – por exemplo: os orixás citados no quadro 10, representados na ilustração por
pessoas. Na categoria sexo, os índices de personagens negras, novamente nos modelos
Confessional e Interconfessional, são muito baixos. No modelo Confessional não
observamos ocorrência de qualquer personagem feminina negra. O índice de personagens
femininas negras no modelo Interconfessional foi dois (50%) e no modelo
Fenomenológico, três (21,1%), sendo que tal proporção de personagens negras foi muito
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superior à de personagens femininas brancas, 12,8%. Importante salientar que a maior
frequência de personagens negras nesses dois modelos não ameniza a estereotipia presente,
principalmente no modelo Interconfessional, que incorporou uma linha de conteúdos
cristãos (conforme discutimos na análise das personagens). No modelo Fenomenológico,
essas estereotipias não se apresentam. As personagens são descritas e os selos apresentam
uma linha de conteúdos que se orientam pelo conhecimento do conjunto de normas de cada
tradição religiosa e o contexto da respectiva cultura, buscando estar de acordo com a
proposta pedagógica deste modelo de “sensibilizar o educando para a força e a beleza da
diversidade do fenômeno religioso”.
TABELA 1
ATRIBUTOS DE PERSONAGENS BRANCAS E NEGRAS PRESENTES EM
AMOSTRA DE 467 UNIDADES DE LEITURA, PELOS MODELOS CONFESSIONAL,
INTERCONFESSIONAL E FENOMENOLÓGICO E POR COR

Atributos

Natureza
Individualidade
Sexo
Idade

Humana
Religiosa
Indivíduo
Multidão
Masculino
Feminino
Adultos
Crianças

Modelo
Confessional
Cor-etnia
Brancos
Negros
(N = 29)
(N =1)
N (%)
N (%)
27 (93,3)
1 (100)
2 (6,9)
0 (0,0)
29 (100)
1 (100)
0 (0,0)
0 (0,0)
27 (93,1)
1 (100)
2 (6.9)
0 (0,0)
28 (96,6)
1 (100)
1 (3,4)
0 (0,0)

Modelo
Interconfessional
Cor-etnia
Brancos
Negros
(N =29 )
(N = 4)
N (%)
N (%)
23 (79,3)
4 (100)
4 (13,8)
0 (0,0)
29 (100)
4 (100)
0 (0,0)
0 (0,0)
25 (86,2)
2 (50)
4 (13,8)
2 (50)
25 (86,2)
4 (100)
2 (6,9)
0 (0,0)

Modelo
Fenomenológico
Cor-etnia
Brancos
Negros
(N =94 )
(N =14 )
N (%)
N (%)
85 (90,4)
6 (42,3)
7 (7,4)
7 (50,6)
92 (97,9)
14 (100)
2 (2,1)
0 (0,0)
80 (85,1)
11(78,9)
13 (13,8)
3 (21,1)
92 (98,9)
14 (100)
1 (1,1)
0(0,0)

FONTE: O Autor (2010).
No que se refere à idade, observa-se a não existência de qualquer personagem negra,
masculina ou feminina, ao passo que as personagens infantojuvenis brancas foram
diminutas em número e em percentual nos três modelos – 3,4% no Confessional, 6,9% no
Interconfessional e 1,1% no Fenomenológico.
Os negros passam a ser mais frequentes no modelo fenomenológico, mas a subrepresentação praticamente se manteve, em função do aumento significativo de
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personagens brancas, que somam 94. Calculadas as taxas de branquidade (razão entre
personagens brancas e negras), houve uma redução em relação aos dois primeiros modelos:
29 no modelo Confessional, 7,25 no modelo Interconfessional e 6,7 no Fenomenológico,
ou seja, a diferença foi relativamente pequena entre os dois últimos modelos.
No período de 1992 a 1998, no que diz respeito ao modelo Interconfessional, a ação
de movimentos negros irá exercer, a partir da década de 1990, uma preocupação explícita e
uma reivindicação de que
a inclusão de novas orientações escolares privilegiam a História dos afro-brasileiros e
africanos, além de ser a concretização de uma política pública há muito almejada, é também a
oportunidade de refletirmos sobre a naturalização das desigualdades e oportunidades para
trabalharmos aspectos ainda pouco conhecidos da história de uma população que desconhece
sua própria história. (Silva, 2007, p. 14)

No entanto, o impacto nos livros didáticos de Ensino Religiosos parece ter sido
relativamente pequeno neste modelo, sendo mais perceptível no posterior, o
Fenomenológico.
No modelo Interconfessional, verificamos os mesmos estereótipos e preconceitos que
a pesquisadora Rosemberg (1985) constatou na sua amostra de literatura infantojuvenil. As
personagens brancas, consideradas pela pesquisadora “os mais dignos”, também aparecem
em nossa amostra, o que vem validar as observações feitas em seu estudo. Rosemberg
(1985) verificou na sua pesquisa que as personagens negras “eram apresentadas, nas
ilustrações, em traços estereotipados: gordas, lábios avantajados, lenço na cabeça, avental”.
No período de vigência da nossa amostragem – de 2001 a 2007 –, temos, no modelo
Fenomenológico, uma mudança nesse cenário. Nos selos pesquisados, em particular na
análise qualitativa, quando os livros foram lidos na íntegra, as personagens negras figuram
com mais frequência em situações favoráveis e foram observados em ilustrações que os
reforçam positivamente. No selo “Todos os jeitos de crer” e no capítulo 15, intitulado
“Todos somos iguais”, há subtemas que falam sobre o povo escravizado, como surge um
líder, a luta pela não violência, nos quais as personagens ilustradas veem figurar e
exemplificar os temas. Alguns estereótipos e temáticas se mantêm. Por um lado, temos
personagens que vêm à baila para dar subsídios e reforço positivo a ideias e fatos, como a
resistência do povo negro à escravidão. Por outro, os selos ainda estão presos a personagens
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importantes e históricas, como Zumbi e Martin Luther King. Negam informações valiosas
no sentido de oferecer aos estudantes negros a chance de reconhecimento e pertencimento
cultural e racial positivos que poderiam ser representados nos selos por personalidades
negras contemporâneas, pelos movimentos negros e pela Lei n. 10.639, que dispõe sobre
ensino de História e Cultura Afro-Brasileira.
Ao analisar os indicadores de importância das personagens nos três modelos nos
quais estamos realizando a comparação de cor-etnia (Tabela 2), verificamos que as
personagens que tiveram menção no texto por serem nomeadas, ou por serem narradoras do
texto, ou por terem suas falas relatadas por outro narrador e personagens que contribuem de
maneira positiva para o texto, ou apresentando-se com neutralidade – enfim, em todos os
modelos –, praticamente não existiram. No primeiro modelo, as personagens negras
tenderam de 0 a 1% no total em todas as categorias. Nesse caso específico, o modelo
Confessional para esses indicadores destacou o que Triumpho (1987) ressalta sobre a
predominância de perspectiva eurocêntrica e a não abordagem das culturas africanas nos
livros didáticos.
No segundo modelo, o Interconfessional, houve um aumento da representatividade,
mas ainda ficando percentualmente muito inferior às personagens brancas. Calculando a
taxa de branquidade, temos, para cada personagem negra que recebe um nome nos textos,
9,3 brancos. Nas personagens vivas em toda a história, 7,3. Portanto, neste modelo,
observa-se a presença de personagens negras, mas as relações de desigualdade entre
brancos e negros continua acentuada. No modelo Fenomenológico, as personagens negras
vivas em toda a história apresentam uma taxa de branquidade em torno de 6,5, inferior à do
modelo anterior, mas com um número de personagens brancas – 92 (97,9%) – bem superior
à de personagens negras – 4 (28,9%).
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TABELA 2
INDICADORES DE IMPORTÃNCIA DOS MODELOS CONFESSIONAL,
INTERCONFESSIONAL E FENOMENOLÓGICO DE PERSONAGENS BRANCAS E
NEGRAS PRESENTES EM AMOSTRA DE 467 UNIDADES DE LEITURA.

Recebe um nome
Personagem viva
em toda a história
Personagem fala

Modelo
Confessional
Cor-etnia
Brancos
Negros
(N =29 )
(N =1 )
N (%)
N (%)
27(93,1) 1 (100)

Modelo
Interconfessional
Cor-etnia
Brancos
Negros
(N =29 )
(N = 4 )
N (%)
N (%)
29 (100)
4 (100)

Modelo
Fenomenológico
Cor-etnia
Brancos
Negros
(N =94 )
(N = 14)
N (%)
N (%)
92 (97,9)
14 (100)

20 (69,0)

0 (0,0)

11 (37,9)

3 (75,0)

63 (67,0)

4 (28,9)

15 (51,7)

0 (0.0)

6 (20,7)

2 (50)

1 (1,1)

0 (0,0)

Positivo ou neutro

29 (100)

1 (100)

28 (96,6)

4 (100)

90 (95,7)

14 (100)

Indicadores de Importância

Nome
Vida e morte
Diálogo
Valor da
personagem

FONTE: O Autor (2009).
Esses resultados comparativos das personagens nas unidades de leitura, nos modelos
Confessional, Interconfessional e Fenomenológico, mostram que os livros didáticos
organizam os seus conteúdos, não permitindo a visibilidade das personagens negras e dos
leitores negros enquanto sujeitos do processo histórico. Nossos resultados apresentam
particularidades, mas as tendências gerais, na perspectiva racial, seguem tendência similar à
de outros estudos (Rosemberg, 1985; Triumpho, 1987; Bazilli, 1999; Silva, 2005), em que
as personagens negras continuam sub-representados, ocupando posição de menor destaque,
confinamento da população negra a determinadas temáticas, tais como escravidão,
apartheid, servidão, e, mesmo no modelo Fenomenológico, o aumento de personagens
negras está circunscrito às religiões de matriz africana. Isso, muitas vezes, reafirmando o
lugar social e negando a sua identidade enquanto grupo, se comparados aos de personagens
brancas. Além de serem representados, muitas vezes, de forma estereotipada (Escanfella,
2006).

Considerações finais
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Nesses trinta anos de produção (1977 a 2007), os selos didáticos de Ensino Religioso
apresentaram avanços e permanências no que se refere às relações entre brancos e negros.
A mobilização e a sensibilização junto às editoras, ao longo de todo esse período,
resultaram em que estas, por sua vez, em certa medida, foram buscando responder às
reivindicações dos movimentos sociais negros e aos pesquisadores sobre a produção e a
veiculação de discursos racistas.
A movimentação em torno do tema foi particularmente importante a partir do final da
década de 1980: com a Constituinte e a Constituição de 1988; com o centenário da abolição
em 1988; em 1994, com a Marcha Zumbi contra o Racismo, pela Cidadania e Vida; com a
estruturação do Programa Nacional do Livro Didático/PNLD; com o processo de avaliação
do livro didático iniciado em 1996; com a discussão e aprovação, em 1996, da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional; com as avaliações promovidas pelo Ministério da
Educação (MEC). Relacionado a toda essa movimentação, o tema racismo em livros
didáticos manteve-se na agenda das discussões. O feito influenciou para que os editores de
livros didáticos mudassem sua aparência, seu layout, e assimilassem determinados avanços
pedagógicos no combate às manifestações de racismo explícito e implícito nos livros
didáticos.
Os livros didáticos pesquisados nos três modelos ainda atuam no sentido de
diferenciação ou estigmatização das personagens negras, estabelecendo e difundindo
sentidos que dificultam a possibilidade de o negro brasileiro assumir posição de exercício
de poder. Os textos, muitas vezes, procuram personificar os negros em representações de
expressiva subordinação às personagens brancas. Os livros mais recentes valorizaram
aspectos fenotípicos de personagens negras, como no caso do modelo Fenomenológico,
mas permanecem formas de hierarquia racial e a sub-representação em relação às
personagens brancas.
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Bento XVI e a juventude.
A partir dos discursos do papa nas
Jornadas Mundiais da Juventude 2005-2011
Jorge Claudio Ribeiro1

Resumo: O texto reflete sobre a proposta evangelizadora do atual papa para a
juventude, à luz dos discursos do sumo pontífice dados nas Jornadas Mundiais Da
Juventude entre 2005 e 2011.
Palavras-chave: Bento XVI; Juventude; Jornadas Mundiais Da Juventude.

Introdução – Lugar teológico
Vista à luz da Revelação, toda realidade que afeta o ser humano transforma-se em
lugar teológico. Nesse sentido, a juventude, em si mesma e enquanto interpela as demais
gerações, pode e deve ser considerada um lugar teológico:
Considerar o jovem como lugar teológico é acolher a voz de Deus que fala por ele. A
novidade que a cultura juvenil nos apresenta neste momento, portanto, é sua Teologia, isto é,
o discurso que Deus nos faz através da juventude. De fato, Deus nos fala pelo jovem. O
jovem, nesta perspectiva, é uma realidade teológica, que precisamos aprender a ler e a
desvelar.2

Como entender o que é “lugar”? Trata-se de uma metáfora espacial, física, que é
associada ao olhar, enquanto entendimento. Conforme J. B. Libanio, só conseguimos ver
quando nos colocamos em determinado lugar, o que supõe escolha de possibilidades:

1

Professor titular do Departamento de Ciência da Religião da Faculdade de Ciências Sociais da PUCSP.
2
CNBB. Evangelização da juventude; desafios e perspectivas pastorais, n. 81.
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Imagine que está numa sala. Na frente está o professor e, mais atrás, os alunos. E você se
coloca entre ambos. Ao olhar para os alunos, não vê o professor e, ao olhar para o professor,
não vê os alunos. Quando você se põe num lugar que lhe permite ver os alunos, ao mesmo
tempo o professor o impede de ver os alunos. Portanto, todo lugar possibilita e impede uma
determinada visão.3

Assim, diz esse teólogo, todo lugar de conhecimento permite ver a realidade sob um
ângulo específico, mas não possibilita vê-la sob outras infinitas alternativas. Então, o lugar
teológico permite que se veja a juventude sob certo aspecto, mas impede vê-la sob outros.
Libanio aplica o termo “lugar” a dois contextos: 1. ao conhecimento teológico, que é
a revelação relacionada à Palavra de Deus, lida e entendida na longa tradição da Igreja; 2. à
posição que se assume em meio às relações sociais e mostra a realidade a partir de uma
situação concreta. A teologia da libertação propõe que, antes de ver nessas perguntas a voz
de Deus que fala através do contexto juvenil, inicialmente é preciso ver a juventude com
olhar secular, mediante o recurso aos dados e interpretações das ciências humanas, como a
antropologia, a psicologia, a sociologia etc.4
O momento seguinte é o da fé, que afirma que Deus age em todas as pessoas – neste
caso, os(as) jovens.5 Mas que coisa Deus fala por meio da juventude atual? A resposta
resulta da ligação entre o conhecimento social e o teológico. Libanio entende que Deus fala
através da juventude enquanto etapa da vida humana e enquanto momento da cultura.6
Em sua estrutura psicossocial, a juventude é tanto uma idade dilacerada entre o
presente a ser sorvido ao extremo e o futuro a ser construído como uma fase que inspira
idealismos, coragem e também ansiedade. Com frequência o jovem denuncia, na sociedade
e na Igreja, as deficiências atuais e critica as instituições que não atendem a seus anseios.
Segundo Libanio, o jovem é sensível ao anúncio de que Deus quer, no presente, a
felicidade para todos. Por isso se revolta contra concepções moralistas e assume um toque
profético ao anunciar uma sociedade e uma Igreja mais afins com seus sonhos de alegria e
3
4

5

6

LIBANIO, J. B. Juventude; lugar teológico. Texto enviado ao autor.
Clodovis Boff denomina essa primeira etapa de “mediação socioanalítica”.Ver: BOFF, C. Teoria do
método teológico. p.283-296; 364-365.
Uma vez que o uso simultâneo dos gêneros masculino e feminino, nesse caso, não está consignado
pelo costume, manterei o uso gramatical do masculino para “jovem”, mas assumindo a pluralidade
de gêneros.
Ver: LIBANIO, J. B. Jovens em tempo de pós-modernidade. Considerações socioculturais e
pastorais.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 36

102

festa para todos. Em termos de cultura juvenil, o teólogo aponta algumas passagens entre
uma mentalidade anterior e a contemporânea:

1.

De uma sociedade que os mantinha na disciplina da escola e do trabalho para uma
sociedade anômala, onde eles precisam inventar seu lugar.

2.

Do abandono das causas revolucionárias à fruição da felicidade presente.

3.

Da convivialidade ampla para o ingresso em tribos.

4.

De encontros presenciais para relações virtuais.

5.

De uma relação afetivo-sexual lentamente cultivada para encontros intensos e sem
perspectiva de futuro.

6.

Do desejo de ter filhos para o de evitá-los.

7.

Tolerância ante experiências-limite no campo sexual, das drogas pesadas e violência.

8.

De uma família em que os papéis de pai, mãe e filhos estavam bem definidos para a
confusão e o desaparecimento de tais papéis.

9.

Do desejo de deixar a casa paterna para a prolongação da permanência infantilizante
no ambiente familiar, mas com manutenção da autonomia individual.

10.

Da religião institucional para práticas regidas pela necessidade do momento.

11.

De uma Igreja que lhes oferecia lugar específico para uma Igreja indefinida e sem
proposta para eles.

O levantamento frequente de tendências, como as apresentadas acima, é sinal da
tentativa de compreender a juventude contemporânea em sua acelerada transformação. A
todo momento se acrescenta uma nova tipologia, cujo rol se iniciou com os baby boomers
do pós-Segunda Guerra e, mais recentemente, produziu as gerações X, Y, Millenium, Next e
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assim por diante. Cada nova coorte juvenil é objeto de pesquisas intensivas sobre suas
características, assumidamente provisórias.
A CNBB reconhece que as sucessivas culturas juvenis demandam uma leitura
teológica, ainda recente e imprecisa, que seja capaz de ver na experiência do jovem o
sagrado que se manifesta de muitas formas.7 Para que essa tarefa seja bem-sucedida, antes
de tudo é preciso considerar que se está diante de um fenômeno em grande parte inédito e
que, portanto, a experiência de uma geração não pode ser transposta acriticamente para a
compreensão da outra. Assim, cada manifestação da juventude é um enigma.
Ainda na linha da mediação socioanalítica, destaco outras contribuições sobre as
etapas em que se constitui o perfil da atual juventude.

Construção da juventude
A construção da juventude contemporânea não se originou de forma autóctone, desde
dentro, mas foi conduzida por forças gigantescas que se abateram sobre os jovens e os
moldaram enquanto geração em suas experiências, até mesmo religiosas. A propósito, a
psicanalista Maria Rita Kehl qualifica a juventude como sintoma da cultura, pois nela a
geração adulta se vê como “num espelho distorcido que reflete o que já deixamos de ser, o
que seríamos se ainda nos sentíssemos capazes, e o que nos recusamos terminantemente a
ser”.8
Os traços mais marcantes da juventude atual se originaram nos EUA. No início da
década de 1940, a massificação da escolaridade naquele país levou à identificação de um
novo grupo demográfico, que logo passou a ser manipulado, exaltado e mobilizado no
contexto dos movimentos políticos e principalmente da Segunda Guerra. Logo surgiram as
pesquisas de Talcott Parsons e, na França, de Edgar Morin e de Pierre Bourdieu sobre o
“fato juvenil”. Se antes havia indivíduos jovens, naquele momento “a juventude” começou
a existir socialmente. Em meados da década de 1950, o mercado jovem foi detectado e
explorado. Na década de 1960, os estudantes tornaram-se uma importante força social e
política cada vez mais autoconsciente.

7
8

CNBB, Evangelização da juventude; desafios e perspectivas pastorais, n. 81.
KEHL, M. R. A fratria órfã. p. 7.
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Rapidamente se consolidou uma cultura juvenil dotada de visão própria do mundo e
de práticas exclusivas de lazer e consumo. O historiador Eric Hobsbawm aponta três
novidades nessa cultura.
Primeira novidade: a juventude deixou de ser encarada como um estágio preparatório
para a vida adulta, sendo vista como a realização do pleno desenvolvimento humano. Em
maio de 1968, esse estado de espírito se expressava nos slogans “tout, tout de suite”, ou
“tutto e subito”. Hobsbawm qualifica a ruptura das gerações com o passado e com a
memória como uma das características mais lúgubres do século XX: “Quase todos os
jovens crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o
passado público da época em que vivem”.9 Hervieu-Léger observa que as sociedades
modernas são cada vez menos regidas pela memória coletiva, que é reduzida a um
patrimônio de lembranças e tradições que já não mobilizam uma crença comum.10
Segunda novidade: as corporações produtoras de bens elegeram o adolescente como
ator autoconsciente, ao menos no ambiente do consumo. Tal mote dominou as economias
de mercado, que passam a contar com uma massa demográfica homogênea e influente nas
opções de compra.
Assim, a mídia conferiu autoridade ao consumo, que passou a ser assumido como
padrão ético e meio de socialização de numerosas tribos juvenis. O consumo se erigiu como
uma ética de conduta que se nutre do imaginário coletivo. A publicidade já não se reduz a
um conjunto de técnicas de venda, mas passa a orientar a conduta dos cidadãosconsumidores de sociedades cada vez mais urbanizadas e quase sem vínculos.11 Em
consequência, torna-se indutora de exemplaridade e de estilos de vida que vicejam num
universo planetário orbitado por celebridades instantâneas. Os meios de “informação” de
massa criam ondas de entusiasmo em torno de mercadorias, e de celebridades, de prestígio
efêmero.12 Muito provavelmente as religiões oferecem matéria-prima para esse processo e
são afetadas por ele.
Terceira novidade: o espantoso internacionalismo dessa cultura. A ruptura com as
gerações anteriores e a aclamação pelo mercado abriram um caminho para que a juventude
9
10
11
12

HOBSBAWM, E. Era dos extremos; o breve século XX (1914-1991). p. 24.
HERVIEU-LÉGER, D. Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement. p. 78.
ORTIZ, R. Um outro território. p. 84; 106.
PADILHA, V. Publicidade e manipulação das necessidades na sociedade de consumo. p. 44.
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elaborasse facilmente símbolos de uma identidade nova, baseada no consumo de produtos
mundiais apresentados por uma mídia onipresente, cada vez mais sedutora. Em tempos
globalizados, a uniformização cultural, alicerçada na indústria da diversão de massa,
propicia a produção em escala mundial de mercadorias voltadas para o segmento daqueles
que desejam ser jovens, não importando sua idade.13

Diferenças sociais
Se a juventude tende a ser moldada por um consumo e uma cultura mundializados,
há, contudo, fatores diferenciadores. O economista Márcio Pochmann constata que “o
modo de ser jovem difere muito, principalmente quando há diferenças significativas entre
estratos de renda no conjunto da população”.14 Assim, instituições fundamentais assumem
significados distintos, segundo o estrato social do jovem.
Nas classes de maior poder aquisitivo, a família atua como rede de proteção e
formação de identidade, a escola é um eixo central e o trabalho envolve vocação e projeto
de vida. Enquanto a camada superior assimila como algo natural a cultura globalizada, a
maioria empobrecida dela se aproxima com desejo e frustração. Consumir é um ato
econômico no qual todos são diferentes e, uma vez que os objetos não estão igualmente
disponíveis, a capacidade de compra define a posição na escala social.
As famílias de baixa renda necessitam da colaboração laboral de seus membros mais
jovens, a escola é uma presença periférica ou mesmo ausente e trabalhar significa lutar pela
sobrevivência. Enquanto a maioria pobre sofre uma adultização provocada pela inserção
precoce e precária no mercado de trabalho, os jovens de famílias de maior poder aquisitivo
adiam o fim dessa fase para se qualificarem para atividades de melhor remuneração.15
A religião forma a identidade, a partir da classe de cada jovem. Aqui vale a lição de
Weber: a opressão social ou econômica é uma das fontes de crenças salvacionistas. Já as
camadas privilegiadas não sentem tanta urgência de salvação e são legitimadas pela

13
14

15

HOBSBAWM, Era dos extremos; o breve século XX (1914-1991, p. 292; 316; 319; 492.
POCHMAN, M. Juventude em busca de novos caminhos no Brasil. In: NOVAES, R.; VANNUCHI,
P. (orgs). Juventude e sociedade. p. 231.
COSTA, A. C. G. Educação para o empreendedorismo. In: NOVAES, R.; VANNUCHI, P. (orgs).
Juventude e sociedade. p. 245. FRIGOTTO, G. Juventude, trabalho e educação no Brasil. In:
NOVAES, R.; VANNUCHI, P. (orgs). Juventude e sociedade. p. 181.
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religião.16 Nesse sentido, os indivíduos menos empoderados tendem a encarar sua religião
como um fato social total – ela lhes oferece emprego, sociabilidade, segurança, sentido – e
tendem a se entregar a ela; os mais ricos obtêm poder de fontes diversas (a religião é uma
delas), o que lhes abre espaço para atitudes de secularização e distanciamento crítico.
A divisão social faz com que a juventude seja considerada um fenômeno plural, o que
leva alguns autores a empregar a expressão “juventudes”.

Leitura teológica na América Latina
Aponto a seguir duas leituras teológicas empreendidas no seio da Igreja Católica. Se
na década de 1940 a humanidade “profana” começou a dar-se conta da existência de sua
juventude e a dirigir suas forças sobre ela, só quarenta anos mais tarde a Igreja começou a
dar atenção a esse segmento. Na década de 1960, enquanto o “poder jovem” estava prestes
a atingir plena efervescência em todo o mundo, o Concílio Vaticano II, tão avançado sob
outros aspectos, tratou a juventude de modo genérico.17
No interior da própria Igreja gestaram-se abordagens diversas. De um lado, inspirada
no Concílio, na Teologia da Libertação e em sua metodologia, uma vertente se esforça por
compreender a juventude enquanto lugar teológico, como um expressivo “sinal dos
tempos”. Ainda que timidamente, essa vertente se dispõe a escutar a juventude em seus
avanços e percalços concretos que marcam sua trajetória histórica. Por outro lado, a
hierarquia central vem-se contentando em emitir para os jovens princípios doutrinais de
cunho moralizante, oriundos de seu repertório tradicional.
Essas duas abordagens são afetadas por contradições e apresentam confluências. Para
ilustrar seus itinerários, serão analisadas agora as propostas da Conferência Geral da Celam
em Puebla (1979) e da 45a Assembleia Geral da CNBB (2007). A seguir, os discursos
proferidos pelo Papa Bento XVI no âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude.

Celam/Puebla
A opção preferencial pelos pobres e pelos jovens já estava presente na Conferência de
Medellín (1968), mas foi formalmente assumida em 1979 na Conferência do Conselho
16
17

In: HERVIEU-LÉGER, D.; WILLAIME, J. P. Sociologies et religion; approches classiques. p. 84.
Uma análise detida da menção à juventude nos documentos do Concílio fugiria largamente do foco
deste trabalho.
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Episcopal Latino-Americano (Celam), em Puebla. Edênio Valle avalia que a opção pelos
jovens, em Puebla, surpreendeu e resultou “mais de uma intuição do que de uma análise
coerente”. O autor considera que os argumentos (“a juventude é uma enorme força
renovadora [...] transformadora da sociedade, dinamizadora do corpo social e especialmente
do corpo eclesial”) são insuficientes, pois falta-lhes embasamento crítico e teórico. A
juventude retratada em Puebla reproduzia clichês difundidos pelos meios de comunicação e
sua análise é dominada por afirmações de índole idealista e psicologizante.
A proposta evangelizadora ante a juventude mostra-se, portanto, “um tanto anódina,
sem indicações mais precisas para uma prática educacional decididamente voltada aos
jovens das classes oprimidas que, mesmo após Medellín, não têm sido o alvo privilegiado
do cuidado pastoral da Igreja”. Valle entende que, na falta de uma análise mais rigorosa
sobre essa geração, a Igreja não conseguiu redirecionar seu imenso esforço e capital
educacional para os jovens pobres. Por isso, em diretrizes pastorais posteriores a Puebla, a
CNBB praticamente se esqueceu da juventude e da opção preferencial por ela, antes
proclamada.18
Valle afirma que a juventude permaneceu desconhecida, tanto como categoria
vinculada às condições de classe quanto em seus valores, anseios e problemas concretos. O
autor lembra um caso paradigmático que permanece como chaga aberta e que revela um
tipo de tratamento da hierarquia católica para com sua juventude mais consciente: é o
“trauma” da supressão da Juventude Universitária Católica (JUC) e de movimentos de
Ação Católica.19
A pesquisadora Mônica Kornis mostra que os militantes da JUC e da Juventude
Estudantil Católica (JEC), engajados na política, em movimentos de cultura e de educação
popular, foram perseguidos pelo regime militar após 1964 e perderam o respaldo da
hierarquia eclesiástica. Em 1965-1966, ocorreram intensas discussões entre progressistas e
conservadores e venceu a proposta de que a Ação Católica devia subordinar-se à hierarquia
eclesiástica e reduzir seu envolvimento em assuntos temporais.20 Luiz Gonzaga de Sena
observa que

18
19
20

VALLE, E. Juventude, análise de uma opção. p. 9-13.
Ibid., p. 25.
KORNIS, M. Verbete “Juventude Universitária Católica”.
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aos jucistas se pedia que humanizassem o mundo e participassem de sua consagração
juntamente com os homens de boa vontade; que vivessem no seu lugar – profissão, cultura,
economia e política –, procurando inserir aí o Espírito de Cristo; e, ao mesmo tempo, se lhes
ordenava que fizessem tudo isso sob o governo da hierarquia eclesiástica.21

Segundo Kornis, dividida entre a orientação oficial e seu compromisso social e
político, a JUC decidiu afastar-se da estrutura da Igreja e recomendou aos militantes que
prosseguissem a luta pela transformação da sociedade. Pressionada em 1968 pela crise
estudantil e política, a JUC desapareceu.
Não obstante, mais tarde o teólogo Gustavo Gutiérrez apontou a JUC do Brasil como
precursora da Teologia da Libertação. O episódio da JUC ilustra a síntese de Edênio Valle:
“Há indícios de que a Igreja não sabe bem como viabilizar a opção pelos jovens”.22

CNBB/2006
Décadas mais tarde, em 1992, na Conferência de Santo Domingo, o Celam reafirmou
sua opção “afetiva e efetiva” pelos jovens. No entanto, o clima de autonomia entre os
bispos estava arrefecido, por causa da pressão do Vaticano. Em 2006, a assembleia da
CNBB adotou a juventude como tema central, daí resultando um texto provisório. Após
análises, no ano seguinte a 45a Assembleia Geral promulgou o documento oficial
“Evangelização da juventude: desafios e perspectivas pastorais”.
O título já explicita a intenção (“evangelização”) do texto, que não pretende ser uma
análise científica e sim pastoral no interior do universo católico. Segundo Hilário Dick,
veterano pesquisador da condição juvenil, uma novidade do texto é “o reconhecimento,
pelo corpo episcopal, de maneira solene, de uma „tradição‟ já existente, vinda da base
(militantes, lideranças e assessorias), mas talvez um tanto esquecida”.23
Dick destaca, no documento, a afirmação do jovem enquanto lugar teológico. A
CNBB, no entanto, afirma que “não se trata de sacralizar o jovem, imaginando-o como
alguém que não erra”.24 Por detrás dessa formulação um tanto estranha pode-se antever o
21

22
23
24

SENA, L. G. A Juventude Universitária Católica. Algumas reflexões sobre uma experiência de vida
cristã I- II- III.
VALLE, Juventude, análise de uma opção, p. 50.
DICK, H. Uma boa notícia para a juventude?
CNBB, Evangelização da juventude; desafios e perspectivas pastorais, n. 81.
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reconhecimento de uma tarefa pedagógica. Complementarmente, o texto chama a atenção
para aspectos da trajetória da juventude: as transformações culturais (subjetividade, novas
vivências do sagrado, valorização das emoções) e o perfil socioeconômico, religioso e de
sua participação.
Parte do capítulo “Linhas de ação”, o item “Espiritualidade” apresenta sugestões
calcadas em tradicionais práticas catequéticas. Na linha diálogo, fé e razão, Dick reconhece
uma postura apologética, que alerta para abusos da ciência e propõe uma genérica
“universidade em pastoral”. O pesquisador entende que essa linha não aponta para
“experiências mordentes”. A linha “direito à vida” assume a vulnerabilidade dos jovens e
convoca a “firme atuação de todos os segmentos da Igreja no sentido de garantir o direito
dos jovens à vida digna”.25
Percebe-se nas propostas de ação do documento um inegável tom idealista, presente
na abundância de verbos como: mobilizar, envolver, orientar, estimular, motivar, facilitar,
promover, proporcionar, valorizar, despertar, garantir, provocar, comprometer. Essas
intenções raramente são acompanhadas de propostas concretas. Na “Conclusão”, proclamase o compromisso preferencial da Igreja com aqueles jovens que mais sofrem.
A consideração, a seguir, de uma importante ação “internacional” da Igreja (as
Jornadas Mundiais da Juventude [JMJs]), ajuda a perceber características da prática
pastoral na América Latina junto a essa geração, bem como o estilo do governo central. Tal
aproximação ajuda a perceber melhor os dois tipos de abordagem e o contexto em que
ambas se inserem.

Leitura teológica nas JMJs
As Jornadas Mundiais da Juventude foram lançadas por João Paulo II em 1985 e, a
cada vez, reúnem centenas de milhares de jovens. A primeira jornada foi celebrada em
Roma, no Domingo de Ramos de 1986. Sempre com a presença do papa, e a cada dois ou
três anos, as JMJs “internacionais” se realizam durante cinco dias no meio do ano, numa
cidade que acolhe pessoas do mundo inteiro. Nos anos intermediários, as jornadas assumem
o caráter local, sendo celebradas no Domingo de Ramos em Roma e em dioceses
selecionadas de vários países.
25

Ibid., n. 230.
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A partir de 2005, as jornadas passaram a ser celebradas pelo Papa Bento XVI. Para
cada evento os dois papas propuseram os seguintes temas:

1.

1986 – Roma: “Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir
a razão da esperança que há em vocês” (1Pd 3,15).

2.

1987 – Buenos Aires: “Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e
confiamos nesse amor” (1Jo 4,16).

3.

1988 – Diocesana: “Façam tudo o que ele lhes mandar” (Jo 2,5).

4.

1989 – Santiago de Compostela: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida” (Jo 14,6).

5.

1990 – Diocesana: “Eu sou a videira; vocês são os ramos” (Jo 15,5).

6.

1991 – Częstochowa: “Vocês receberam o Espírito que os adota como filhos” (Rm
8,15).

7.

1992 – Diocesana: “Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as
pessoas” (Mc 16,15).

8.

1993 – Denver: “Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente” (Jo 10,10).

9.

1994 – Diocesana: “Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio” (Jo 20,21).

10.

1995 – Manila: mesmo tema do ano anterior.

11.

1996 – Diocesana: “Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna”
(Jo 6,68).

12.

1997 – Paris: “„Mestre, onde moras?‟ „Vinde e vereis‟” (Jo 1,38-39).

13.

1998 – Diocesana: “O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas” (Jo 14,26).

14.

1999 – Diocesana: “O Pai vos ama” (Jo 16,27).
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15.

2000 – Roma: “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1,14).

16.

2001 – Diocesana: “Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada
dia a sua cruz, e siga-me” (Lc 9,23).

17.

2002 – Toronto: “Vós sois o sal da terra... Vós sois a luz do mundo” (Mt 5,13-14).

18.

2003 – Diocesana: “Eis a tua Mãe!” (Jo 19,27).

19.

2004 – Diocesana: “Queremos ver Jesus” (Jo 12,21).

20.

2005 – Colônia: “Viemos adorá-lo” (Mt 2,2).

21.

2006 – Diocesana: “A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu
caminho” (Sl 119 [118],105).

22.

2007 – Diocesana: “Assim como Eu vos amei, também vós deveis amar-vos uns aos
outros” (Jo 13,34).

23.

2008 – Sydney: “Recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis
minhas testemunhas” (At 1,8).

24.

2009 – Diocesana: “Pusemos a nossa esperança em Deus vivo” (1Tm 4,10).

25.

2010 – Diocesana: “Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna?” (Mc
10,17).

26.

2011 – Madri: “Enraizados e edificados n‟Ele... firmes na fé” (cf. Cl 2,7).

As JMJs “internacionais” desenvolvem intensa programação em diversas línguas,
envolvendo: preparação, catequese, encontros de oração e culturais, vigília e celebração
eucarística. O pesquisador Erofilho Cardoso identifica três finalidades principais das
jornadas: conduzir os jovens a um momento forte de encontro com Cristo; aprofundar o
sentido de comunhão eclesial; ajudar os jovens a se interrogar e responder a suas aspirações
mais íntimas. Como veremos, a terceira finalidade sofre um viés religioso. O mesmo autor
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indica que os pronunciamentos de João Paulo II tinham como pressupostos teológicos o
cristocentrismo, a dignidade humana apoiada em Deus, a valorização da Igreja e o culto
mariano.26 Num outro recorte, o papa propunha a construção da paz e de uma civilização do
amor.27
Aos poucos, bem ao estilo católico (também utilizado nas missões brasileiras), as
jornadas incorporaram símbolos tradicionais que quase ganham vida própria. Assim, em
1984, o “Ano Santo da Redenção”, o papa determinou que se erigisse uma cruz de 3,8
metros perto do altar-mor da Basílica de São Pedro. Ao final daquele ano, a cruz foi
entregue aos cuidados dos jovens e peregrinou pelo mundo em cada celebração
internacional das JMJs. A partir de 1994, a cruz passou a circular pelas dioceses do país
sede de cada jornada como preparação espiritual para o evento. Em 2003, João Paulo II
acrescentou um ícone de Maria, cópia de uma antiga representação guardada na Basílica de
Santa Maria Maior, em Roma.28

Diversidade
Quais as características dos jovens participantes das JMJs? Com algum exagero,
Cardoso afirma que eles “representam a elite no panorama religioso contemporâneo”.
Pesquisa conduzida no encontro de Roma, em 2000, e no de Toronto, em 2002, identifica
quatro graus de religiosidade entre os jovens.29 O primeiro grupo foi denominado in
standby: com 14,8%, esse segmento não apresenta inserção eclesial e vive sua fé de modo
separado; sua religiosidade é um elemento de fundo, oriundo da tradição ou hábito, mais
que uma opção religiosa. O segundo grupo é o dos fidelíssimos (com 37%), que participam
de uma comunidade eclesial e vivem a fé de forma convicta e ativa; são o núcleo duro do
Catolicismo e aderem ao modelo oficial de religiosidade. O terceiro grupo reúne os
pesquisadores (15%), que apresentam níveis mais elevados de instrução e renda e, portanto,
são mais independentes e considerados a consciência crítica do universo juvenil católico
diante da instituição eclesiástica. O quarto grupo agrega os regulares (32,8%), que
26

27
28
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CARDOSO, E. L. A mensagem teológico-pastoral de João Paulo II aos jovens nas Jornadas
Mundiais da Juventude. p. 127ss.
Ibid., p. 148; 165ss.
Ibid., p. 63; 71.
GARELLI, F.; CAMOLETTO, R. F. Una spiritualità in movimento. Le Giornate Mondiale della
Gioventù, da Roma a Toronto.
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frequentam os ambientes religiosos, mas têm uma posição pouco clara e uma identificação
religiosa mais frágil e intermitente. Seguem rotineiramente as normas, mas não questionam
seus pressupostos.30
Tipologias semelhantes também foram propostas por Hervieu-Léger acerca das
identidades crentes (comunitária/ritual; ética; cultural/estética; emocional),31 por Galland
(agnóstico, praticante, moderado, apolítico)32 e por mim mesmo (crentes pluralistas; crentes
sem religião; devotos; seculares).33 Esse recurso tem a vantagem de retratar a diversidade
no interior de um público determinado e pode subsidiar estratégias de ação, pastoral ou
educacional, diante desse público.
De fato, os frequentadores das JMJs são movidos por uma gama imensa de
motivações e sua diversidade levanta questões à pastoral. Cardoso aponta resultados
efêmeros, frustrações e desânimos, maior ou menor segundo os tipos apontados. Além
disso, os encontros diocesanos não contam com o mesmo carisma dos internacionais.34 Por
que isso ocorre? A meu ver, as jornadas diocesanas apresentam carências significativas
para a juventude: a falta da celebridade máxima do Catolicismo e do caráter internacional
do evento.

João Paulo II
Cardoso avalia que o sucesso dos encontros internacionais, em contrapartida, se
deveu a uma pretendida “mútua fascinação” entre o papa, no caso João Paulo II, e os
jovens. O pesquisador pergunta pela razão desse sentimento e, um tanto ingenuamente, cita
trecho de um discurso do papa: “O papa, que representa a juventude de Cristo e da Igreja,
está sempre alegre por encontrar-se com aqueles que são a expressão da juventude da vida e
da humanidade! Há entre nós, portanto, uma afinidade de espírito... como entre verdadeiros
amigos”.35

30
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CARDOSO, A mensagem teológico-pastoral de João Paulo II aos jovens nas Jornadas Mundiais da
Juventude, p. 110-117.
HERVIEU-LÉGER, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, p. 71ss.
GALLAND, O. Sociologie de la jeunesse. p. 192-200.
RIBEIRO, J. C. Religiosidade jovem; pesquisa entre universitários. p. 150-156.
CARDOSO, A mensagem teológico-pastoral de João Paulo II aos jovens nas Jornadas Mundiais da
Juventude, p. 118-119.
Ibid., p. 103-105.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 36

114

Já uma abordagem mais analítica procura atenuar em tal afinidade uma lógica
“natural” e situá-la num nível racional de compreensão. De fato, como explicar que um
personagem doutrinalmente repressivo e moralmente severo tenha conseguido acumular tão
grande capital afetivo junto aos jovens?
Não basta apelar para o invejável carisma pessoal do papa anterior. Mais que um
talento espontâneo, foi colocada em movimento uma gigantesca máquina de produção de
prestígio. Hans Küng chama a atenção para o fato de que as mais importantes
manifestações regionais e internacionais foram planejadas pelos novos movimentos
conservadores (Focolare, Comunione e Liberazione, Santo Egidio, Regnum Christi, Opus
Dei).36
A afinidade entre o papa e a juventude se apoiaria, então, nas principais vivências de
seu público-alvo. Primeiro, a geração juvenil necessita identificar-se com personagens
(religiosos ou não) que “dão certo” e em modelos em que possa depositar sua fé/confiança
para construir sentidos na sua trajetória. As viagens, música e esportes desenvolvidos ao
longo da biografia de João Paulo II coincidiram com atividades muito significativas em que
os jovens exercitam sua sociabilidade.
Também a mídia ocidental promoveu um hiperculto a uma personalidade que
contribuiu decisivamente para a queda do comunismo. Assim, a imagem do papa foi
exposta à exaustão em suas cento e duas viagens, algumas das quais em JMJs. Ao longo
dessa itinerância, Wojtila foi moldado como um popstar religioso. Eduardo Hoornaert
lamenta que, nessas ocasiões, o pontífice não acolheu o
cenário religioso mundial, sempre mais plural e diversificado, permeado de pobreza e
abandono [...] Além de algumas concessões de tipo folclórico, suas viagens encenaram
invariavelmente missas católicas ao velho estilo, com gritos exaltados e fotógrafos nervosos
em torno do papamóvel.37

Já François Houtart observa que “se tratava sobretudo de difundir o pensamento
romano [...] [no] fortalecimento da ala conservadora do Catolicismo”.38

36
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38

KÜNG, H. Papa João Paulo II representa um retrocesso histórico para a Igreja Católica.
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Em enormes aglomerações, quase um novo sacramento, e à semelhança do que ocorre
em shows de rock, João Paulo II esteve próximo, porque ao vivo, mas ao mesmo tempo
esteve distante, pois se dirigiu a uma massa indiferenciada. Aos jovens lá presentes
importava, sobretudo, sentir o magnetismo do papa, em meio a um evento “moderno” de
intensa emoção em que os participantes reavivavam ou inauguravam laços de sociabilidade
envolvendo amizade, amor e... sexo.
Usadas como elemento fundamental de estratégias de marketing, as turnês (de artistas
e líderes religiosos ou políticos) oferecem excelente ocasião de hiperexposição à mídia e,
portanto, construção de imagem. Hoornaert avalia que a mídia mundial foi beneficiária das
viagens papais e nelas encontrou “uma oportunidade de divulgar a impressão ilusória de um
mundo unido em torno do líder religioso mundialmente aplaudido e do projeto ocidental de
civilização. Essas viagens alimentaram nas pessoas, no dizer de Dom Pedro Casaldáliga,
um „papismo infantil‟”.39 Alain Touraine complementa: “João Paulo II não é divino nem
sagrado: é espetacular”.40 Durante sua vida, e mesmo em suas exéquias e beatificação,
ocorreu tamanha simbiose entre esse pontífice e a mídia que já não era mais possível
distinguir quem usou quem.
As viagens, enquanto atividades ad extra, colocaram na penumbra o aspecto ad intra
e institucional do pontificado. O principal executivo da multinacional católica se situou
decisivamente no polo da universalidade em oposição ao polo local, o que representa uma
perda. Renato Ortiz considera que a localidade é a dimensão realmente presente em nossas
vidas, que nos reconforta com sua proximidade e acolhe na familiaridade: a localidade é o
ambiente da diversidade e fonte de identidade; já o desenraizamento em prol da
universalidade ideológica é uma ameaça.41 Pois, para impor a romanidade como
universalidade, a Santa Sé não hesitou em enfraquecer as culturas religiosas e as lideranças
regionais – conferências episcopais; teologias, como a da libertação; ou ritos nacionais,
como os africanos. No papado de Wojtila, a razão doutrinal e moral, baseada em princípios
pétreos, e a fluida emoção presencial das viagens e eventos parece terem convivido.
Qual terá sido a escolha da juventude? É provável que, nas JMJs, muitos jovens
tenham deixado de lado aspectos incompreensíveis ou incômodos presentes nos discursos
39
40
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papais e selecionado, nas atividades associativas e na cintilante figura de João Paulo II, os
elementos que lhes dão energia em suas experimentações.

Bento XVI
Segundo analistas, ao contrário de seu antecessor, Bento XVI tem dificuldades em
perceber suas plateias e se comunicar com elas, estando mais preocupado com sua
mensagem. “Comunicação é o maior problema deste papado”, diz o Padre Thomas Reese,
jornalista e pesquisador da Universidade Georgetown (EUA).42 Como compensação, em
seus encontros com a juventude o papa tenta fazer uso do know-how e do carisma
acumulados por João Paulo II, embora sem seu talento. Assim, em maio de 2007, Bento
XVI se reuniu no Estádio do Pacaembu com 38 mil jovens “de confiança” selecionados por
paróquias e sua mensagem foi o convite a abraçar a castidade. Em visita à Fazenda
Esperança, dedicada à recuperação de drogados, Bento XVI conclamou os traficantes a
pensarem no mal que provocam, e acrescentou: “Deus vai-lhes exigir satisfações”.
Comentando essa atitude, que classificou de ingênua, o jornalista Clóvis Rossi questiona se
tal peroração é eficaz e se é uma atitude cristã dar de ombros à colossal violência e esperar
que Deus aja diretamente junto aos criminosos.43
Para compreender a relação do papa com os jovens, serão analisados seis discursos,
duas mensagens preparatórias e uma entrevista aos jornalistas por ocasião das três JMJs
internacionais em que se envolveu.44 Os textos são os seguintes:

42
43
44

1.

Colônia – Discurso na Festa de Acolhimento dos Jovens - XX JMJ (2005).

2.

Colônia – Discurso na Vigília de Oração com os Jovens.

3.

Colônia – Homilia Missa na Esplanada de Marienfeld.

4.

Lorenzago – Mensagem para a XXIII JMJ (Sydney 2008)

In: COELHO, L. Comunicação falha fragiliza legado de papa.
ROSSI, C. O papa e a fuga do mundo.
Publicados pela Libreria Editrice Vaticana e disponíveis em <www.vatican.va>.
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5.

Entrevista aos jornalistas durante o voo para Sydney.

6.

Sydney – Discurso na Festa de Acolhimento dos Jovens.

7.

Sydney – Discurso no Encontro com os Jovens da Comunidade de Recuperação da
Universidade Notre Dame.

8.

Sydney – Discurso na Vigília com os Jovens.

9.

Vaticano – Mensagem para a XXVI JMJ (Madri, 2011).

Nesses discursos foram rastreados três eixos: autorreferência; Igreja e mundo; visão
da juventude. Eles serão apresentados a seguir.

Autorreferência
A característica principal da JMJ é que parece ser uma pregação endógena, exclusiva
da massa católica, mais do que um encontro com jovens católicos e muito menos que um
diálogo com a cultura da geração a que eles pertencem. A expressão “vos saúdo e vos
acolho” coloca o papa na posição de anfitrião e não propriamente de alguém disposto a
partilhar experiências com seu interlocutor. Apenas dentro do ritual, por ele presidido, há
uma situação de proximidade: “Também eu me pus a caminho para vir juntamente
convosco ajoelhar-me diante da branca hóstia consagrada”.45
Entretanto, considerando-se que as jornadas são preparadas junto aos jovens nas
dioceses ao longo de vários meses, é o caso de perguntar: nesse período propício a intensa
escuta, teriam sido recolhidas as alegrias e esperanças, as tristezas e as angústias dos jovens
de hoje? Em caso positivo, essas realidades foram levadas ao papa? Enfim, por que, então,
elas não foram incorporadas nos discursos pontifícios?
Os temas propostos para cada encontro são um indício de autorreferência, pois são
tirados da Bíblia, são objeto de escolha do papa e selecionam um público preferencialmente
“devoto”, com afinidade espontânea com o papa. Outro indício é que todo o ambiente – o
local, as datas, o imaginário, os anseios – parece enclausurado num mundo religioso: nem
45

Colônia – Discurso na Festa de Acolhimento dos Jovens - XX JMJ (2005).
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que seja por cinco dias, o jovem vive na cidade celeste, esquecido de si e dos problemas de
seu tempo. Essa possibilidade de “contato sensível” com Jesus, de “meter, por assim dizer,
a mão nos sinais da sua Paixão”, se realiza nos sacramentos, na leitura dos Evangelhos e do
Catecismo da Igreja Católica.46 Jesus também está no serviço aos pobres, aos doentes e a
quem precisa de ajuda. Entretanto, em vários discursos, a questão da pobreza é revestida de
teor assistencialista, espiritualizante.
Não por acaso, o papa faz frequentes referências ao “grande Santo Agostinho”, sua
base teórica. Também é mencionada uma miríade de santos, em geral clérigos, como
exemplos concretos de vida. As referências sacralizantes confluem para a menção a Edith
Stein, que viveu no Carmelo de Colônia, cidade-palco da JMJ.47
Todas essas alusões ao universo da religião da qual é pontífice máximo mostram
pouca solidariedade com a dramaticidade do humano, sobre a qual não se detém, mas
servem apenas de pretexto para recorrer ao absoluto: “Num certo sentido, todas as gerações
sentem este impulso de ir além do habitual. Trata-se apenas de um sonho vazio? Não, o
homem é verdadeiramente criado para aquilo que é grande, para o infinito”. O Espírito
serviria de panaceia mágica para nossos problemas individuais e sociais: “Quem poderá
satisfazer este desejo humano essencial de ser alguém, viver imerso na comunhão, ser
edificado, ser guiado para a verdade? O Espírito Santo”.48
O sentido da pregação reiterada de ensinamentos tradicionais está explícito na
recomendação aos jovens: “Fazei com que a vossa fé amadureça através dos vossos
estudos, trabalho, desporto, música, arte [...] Acolhendo a força do Espírito Santo, podereis
também vós transformar as vossas famílias, as comunidades, as nações”.49 Parece faltar
senso do real a propostas tão genéricas, marcadas por um idealismo que é mais adequado a
análises subjetivas, epistemológicas e metalinguísticas, mas certamente não contribui para
análises de conjuntura concreta.
A posição de superioridade, a importância dada a um mundo à parte, a falta de
diálogo com as dinâmicas contemporâneas, usadas apenas como pretexto para reprovação:
isso tudo se materializa numa exasperante autorreferência ao ambiente católico. A menção,
46
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Vaticano – Mensagem para a XXVI JMJ (Madri, 2011).
Colônia – Discurso na Festa de Acolhimento dos Jovens - XX JMJ (2005).
Sydney – Discurso na Vigília com os Jovens.
Ibid.
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feita em várias jornadas, ao “Servo de Deus tão amado por todos nós, João Paulo II”,50 “que
neste momento está conosco”,51 é o ponto culminante dessa circularidade e sinal claro da
autorreferência praticada nesses eventos.

Igreja-mundo
A autorreferência do discurso tem uma fundamentação teórica que se depreende das
análises de Bento XVI sobre as relações entre Igreja e mundo. O papa parece apoiar-se
numa estrutura mental dualista, de padrão platônico-maniqueísta-agostiniano. De modo
geral, ele proclama a centralidade e exclusividade da Igreja Católica, retratada como um
mundo religioso idílico, apenas ocasionalmente tocado pela tragédia humana. Em
contrapartida, com relação a este mundo em suas sociedades e história, com frequência o
pontífice lamenta suas mazelas e, numa atitude de negação, não parece conhecer suas
complexas dinâmicas nem reconhece soluções arduamente construídas. Quando admite
algum valor a situações “humanas”, usa o esquema “yes, but”, em que algum elogio, feito
sem muita convicção, é seguido de restrições de teor moral.
Com respeito à Igreja, chamam a atenção as frequentes afirmações de superioridade.
Por exemplo: o papa afirma que os “verdadeiros reformadores” foram os santos fundadores
das Ordens religiosas ou os santos do nosso tempo. E acrescenta: “Para expressar de modo
mais radical: só dos Santos, só de Deus provém a verdadeira revolução, a mudança decisiva
do mundo”. Na mesma ocasião, diz que “não são as ideologias que salvam o mundo, mas
unicamente dirigir-se ao Deus vivo [...] a verdadeira revolução consiste unicamente em
dirigir-se sem reservas a Deus”.52 Mais adiante, ao mencionar as revoluções, compara o
poder de Deus ao poder humano, baseado numa diferença de grau, não de natureza: “O
programa comum delas era não mais aguardar a intervenção de Deus, mas assumir
totalmente nas próprias mãos o destino do mundo”. Nesse sentido, lamenta o secularismo,
que se traduz num “estranho esquecimento de Deus. Parece que tudo caminha igualmente
sem ele”,53 ou, então, na consideração da fé “como um fato privado, sem qualquer
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Colônia – Discurso na Festa de Acolhimento dos Jovens - XX JMJ (2005).
Colônia – Discurso na Vigília de Oração com os Jovens.
Ibid.
Colônia – Homilia Missa na Esplanada de Marienfeld.
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relevância para a vida social”.54 Nesse sentido, Deus é encarado como uma força tangível –
política, cultural e ética. Mas, quando afirma que “o poder de Deus é diferente do poder dos
poderosos do mundo [...] Deus não entra em concorrência com as formas terrenas do
poder”,55 só aparentemente há contradição, pois Bento XVI parece advogar para o poder
divino a supremacia nesta terra, como um retorno à cristandade. Para tanto, o papa enfatiza
o auxílio do Espírito Santo, que rege a estrutura institucional da Igreja.56
Não obstante, o papa reconhece que se pode “criticar muito a Igreja” e que seu
predecessor “pediu perdão por tudo o que ao longo da história, por causa das ações e das
palavras dos homens de Igreja, aconteceu de mal”.57 Afirma, ainda (como se restasse
dúvida), que “a pedofilia é sempre má”, e que é preciso “curar e reconciliar as vítimas”.58
Desse modo, o pontífice ameniza as críticas feitas à instituição que dirige, ao concluir que,
“no fundo, é confortador o fato de existir a erva daninha na Igreja [...] [que] é como uma
família humana”.59
Quanto ao saeculum, Bento XVI reconhece valores:
Nos últimos cinquenta anos, o mundo ocidental realizou grandes progressos econômicos e
técnicos [...] devido aos avanços nas ciências médicas e à sábia aplicação da tecnologia até à
criatividade que se espelha nas artes, cresce de muitos modos e constantemente a qualidade
de vida para satisfação das pessoas.60

[Yes, but] “aquilo que fora pomposamente exaltado como engenho humano, bem
depressa se manifestou como loucura, avidez e exploração egoísta”.61 O pontífice
frequentemente deplora a cultura ocidental, sobretudo o secularismo, o relativismo, o
laicismo, a privatização da fé e a irrelevância pública da religião. No limite, tais mazelas
contribuem para mudanças climáticas, para a desfiguração da superfície da terra (erosão,
desflorestamento, esbanjamento dos recursos minerais e marítimos para alimentar um
consumismo insaciável), a fragmentação da sociedade contemporânea e sua exclusão de
54
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Vaticano – Mensagem para a XXVI JMJ (Madri, 2011).
Colônia – Discurso na Vigília de Oração com os Jovens.
Sydney – Discurso na Vigília com os Jovens.
Colônia – Discurso na Vigília de Oração com os Jovens.
Entrevista aos jornalistas durante o voo para Sydney.
Colônia – Discurso na Vigília de Oração com os Jovens.
Entrevista aos jornalistas durante o voo para Sydney.
Sydney – Discurso na Festa de Acolhimento dos Jovens.
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pobres, idosos, imigrantes e sem voz, além de produzir violência doméstica, contra mães,
crianças e nascituros.62
Para afastar esse “inferno” em que se transforma o mundo sem Deus, o papa
recomenda a oração comunitária incessante, os sacramentos, a leitura dos Evangelhos e do
Catecismo da Igreja Católica, que alimentam uma vida espiritual guiada pelo Espírito
Santo, que renovará a criação.63 A fragmentação da vida se recomporá mediante a
dignidade inata de cada indivíduo, a qual lhe é conferida pelo próprio Deus e se assenta em
sua dignidade mais profunda, derivada de sua condição de imagem do Criador. Se
respeitados esses processos, ao longo das JMJs a Austrália e a Europa reencontrarão suas
raízes cristãs.
Em suma, tem-se a impressão de sermões convencionais que repetem fórmulas
religiosas tradicionais, mostram-se pouco solidários aos problemas e distantes da sabedoria
humana acumulada a respeito de questões muito complexas.

Visão da juventude
A autorreferência à Igreja, a proclamação de sua centralidade e a desconfiança ante o
mundo, que permeiam os discursos analisados, mostram um pontífice que não considera a
condição juvenil daqueles que comparecem às Jornadas Mundiais... da Juventude. Como se
estivesse numa missa preconciliar, o papa parece estar de costas para os presentes e, por
não conhecê-los, recita mensagens genéricas.
Assim, o destinatário do papa não são os jovens, nem mesmo as centenas de milhares
de jovens católicos, mas o bilhão de pessoas que integra o rebanho católico. Esse descaso
com a dimensão local contraria a intenção profunda desse tipo de encontro e, a médio
prazo, pode resultar em sua esterilidade. Sinais dessa atitude são a escolha dos temas (os
Reis Magos, o Espírito Santo, o enraizamento na fé), sua abordagem e seu foco em
preocupações intraeclesiais.
Em consequência, os jovens são contrariados em sua característica básica – enquanto
seres em busca e seres de relação – e reduzidos à condição de receptores passivos de
mensagens, condição essa contrária àquela a que vivenciam no “mundo”, mesmo que seja o
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Ibid.
Vaticano – Mensagem para a XXVI JMJ (Madri, 2011).
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mundo do consumo. A positividade da condição juvenil e seus saberes são pouco
reconhecidos pelo poder eclesiástico e, por conseguinte, pouco cultivados pelos
participantes das JMJs. Ao definir para os jovens o que eles devem querer ou aceitar, ao
impor limites rituais para sua experiência de Deus e da Igreja, a hierarquia reduz a
criatividade humana e, portanto, teológica deles.64
Bento XVI tenta criar afinidade com seus jovens ouvintes ao fazer uso constante de
expressões próprias de um vocabulário jovem, moderno, que conota a subjetividade e as
emoções: “peregrinação”, “caminho interior”, “misterioso”, “ad-oratio é contato boca a
boca, beijo, abraço e, por conseguinte, fundamentalmente amor”, “liberdade”, “mundo
melhor”, “audácia”, “coragem”, “beleza”, “alegria”. É verdade que essas expressões
verbalizam experiências importantes: a admiração da beleza natural, sobressair-se nos
estudos, no desporto e nas artes, desenvolver um sentido agudo da justiça social e da ética e
compromissos de serviço e de voluntariado.65 No entanto, essa tentativa de apresentação
parece frágil e insuficiente, na medida em que respeita pouco a autonomia fundamental da
existência juvenil.
Outro recurso “moderninho” nos discursos papais são os testemunhos de sua
experiência pessoal, com o objetivo de ilustrar um argumento. Por exemplo: num
procedimento questionável (visto comparar contextos históricos muito diferentes), ele
aproxima sua juventude da atual: “Sei que estabilidade e segurança não são as questões que
ocupam mais a mente dos jovens [...] idade na qual se está em busca da vida maior [...]
Durante a ditadura nacional-socialista e durante a guerra nós fomos, por assim dizer,
„aprisionados‟ pelo poder dominante”. Mais adiante, ele menciona a questão da orientação
para a vida de cada um: “De certa forma, muito cedo tive a consciência de que o Senhor me
queria sacerdote. Mais tarde, depois da guerra, quando no seminário e na universidade [...]
tive que reconquistar esta certeza”.66
O papa reconhece aspectos positivos na juventude e se solidariza com seus impasses,
mas “alguma coisa não está certa”: por causa de amizades por vezes perigosas, do abuso de
álcool e de drogas, da exaltação da violência e da degradação sexual, frequentemente
64
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Colônia – Discurso na Festa de Acolhimento dos Jovens - XX JMJ (2005).
As menções ao voluntariado contemplam uma atividade válida enquanto iniciação ao serviço, mas
não raro paliativa. Ademais, não se menciona a luta efetiva dos próprios jovens por melhores
condições para construírem seu futuro.
Vaticano – Mensagem para a XXVI JMJ (Madri, 2011).
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apresentados na televisão e na internet.67 Aceita o senso de liberdade do jovem, mas a
liberdade deve submeter-se à verdade e ao bem, numa submissão “que nos liberta em
função da verdade mais íntima do nosso ser”.68 Esse tipo de discurso corre o risco de
esvaziar a positividade do jovem ao projetá-lo para o futuro e, portanto, considerar seu
presente apenas uma passagem.
O esvaziamento fica patente no convite aos jovens para o projeto da Igreja, sem antes
perguntar por suas propostas: “Nunca esqueçais que a Igreja, aliás a própria humanidade, a
que vos circunda e a que vos aguarda no futuro, espera muito de vós, jovens, porque tendes
em vós o dom supremo do Pai, o Espírito de Jesus”.69 Diante da reconhecida dificuldade
dos adultos de se aproximar da juventude, é jogada sobre seus ombros a acachapante
responsabilidade de “conduzir um jovem para Jesus Cristo”, de “serem santos missionários,
como São Francisco Xavier”. O desempenho na missão não deriva do conhecimento
acumulado, mas de imprecisas competências derivadas do “argumento de idade”: “Vós
conheceis os ideais, as linguagens e também as feridas, as expectativas e ao mesmo tempo
o desejo de bem dos vossos coetâneos. Abre-se o vasto mundo dos afetos, do trabalho, da
formação, da expectativa, do sofrimento juvenil”.70
O convite para uma tarefa tão grandiosa – chancelada pela Igreja, pela humanidade e
pela Trindade! –, por sua vez, corre o risco de esmagar a autonomia e a criatividade dessa
geração. Isso fica claro quando o papa afirma o dúbio direito dos jovens “de receber das
gerações que vos precedem pontos firmes para fazer as vossas opções e construir a vossa
vida [...] Quais são as nossas raízes? Naturalmente, os pais, a família e a cultura do nosso
país, que são um componente muito importante da nossa identidade”. E, fazendo uma
concessão ao tempo, cita a globalização, para convocar os jovens a testemunhar sua
esperança ao mundo. E conclui: “A Igreja conta convosco! Precisa da vossa fé viva, da
vossa caridade e do dinamismo da vossa esperança. A vossa presença renova a Igreja,
rejuvenesce-a e confere-lhe renovado impulso”.71
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Conclusão
A análise que aqui foi empreendida teve como foco os discursos do Papa Bento XVI
no contexto das Jornadas Mundiais da Juventude. Não pretendi esgotar as possibilidades de
compreensão das JMJs nem da relação da hierarquia católica com sua “base” juvenil. Este
estudo carrega notórias limitações, pois não abordou os discursos de João Paulo II,
tampouco entrevistou jovens que compareceram a alguma jornada, com o objetivo de
aprofundar sua experiência do evento e suas consequências. Isso ultrapassaria em muito as
possibilidades atuais do pesquisador: no máximo, a partir de textos (que são uma parcela do
evento), pretendi identificar algumas tendências.
As características e a trajetória da juventude contemporânea, colocadas frente a frente
com os discursos do papa nesse contexto, sugerem um impasse. Dentre outras lacunas, não
foi cumprida a primeira etapa do método da Ação Católica e das Comunidades Eclesiais de
Base: falta ainda “ver” a juventude (eu acrescentaria: “escutar”) de modo mais completo. E
isso em dois níveis: apropriar-se do que a “sabedoria do mundo” sabe acerca dessa geração
– pois os jovens católicos são antes de tudo “juventude” e não um rebanho à parte – e ter a
coragem de ouvi-la diretamente, sem impor padrões ou princípios.
Na presente análise, foram contrapostos dois discursos da Igreja Católica sobre a
juventude. O do Celam/CNBB apresenta uma cosmovisão idealista, uma relutante opção
pelos jovens e um início de reflexão teológica sobre a conjuntura juvenil, em diálogo com
as ciências. Mais recentes, os discursos de Bento XVI mostram uma hierarquia vaticana
muito mais preocupada com questões intraeclesiais, mesmo nos encontros com uma
juventude que é tratada muito mais como coadjuvante de um espetáculo do que como um
interlocutor ativo no processo de Revelação. Em suma, enquanto a abordagem latinoamericana se dispõe a evangelizar o “jovem pobre”, a romana dirige-se a um hipotético
jovem de traços europeus, sem consideração de classe social.
A pluralidade de discursos é um valor. No entanto, em várias ocasiões os processos
originais da Igreja latino-americana foram abafados pelo Vaticano. Desse modo, algumas
confluências derivam tanto da tradição cultural católica comum (idealismo, endogenia,
afinidade com as elites, descaso ante os pobres e o laicato) quanto da intervenção romana
direta, no sentido de evitar “desvios” na tradição.
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Os discursos do papa são apenas uma parte das JMJs e constituem o item mais
direcionado ao “mundo católico”, sem considerar as idades. Essa é a condição para uma
maior durabilidade das alocuções. Se fizéssemos um gráfico das ideologias presentes nas
JMJs, poderíamos situar os discursos do papa num dos extremos; no meio, viriam as
atividades junto aos jovens e que demandam sua participação (primeiro, os fidelíssimos e os
regulares; a seguir, os pesquisadores e os in standby); no outro extremo está o espetáculo,
de que participam os não necessariamente católicos, que procuram alguma emoção, são
atraídos pela celebridade ou por uma motivação qualquer.
A seu modo, até mesmo os jovens mais “devotos” processam as mensagens “oficiais”
à luz de sua experiência emocional e sua sociabilidade, que eles desenvolvem a partir de
vivências próprias dessa etapa da vida. Assim, os jovens católicos, de qualquer tipologia,
participam do saeculum e de sua cultura. Provavelmente, eles são os mais secularizados
dentre os católicos, seja porque a juventude “em geral” desenvolveu uma cultura autônoma,
seja pela ruptura entre gerações apontada por Hobsbawm, seja porque a Igreja encontra
dificuldade em acompanhar o ritmo da História. Desse modo, estaria havendo um
afastamento, uma des-afinidade, entre a juventude católica e a hierarquia, por conta de
vários fatores: o papa seleciona seus interlocutores jovens (o que os afasta de sua geração);
o Catolicismo se interessa pouco pelo laicato e pelos jovens (pelas jovens, menos ainda)
porque são os mais leigos dentre os leigos, sendo considerados seres em preparação, sem
status presente. Sendo afins com uma cultura secular que prezam, os jovens não se veem o
próprio rosto nas alocuções eclesiásticas (em geral, autorreferentes).
Permanece atual o alerta de Paulo VI, que também vale para a cultura juvenil: “A
ruptura entre o Evangelho e a cultura é sem dúvida o drama da nossa época”.72 Da parte da
Igreja Católica, a longa série das JMJs representou uma oportunidade histórica (até onde
sei, não aproveitada) de elaborar uma Teologia da Juventude a partir dos jovens. A
possibilidade de impasse representa um desafio para a missão da Igreja ante suas novas
gerações e, portanto, ante o futuro dela mesma.
Mas uma leitura teológica percebe sementes de esperança continuamente gestadas
nesse quadro de crise, e que os jovens, enquanto tais, participam dessa gestação repleta de
possibilidades, mesmo que apenas divisadas. O crescimento dos jovens exige que se lance
72
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mão de todas as fontes de energia a seu alcance: uma dessas energias é a fé, sobretudo a féatitude (fides qua). Os jovens têm fé não porque “é bonito”, mas porque dela necessitam
para sua juventude: a fé é capaz de perceber e construir sentidos na existência e, sendo
confiança e piedade, se abre para diversos tipos de alteridade. Nesse sentido, mantém-se
atual a indagação do sociólogo Roger Bastide:
Será que não estaríamos hoje assistindo entre os jovens a uma nova busca apaixonada pelo
sagrado, como se os nossos contemporâneos, depois de um razoavelmente longo período de
desenvolvimento do ateísmo, ou apenas de uma entrega à indiferença, estivessem outra vez se
dando conta da existência, dentro de si, de um vazio espiritual a ser preenchido e
constatassem, a partir dessa sensação de vazio, que uma personalidade que não se enraíza
numa espécie de entusiasmo sagrado não passa, afinal, de uma personalidade castrada daquilo
que constitui uma dimensão antropológica universal e constante para todo homem que
vivencie a dimensão religiosa?73

Surpreendentemente, o papa aponta uma direção misteriosa e poética, porque aberta.
Após aconselhar “reconhecei e acreditai na força do Espírito Santo em vossa vida”, ele
recorda as palavras da hoje Santa Mary MacKillop, aos 26 anos: “Acredita naquilo que
Deus sussurra a teu coração!”.74 Se a juventude conseguir radicalizar, na própria existência,
esse sussurro, provavelmente as sementes do futuro brotarão.
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Um Deus que chama à santidade
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O tema da santidade, essencial no interior da experiência cristã, revela-se complexo
em razão de elementos que entre si se contrapõem. De um lado, o desabrochar das
potencialidades humanas. O resultado a ser perseguido, objetivo inspirador daquilo que, em
determinada situação, se pensa e se faz, da mesma forma como sua qualidade, depende de
quanto o ser humano seja capaz de realizar. Nessa dinâmica é preciso que haja renúncia,
autocontrole, ascese, conversão, no interior de uma justa e adequada escala de valores.
De outro lado, a percepção de que a santidade decorre da exuberância da graça, no
interior de uma dinâmica onde o ser humano é basicamente receptivo. A pessoa santa, em
tal perspectiva, não é alguém que realiza grandes coisas, mas alguém que, por sua
disponibilidade incondicional ao dinamismo divino, permite que nela se realizem grandes
coisas. Como a santidade significa o máximo de elevação humana, pondo em destaque a
força humanizadora da graça, é fácil perceber que aí está em jogo o essencial. Daí uma
conclusão: não está em poder do ser humano realizar o essencial de sua vida.
Exemplo singular de santidade compreendida em tal perspectiva, testemunho
eloquente do amor divino, é o caso de Maria. Ela tem consciência de sua pequenez e, ao
mesmo tempo, reconhece agradecida que o Senhor nela realizou grandes coisas, autênticas
*
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maravilhas. Por essa novidade criativa, que ultrapassa infinitamente o limite das
potencialidades humanas, ela diz que as gerações todas haverão de proclamá-la bemaventurada. Há uma grandeza que vem no espírito da dádiva. Daí a atitude de gratidão.
Mas aquilo mesmo que passa a impressão de ser contraditório representa, na verdade,
as duas faces da mesma moeda. Conforme explicitei mais acima, na medida em que se
consegue compreender a santidade como decorrência da exuberância da graça há que se
reconhecer que o ser humano é receptivo, sendo a própria graça algo que ele vive mas não
tem o poder de produzir.
Nesse caso, a santidade é a própria salvação em ato, mesmo que ainda esteja a
caminho e enfrente a possibilidade constante de perder-se. É o apóstolo Paulo quem
proclama, nas cartas aos Romanos e aos Gálatas, que a salvação vem pela fé, sem as obras
da Lei. Com isso ele enfatiza que o ser humano não produz a própria justificação. Essa lhe
é concedida gratuitamente por Deus. Temos aqui uma condenação flagrante da teologia do
mérito, marcante na postura calculista dos fariseus e contra a qual Jesus reagiu com força.
Infelizmente, fica por vezes a impressão de que a mentalidade dos fariseus tenha
influenciado a Igreja bem mais do que o próprio Jesus Cristo.
No sentido de se ter uma visão profunda e abrangente da questão, que é bem mais
complexa quanto possa parecer à primeira vista, cabe lembrar que a Carta de Tiago chama a
atenção para o fato de a justificação ser oferecida por Deus ao ser humano, sem qualquer
espécie de restrição ou preconceito, como possibilidade. Mas ela seria morta se, mediante
gestos de responsabilidade (as obras), o ser humano não tornasse real tal possibilidade. A
oferta de Deus é gratuita e incondicional. Mas o ser humano precisa dar provas de que a
aceita e a torna efetiva. Dessa forma, graça e responsabilidade refletem a relação entre fato
e significado no interior de uma mesma e única dinâmica: a graça assumindo densidade
histórica pela mediação da responsabilidade humana em termos de relações inspiradas no
espírito de gratuidade.
A santidade é uma forma de plenitude. Cabe perguntar: a quem ela beneficia com sua
riqueza singular? Os antigos filósofos costumavam afirmar que o bem tende por natureza a
difundir-se, a comunicar-se. A razão disso é o próprio dinamismo interno do bem: ele
nunca será tal se não estiver voltado para o espírito da dádiva. Há total incompatibilidade
entre um bem verdadeiro e a postura de fechamento, de exclusão, de recusa da partilha. O
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que se observa aí não é um aspecto periférico, uma dimensão menor, mas o cerne mesmo
daquilo que é estruturalmente bom. Baseado nesse princípio é que é possível compreender
o gesto divino que se explicita em termos de criação.
Aquilo que se diz a respeito do bem em geral aplica-se ao bem particular que é a
santidade. Ela é como uma luz e não existe para ser ocultada, mas para ser posta em local
elevado e, assim, iluminar o ambiente circunstante. Ela é também como o sal: cabe-lhe a
irrenunciável tarefa de assegurar sabor à vida. Em ambos os casos, no interior de
referências evangélicas a santidade é um testemunho de esperança. O próprio Jesus assim
se expressava, falando a quantas e quantos estavam no seguimento: vós sois o sal da terra;
vós sois a luz do mundo. Cabe apenas uma ressalva: isso não pode decorrer de uma postura
intencional própria de quem se propõe como modelo a ser seguido. A força de apelo vem
espontaneamente, pelo testemunho.
A santidade representa o coroamento de um projeto de vida. Aí ganha força a
disponibilidade. A pessoa santa é sempre alguém que tem fora de si, no próximo, seu centro
de gravidade: inspira-a profundamente o espírito da dádiva. Por isso mesmo, a santidade
acontece no interior de uma contradição frontal com o chamado espírito do mundo. Em sua
dimensão de profundidade, ela se apresenta como clamor que brota da própria estrutura de
ser. Assim, ela constitui vocação universal.
A santidade é a resposta ao anseio de plenitude que todo ser humano aninha em seu
interior. A consequência disso é que, sem exceção, ela envolve a todos. Quando Jesus
dizia: “Sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito” (Mt 5,48), era sua
intenção dirigir-se a todos e não a um grupo privilegiado de eleitos. Aliás, Jesus nunca
evidenciou qualquer preocupação no sentido de constituir aristocracias religiosas. Se
alguém pode e deve destacar-se, isso deverá ocorrer na disponibilidade para o serviço:
“Quem quiser ser o maior entre vós seja aquele que vos serve [...]” (Mt 20,26).
Em tal perspectiva, a santidade é o coroamento de um profundo anseio que, não
plenificado, leva fatalmente para a frustração. No entanto sendo o ser humano alguém
radicalmente ambíguo, a santidade nasce do conflito e nele se alimenta, em termos de
contradição e oposição, porque adere ao princípio da vida. Ela não é fechamento em face
do autenticamente novo que o Espírito suscita incessantemente. A pessoa santa, por
conseguinte, será sempre uma pessoa atenta aos sinais dos tempos, que são as indicações de
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que estão em andamento processos vitais, autênticas novidades criativas, a recriação do
mundo, como dinamismo divino permanente. Isso, naturalmente, exige atento
discernimento e senso de responsabilidade. Se ainda podemos considerar a pessoa santa
como alguém estranho, é porque ela tem a coragem de não conformar-se à ditadura do
senso comum. É isso que pretendia dizer o apóstolo Paulo em sua insistência no sentido de
que os que haviam aderido a Jesus Cristo não se conformassem ao mundo presente.
A santidade é a expressão mais alta da sabedoria. Aqui não se está falando de
conhecimento apurado, de erudição, mas de transparência e contemplação. A sabedoria
nem sempre coincide com a ciência. É o olhar da criança, que pode até ignorar a utilidade
daquilo que existe, mas que é capaz de captar sua dimensão mais profunda. É muito difícil
para o ser humano situar-se no interior de um estilo de vida que contradiz as mais
comezinhas aspirações humanas, geralmente inspiradas na mediocridade.
O apóstolo Paulo falava da sabedoria da cruz: a realização humana passa pela
renúncia, pela capacidade de arriscar a própria vida, pela disponibilidade em fazer-se
comunhão. Quem, em nosso tempo, ousaria ainda falar nesses termos? Estão aí as mais
diferentes filosofias e psicologias insistindo em que a centralidade da pessoa está nela
mesma, identificando no outro o inferno, alimentando uma postura substancialmente
egocêntrica. Dominadas no interior da ditadura do senso comum, as vozes se calam para
deixar transparecer que é a conformidade aos padrões convencionais e aos ditames do senso
comum que determina o ritmo da existência.
O pensamento desenvolvido pelo apóstolo Paulo chama a atenção para uma verdade
essencial: o amor é a plenitude da Lei e nele o ser humano atinge a maturidade. A santidade
é a condição daquelas e daqueles que se deixaram tomar por inteiro pela dinâmica
amorosa a ponto de realizar em todos os níveis aquilo que o mesmo apóstolo atribuía
especificamente à relação com Cristo: “Eu vivo, mas não eu: é Cristo que vive em mim”
(Gl 2,20). Mas quantos equívocos se cometem em nome do amor!
Se amar significa tornar a pessoa amada uma prioridade, por que tanta
instrumentalização de pessoas e instituições em busca de vantagens pessoais? Se amar
significa tornar a pessoa amada livre, livre até mesmo da gente, por que esse desenfreado
instinto de posse? Por que toda essa avalanche de chantagens visando reter as pessoas
quando elas clamam por liberdade, muitas vezes em gestos de desespero?
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A santidade é o espírito de Deus apontando caminhos de vida nova. É apelo veemente
a uma concentração no essencial (para Jesus, o Reino de Deus e sua justiça). É sinal de
trânsito indicando a direção para o caminho da porta estreita, porque largo e espaçoso é o
caminho que leva à perdição.
Ainda é possível encontrar pessoas interessadas em pôr-se à escuta desse clamor? De
todo modo, é preciso lembrar que a santidade se expressa na dinâmica da eficácia: o
verdadeiro êxito muitas vezes passa pela experiência do fracasso, pelo caminho da cruz.
Perder, fracassar, podem ser extraordinários momentos de graça. Em termos conceituais,
graça e desgraça se excluem por princípio. No dinamismo paradoxal de Deus, elas
frequentemente andam juntas. A cruz é um instrumento de morte. Para Deus, ela pode ser
um caminho que leva à salvação, entendida como vida em plenitude.

A medida do amor de Deus
Nunca é excessiva a preocupação em desfazer uma imagem terrificante de Deus, que
foi inculcada principalmente pela catequese de Primeira Eucaristia e pela formação cristã
ministrada, em geral, pelos pais e mestres. Observe-se aí a enorme responsabilidade que
envolve o processo educativo – nesse caso, de caráter religioso –, interferindo na formação
da consciência, em decorrência da incapacidade, ou, então, da enorme dificuldade, na
infância e na adolescência, de opor resistência àquilo que é proposto com autoridade pelo
menos moral. É possível, e muitas vezes acontece, que ao longo de uma vida inteira a
pessoa não consiga desvencilhar-se daquela que foi sua primeira educação.
Meditando sobre a imagem de Deus testemunhada pelas Escrituras Sagradas, é
possível constatar que Deus tende a assumir feições de tanta bondade, de tão grande
compaixão, de tão salutar providência, que se revela difícil acreditar. Na medida em que, na
sucessão do tempo e do espaço, se vai progressivamente descobrindo a verdadeira imagem
de Deus, a condição de filho, para o ser humano, assume novas dimensões. Em vez de um
medo que assusta e paralisa, brota de forma espontânea uma confiança inabalável própria
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de quem sabe, no amor, na fé e na esperança, que será acolhido de maneira incondicional
para além de tudo o que a fértil imaginação humana possa projetar.
No acontecer da vida, fica por vezes a impressão de que as iniciativas humanas, em
vez de revelarem a face de Deus, tendem a escondê-la e até deformá-la. Se isso devesse
ocorrer sempre, chegar-se-ia à conclusão de que a comparação com aquilo que se é e que se
faz pouco poderia ajudar. É preciso reconhecer que há até bons motivos para pensar que as
coisas com frequência procedam assim. O apóstolo Paulo pode servir de guia nesse nem
sempre fácil caminho em direção à vida e à dignidade.
Expressando alegria por aquilo que o plenificou, Paulo assim escreve: “A graça de
nosso Senhor manifestou-se copiosamente, junto com a fé e com o amor que estão em
Cristo Jesus” (1Tm 1,14). Ajuda-nos a compreender essa perspectiva a constatação de que
Paulo tinha uma consciência profunda do abismo da condição humana, com sua propensão
quase irresistível para o pecado. Do próprio ser humano pouco ou nada haveria o que
esperar, até porque, em vez de realizar o bem que se quer, opera-se o mal que não se quer.
Ocorre aí a percepção de uma profunda divisão interior que leva a uma oscilação pendular
entre o bem e o mal. Mas há um agravante: historicamente, o bem e o mal passam a
impressão de não deterem a mesma força e o mesmo poder de sedução. O ser humano, com
efeito, parece levado preferencialmente para aquilo que o deprime e destrói.
É exatamente isso que hoje a antropologia denomina condição humana. Não é uma
situação decaída, decorrência de um pecado nas origens, mas a forma normal do existir
humano no espaço e no tempo. Assim, mesmo a melhor das boas vontades seria incapaz de
assegurar um caminho de vida. É por isso que a salvação, que é a expressão maior e
definitiva da vida, não pode ser assegurada por qualquer iniciativa humana, por mais
profunda, sincera e transparente que ela possa ser. Se aí está em jogo a plenitude da vida, o
ser humano precisa tomar consciência de que não está em seu poder produzir o essencial. A
salvação só pode tornar-se realidade para ele por força da graça incondicional de Deus. Em
tudo aquilo que é decisivo, o ser humano é sempre receptivo. Sua resposta, para ficar nos
limites da sensatez, precisa expressar-se em termos de gratidão.
Como é fácil perceber, no interior das reflexões feitas até aqui o espírito que inspira e
anima a relação do ser humano não é a gratuidade. Da parte de Deus, a relação em
momento algum apresenta o rosto mesquinho do comércio. Com isso se quer dizer que não
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há qualquer proporção entre as obras e a graça. É esse dado que permite ao apóstolo Paulo
sustentar que a justificação vem pela fé sem as obras da Lei. A relação divina vem como
benevolência sem medidas porque o gesto salvador chega como iniciativa soberana,
anteriormente e para além de qualquer iniciativa por parte do ser humano.
Diz-se anteriormente que tudo o que o ser humano vivencia em termos de valores
fundantes ocorre no encontro com a graça incondicional de Deus. É possível, no interior
dessa experiência, perceber um fator decisivo que permite superar uma das maiores chagas
que afligem a humanidade: a escandalosa desigualdade que dá margem a ilhas de bem-estar
e a imensidões de pobreza e miséria. Temos aí o fenômeno doloroso da exclusão social, que
relega parcela ponderável da realidade humana à margem da convivência social com
dignidade, configurando uma situação estrutural de injustiça.
A raiz de tal situação, que em nossos dias tende a agravar-se progressivamente, pode
ser detectada de forma bastante simples: tudo o que é produzido pelo ser humano tende a
aumentar a distância entre as pessoas. Afinal, a capacidade produtiva não é a mesma em
todas as pessoas. O mesmo pode ser dito da atividade de pensamento, que é a produção do
conhecimento: a capacidade intelectual apresenta graduações enormes. Assim, a superação
da desigualdade seria pensável apenas em face de algo que seja importante e decisivo, mas
que não dependa das aptidões humanas.
Cabe agora perguntar, em face de tal situação, que passa a impressão de algo
literalmente insuperável: o elemento de valor que não dependa das capacidades humanas
existe de fato ou não passa de uma quimera? Parece-me possível e sensato sustentar que
não só tal elemento existe como é oferecido incondicionalmente a todo ser humano: a graça
de Deus, que exclui radicalmente toda forma de preconceito. É preciso ressaltar, em
consonância com tal afirmação, que o ser humano, por ser receptivo e não produtivo nessa
experiência singular, nada pode fazer no sentido de merecer a grandeza que o envolve. Suas
aptidões naturais são de pouca valia.
É possível observar, aliás, que tais aptidões consiguem até atrapalhar. Assim, uma
pessoa muito inteligente, ou com grande capacidade de trabalho, tende naturalmente a
supervalorizar a si mesma, caindo com frequência na presunção. Ela resiste de todas as
formas porque sabe que a capacidade produtiva que a identifica é o fator decisivo que lhe
permite sustentar a superioridade.
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O dinamismo da graça, pelo contrário, opera uma identificação em todos os termos
na questão envolvendo o valor e a dignidade. O ser humano é desigual naquilo que produz,
mas é profundamente igual naquilo que recebe. Quem já não observou que as expressões
mais elevadas de partilha e de gratuidade ocorrem com frequência maior justamente entre
as pessoas mais simples e pobres? Nada tendo a oferecer, porque nada possuem, revelam
abertura maior em face da experiência da dádiva.
Nos Evangelhos, onde nunca faltam testemunhos dessa perspectiva, ganha destaque a
parábola do filho pródigo, sobre a qual nos detivemos em meditação anterior. Antes,
porém, de adentrar nesta reflexão, parece-me importante ressaltar que, por muito tempo, a
Igreja operou uma leitura moralista desta parábola. Uma interpretação tendenciosa levou à
suposição de que o personagem central é o filho que sai de casa e que, arrependido, volta
para casa. A readmissão na condição de filho seria decorrência de seu arrependimento. Daí
a conclusão para a vida da Igreja: toda pessoa que se arrepende, não importando a
gravidade do mal recebido, faz por merecer o perdão incondicional de Deus.
As coisas, na verdade, não procedem dessa forma. Primeiramente, o personagem
central é o pai, que, se nada faz no sentido de impedir que o filho saia de casa e vá para
longe (afinal, ele tem respeito pela liberdade de quem deseja partir), realiza um gesto prévio
e incondicional de perdão. Para abraçar o filho e readmiti-lo na plenitude da filiação, não
espera conhecer sua sinceridade e seu arrependimento. Isso significa que as disposições do
filho não tiveram qualquer interferência no gesto acolhedor do pai (Lc 15,20).
Não se observa aí, em tal gesto de acolhida, qualquer espécie de cálculo visando tirar
partido ou afirmar uma autoridade soberana. A conclusão, no interior do tema da presente
reflexão, é que nenhum eventual mérito do filho exerce qualquer espécie de influência
sobre o perdão recebido. O pai não põe qualquer condição prévia nem estabelece prazos
para averiguar em profundidade as intenções do filho porque o espírito que o anima é a
gratuidade relacional.
Não se pode esquecer, é claro, que o filho faz uma declaração de arrependimento e
chega mesmo a formular uma exigência mínima: ficar à margem da filiação. Mas na
sequência, mesmo na escuta do reconhecimento do pecado cometido, o pai não leva em
consideração essa exigência mínima: ser admitido apenas como um dos empregados. Pelo
contrário, o pai reconstitui a condição filial na plenitude da dignidade, levando o pecador a
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reencontrar a condição de filho mediante os três símbolos da dignidade plena: as sandálias,
a túnica e o anel. Note-se que os empregados não usavam tais bens de referência.
Tal fato é tão surpreendente que surge inevitável a pergunta: é possível que exista um
pai capaz de tanta gratuidade para chegar a gestos tão radicais? Mais ainda: haveria algum
limite em generosidade tão surpreendente? Observe-se que, no desenrolar da parábola, o pai
não pára de surpreender. Após a reconstituição da plenitude filial, ainda será preciso que se
organize uma festa, porque o que estava perdido foi encontrado e o que estava morto voltou
a viver (vv. 23-24). Temos aqui o Reino de Deus, que Jesus algumas vezes comparou a
uma festa de casamento. Na intenção de Jesus, o pai é a imagem de Deus, o único capaz de
perdão tão profundo que equivale à recriação da vida. É esse o Deus da revelação, no qual
depositamos nossa fé e nossa esperança. É ele que nos recria, no tempo e na eternidade,
muito além de nossa imaginação.
Caberia agora perguntar: qual das duas imagens, em termos majoritários, as pessoas
mais costumam alimentar? Antes de responder a essa pergunta, parece-me fundamental
fazer um esclarecimento: aqui se faz referência à questão da fé em Deus exclusivamente no
interior da experiência cristã. A razão de se estar fazendo tal restrição é muito simples: não
se quer fazer um estudo teológico sobre Deus no interior da existência humana, acima de
determinações confessionais. Assim mesmo, creio que determinadas posturas, na medida
em que se enraízam no coração humano, tendem a revelar características afins à experiência
de todo ser humano, em qualquer tempo e em qualquer espaço.
Isso dito, tenho a convicção de não estar afirmando nada de original ao dizer que
muitas pessoas guardam de Deus uma imagem terrificante: alguém sempre pronto para
julgar e condenar. Em catequeses do passado, houve uma preocupação no sentido de
utilizar a imagem divina como ameaça visando forçar as pessoas a adotarem posturas éticas
de grandeza e elevação. É possível perceber, mesmo, uma certa tendência simplista a
compreender o temor de Deus, de que nos falam os testemunhos bíblicos, e que é um dom
do Espírito, como medo de Deus enquanto situação patológica, que necessita ser superada.
A importância desse esclarecimento prende-se à necessidade de se evitar a associação de
Deus com as deformações da pessoa humana. Afinal, a fé quer o ser humano inteiro, em
situação de sanidade mental, moral e espiritual. A experiência religiosa só é autêntica se
possibilita ao ser humano crescer e elevar-se ao nível de sua dignidade.
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Quando se fala do temor de Deus, há uma tendência frequente a adotar uma
interpretação errônea: um medo doentio que bloqueia qualquer estímulo em termos de
proximidade. É preciso esclarecer a questão também no sentido de que se compreenda esse
dom do Espírito e ele não seja confundido com sua deformação. Parece-me possível dizer
que o temor de Deus é a explicitação da natural condição do ser humano como criatura: a
vida, que reconhecemos a apreciamos como o bem maior, é dom de Deus. O ser humano
não é autor de si mesmo. Isso significa que ele precisa reconhecer em Deus seu Criador.
Nesse caso, o temor de Deus é expressão do respeito reverente em relação àquele que o
trouxe para a existência e ao qual se quer responder com gestos de profunda gratidão.
Ninguém ignora que a palavra temor se presta a toda espécie de mal-entendidos. O
importante é captar o sentido que ela tem quando usada nos testemunhos bíblicos. Aí é
possível perceber que a suspeita de que o temor seja incompatível com a proximidade não
faz o menor sentido. O respeito que o ser humano tem em referência aos pais não o impede
de ter com eles uma relação de grande proximidade e carinho.
Aqueles mesmos que, contaminados por uma compreensão pobre do que sejam
democracia e diálogo, exigem um nivelamento puro e simples, acabam por tornar inviável
uma relação construtiva na qual a maternidade e a paternidade sejam vividas na forma de
uma verdadeira comunhão. Esse erro lamentável contamina, muitas vezes, os próprios pais.
Eles esquecem que os filhos não os querem como colegas, mas justamente como pais e
mães. O mesmo pode-se dizer em referência a Deus: o temor é expressão do
reconhecimento de que ele é o autor da vida humana e de tudo quanto existe para fora de si,
que tudo dele procede e tudo a ele retorna.
Há que se observar com atento cuidado que o ser humano, ao adotar o ser humano
uma compreensão errônea do que seja o temor de Deus, determinadas consequências
revelar-se-ão inevitáveis. Uma delas faz com que não poucas pessoas sigam o caminho do
bem não a partir de uma adesão a valores e do desenvolvimento de uma sadia consciência
moral, mas em decorrência de castigos que poderiam advir caso se desviassem das
indicações de Deus ou da Igreja. E quando ocorre um esvaziamento da força onipresente de
Deus e do poder de pressão exercido pela Igreja, tal como ocorre em nosso tempo, o
resultado muitas vezes é um desregramento moral. Sem convicções e livre de pressões, o

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 36

148

ser humano tende a dar vazão ao que há de mais deletério em suas determinações
instintivas.
É preciso que se reconheça, a bem da verdade, que há sinais fortes de uma profunda
mudança nesse campo. Antes de mais nada, a Igreja, influenciada pelo surpreendente
desenvolvimento dos estudos bíblicos, reviu muitas de suas posturas em termos de
severidade e castigo. É possível perceber o surgimento de caminho progressivo em direção
a uma consciência moral que se inspire nos valores que, vez por vez, estão em jogo, com
destaque para aqueles dos quais depende o sentido mesmo da vida.
Por outro lado, é possível observar também o surgimento de um significativo
deslocamento: da objetividade moral para as atitudes que a acompanham. Acrescente-se a
isso a enorme e significativa contribuição trazida pelas várias correntes psicológicas, em
especial a da psicanálise, no sentido de mostrar a raiz inconsciente de tantos distúrbios
psíquicos e de tantas deformações morais. Por fim, o atual momento cultural tende a
desmistificar o inferno e a pôr em destaque a misericórdia sem medidas de Deus, que quer
reunir em unidade seus filhos dispersos. Assim, a postura moral inspirada no medo do
castigo divino tende a atenuar-se e até a desaparecer.
Quando a Igreja fala em testemunho bíblico, entende-se que está fazendo referência à
revelação. Cabe, portanto, perguntar: que é que tal testemunho diz a respeito de Deus? É
muito difícil, se não de todo impossível, operar uma síntese de mensagem tão rica e tão
abrangente como o é a Palavra de Deus. O primeiro elemento que me parece importante
ressaltar é a grandeza de Deus, que é inseparável de sua extraordinária proximidade,
especialmente em relação aos pequenos e últimos, os excluídos de todos os matizes: “Pois
grande é o poder só de Deus, e pelos humildes ele é honrado” (Eclo 3,20).
Fazendo referência ao mistério da comunhão dos santos, esse testemunho insiste no
tema da proximidade: “Vós, ao contrário, vos aproximastes do monte Sião e da cidade do
Deus vivo, a Jerusalém celeste; da reunião festiva de milhões de anjos; [...]” (Hb 12,22). A
grandeza lembra que Deus não pode ser confundido com uma criatura, levando ao pecado
de idolatria. A proximidade testemunha que Deus não é o poder do qual o ser humano
deveria defender-se, mas a bondade que recria a cada instante e que visa a assegurar a todos
a vida em plenitude.
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No interior da compreensão de Deus inspirada no medo, observa-se uma utilização da
imagem do juiz, que soberanamente pronuncia suas sentenças implacáveis. Supõe-se até
que seja a própria Bíblia a expressar-se nesses termos. É bem verdade que a figura do juiz
costuma ser associada à condenação. Ele, na verdade, quando a justiça é administrada com
equidade, limita-se a pronunciar sentenças de acordo com aquilo que um estudo atento lhe
revela ser a verdade dos fatos. Mesmo sem ignorar que há juíes iníquos, como mostra o
próprio Evangelho na parábola da viúva que solicita uma sentença para sanar uma situação
de injustiça, e inocentes sem conta sendo condenados, em condições normais todo
julgamento busca a prática da justiça.
Havendo, em muitas situações, medo em face da autoridade do juiz, tende-se a
atribuir a Deus as características dos juízes humanos, com um agravante: o poder de Deus
estaria determinando a vida e a morte eternas do ser humano. Mas a figura do juiz que na
Bíblia é atribuída a Deus inspira-se na misericórdia e na compaixão, de uma forma tão
radical que a mente humana não consegue compreender. Essa dimensão misericordiosa
aparece com força na prática de Jesus, em seus ensinamentos e em suas atitudes.
Dois exemplos poderiam ser citados. O primeiro deles é o que envolve a mulher
adúltera: em face de uma justiça legalista, Jesus age com compreensão, respeito e perdão. O
outro exemplo é a parábola do filho pródigo. O pai que acolhe de maneira incondicional é a
imagem gratificante de Deus, tal como no-la revelou Jesus. Mas esse Deus é também
ciumento, porque não suporta a idolatria (Ex 32,11.13-14). Na mesma medida em que se
revela próximo, afirma uma distância infinita: “Pois qual é o ser humano que pode
conhecer o projeto de Deus? ou quem poderia imaginar o que pretenda o Senhor?” (Sb
9,13). Buscamos o Deus da vida no temor e na esperança.
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A busca apaixonada pelo sentido da vida

VILLAS BOAS, Alex. Teologia e poesia: a busca de sentido em meio às paixões
em Carlos Drummond de Andrade como possibilidade de um pensamento poéticoteológico. Sorocaba: Crearte Editora, 2011. 252 p.

No meio do caminho tinha uma pedra...
A caminho da casa do poeta, em seu primeiro capítulo, Alex apresenta a situação
atual da reflexão sobre teologia e literatura no Brasil. É um apanhado conciso, mas bem
delineado, dos debates e da maturação de um novo espaço de reflexão que já tem dado
bons frutos e lançado luz sobre várias realidades. “As diversas linhas metodológicas
mais conhecidas até o momento no Brasil” são expostas de forma clara e objetiva,
dando ao livro de Alex o sabor histórico de frutos novos, uma vez que ele capta os
acontecimentos, registra-os e acompanha-os já em seu início, documentando a história
ainda viva, em seu próprio desabrochar. Os diversos grupos, os textos, os debates e a
organização que se faz em torno da interlocução entre teologia e literatura são expostos
pelo autor, que historia a história da qual participa, e aproveita-se de tal proximidade
para registrar o início e a evolução dessa reflexão no Brasil.
Aproximando-se da casa do poeta, Alex delimita o enfoque de sua compreensão
da poesia de Drummond:
[...] por uma questão de honestidade com o pensamento do autor [Drummond], parte-se,
aqui, de uma interpretação fenomenológica da poesia de Drummond, a fim de que ela fale
por si só, para um diálogo com uma analítica de sentido que privilegia a escuta do pathos
drummondiano, na procura do sentido como “humano do homem”, temática recorrente no
autor, que permitiu julgar mais adequado o instrumental frankliano para a percepção de
um pensar poético de sentido, como pensar que inventa [poiésis] o humano. O resultado
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dessa aproximação fenomenológica e como a “questão Deus” nela está presente será a
pauta de interlocução com a teologia. (p. 67-68)

A seguir, quando chega à casa do poeta, o autor é acolhido na cozinha. Na
intimidade do calor do fogão a lenha e do crepitar do carvão, encontra-se com a poesia e
a vida do poeta. Par e passo, entre o texto e as linhas da poesia aparecem as imagens da
vida vivida pelo poeta. A dor, o sofrimento e as alegrias se reconstituem em épocas e
datas, experiências e momentos históricos da vida, tornando o poeta parceiro íntimo e
companhia agradável na conversa ao pé do fogão. Da poesia irônica à poesia metafísica,
passando pela poesia social, o texto de Alex persegue sua busca pelo sentido da vida na
poesia de Drummond ao mesmo tempo que o poeta dá a conhecer sua rejeição ao “Deus
do catecismo”, um Deus apático que não se incomoda com o sofrimento e “põe medo
nas pessoas” (p. 118). Feita a trajetória da vida e da poesia de Drummond, é trabalhada
a aproximação fenomenológica, “a fim de extrair uma possível antropologia contida na
obra” do poeta. Conhecida a busca drummondiana, a paixão pela vida e a negação de
aceitar um deus omisso e insensível, a conversa continua na sala, entre móveis antigos,
que trazem nos veios da madeira o peso da história.
Já mais distante, mas não longe, da intimidade do poeta, é a vez de o teólogo
expor a teologia, sua história e teodiceia e provocar o “desmonte da teologia apática”.
Alex refaz o caminho da experiência de Deus na história, buscando reunir o
conhecimento possível para desvelar onde se perdeu o pathos divino entre os livros e as
teorias, mais preocupadas com as leis e as regras do que com a vida. De alguma forma,
poeta e teólogo coincidem em suas conclusões, e juntos percebem as limitações
impostas pela consciência da imposição de um Deus sem paixão.
Já no entardecer, na varanda da casa do poeta, e depois a caminho, desafiado pelo
poeta, o teólogo busca o Deus apaixonado. É a teologia que se faz com a vida, e que é
capaz de ouvir mais o grito surdo da fome do que o ecoar das penas de fogo que
escrevem as leis. Em poucas, mas densas páginas, a teologia redescobre a paixão: do
querigma à teologia latino-americana, passando pela Trindade, achega-se da práxis: “É
impensável aprofundar uma fé cristã que não seja afetada pela realidade injusta,
miserável, vulnerável e fatal, resultado de um processo em que o humano não é o centro
das decisões e sim o benefício próprio” (p. 222). Nesse caminho é possível identificar
uma teologia apaixonada e poética, porque cheia de vida, ocupada pela e preocupada
com a vida – uma teologia repleta da vida e da poesia –, quer ela seja de dor e tristezas,
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quer de alegrias e superação. Nesse sentido é possível concluir que poeta ateu ajuda a
redescobrir a Paixão de Deus, o Deus apaixonado pela humana-humanidade.
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Introdução às teologias das religiões

KNITTER. Paul F. Introdução às teologias das religiões. São Paulo: Paulinas, 2008.
398p. (Coleção Kairós.) ISBN 978-85-356-2309-3.
Paul F. Knitter, é professor de Teologia, Religiões do Mundo e Cultura no Union
Theological Seminary in the City of New York. Considerado um dos principais teólogos do
pluralismo religioso, o enfoque de suas pesquisas é o levantamento crítico de aproximações
cristãs a outras religiões.
O autor dividiu a obra em quatro partes e em cada uma delas aborda os modelos de
compreensão das religiões, a saber: de Substituição, de Complementação, de Mutualidade e
de Aceitação. Paul Knitter acredita que para uma teologia cristã das religiões essas distintas
receitas podem constituir oportunidades de aprendizado, oportunidades que, se forem mesmo
degustadas, poderão realçar umas às outras, motivo pelo qual ele espera que as explicações de
cada um dos modelos possam oferecer dados estimulantes e em número suficiente para que
cada qual navegue pelas várias possibilidades ofertadas. Mais ainda: que esses dados e essas
travessias conduzam cada um às suas próprias conclusões. Por isso ele propõe que todos os
cristãos façam duas coisas: conversem uns com os outros e sejam capazes de cooperar com os
adeptos de outras crenças religiosas.
Na parte um, o autor apresenta o Modelo de Substituição. Segundo esse modelo, quando
a mensagem de Jesus é de fato compreendida e aceita, ela promove transformações e altera o
status quo. Vale dizer: muda as coisas de posição. Em poucas palavras: após conhecer Jesus,
o modo de ser de cada um não será mais o mesmo.
O Modelo de Complementação, descrito na parte dois, não contradiz o Modelo de
Substituição, mas promove o equilíbrio necessário às preocupações que estão no âmago do
modelo anterior. Ou seja, o Evangelho não só transforma, também confirma. O Deus que
Jesus anuncia é um Deus que já ama as pessoas.
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Na parte três, o autor mostra aos cristãos que seguem os dois modelos anteriores que o
Modelo de Mutualidade funciona em ambas as direções! O diálogo inter-religioso propõe ser
um diálogo recíproco.
Na parte quatro – última –, vemos que o autor insta que os cristãos deixem Deus ser
Deus. Ele lembra que o âmago do Modelo de Aceitação é o mesmo âmago encontrado no
Evangelho: o mandamento de amar ao próximo.
Na parte 1, o autor aborda “O Modelo de Substituição: „somente uma religião
verdadeira‟”, destacando a substituição total e a substituição parcial. A substituição total
apresenta a primeira das posturas cristãs em relação às demais crenças, postura essa que
predominou durante a maior parte da história cristã: o Cristianismo estaria destinado a
substituir todas as demais religiões. Para os missionários cristãos, Deus queria que houvesse
apenas uma religião, a religião de Deus: o Cristianismo. O amor de Deus é universal,
oferecido a todos, porém leva-se esse amor a cabo mediante a conformidade, a comunhão
particular e singular com Jesus Cristo.
A diferença entre substituição parcial e total tem a ver com a revelação. Os evangélicos
mais moderados reconhecem e afirmam a revelação genuína de Deus nas demais religiões e
por meio delas, e até se regozijam com esse fato. A voz de Deus é escutada no interior, a
partir de movimentos dos sentimentos e mediante acontecimentos da história.
Para essa visão cristã das religiões está estabelecido que Deus fala a outras pessoas de fé
mediante a religião de cada um. Essa revelação pode tornar as demais pessoas de fé
conscientes não só da existência do Divino, mas igualmente de que esse Divino é um tu/você
pessoal, amoroso, convocador.
Na parte 2, “O Modelo de Complementação: o Uno dá completude ao vário”, o autor
chama a atenção para o avanço do Concílio Vaticano II ao tratar da necessidade de maior
abertura e diálogo.
Tal modelo representa o deslocamento de uma visão do Cristianismo como substituto
das demais religiões, para um posicionamento de completude e de compreensão ponderada
das demais tradições religiosas. Ele oferece uma teologia que atribui pesos iguais a duas
convicções cristãs das quais já ouvimos falar: que o amor de Deus é universal, estende-se a
todos os povos; mas alerta para o fato de o amor de Deus, particular, ter-se tornado real,
concreto, em Jesus Cristo.
Ao referir à maior abertura e diálogo, afirma que, embora o Papa Paulo VI tenha sido
considerado o papa do diálogo, o Papa João Paulo II foi mais além, pois buscou aproximar-se
das pessoas de outras crenças, por acreditar que o diálogo entre essas famílias religiosas seja
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muito necessário e promissor, uma vez que a realidade do único Espírito Santo vivente e
eficaz anterior a Cristo e posterior a ele é encontrado nas buscas e descobertas religiosas da
humanidade. O Espírito sopra onde quer.
Na parte 3, “O Modelo de Mutualidade: várias religiões verdadeiras convocadas ao
diálogo”, o autor destaca as pontes filosóficas e as pontes mística e profética.
Neste modelo, o maior peso penderá para o lado do amor universal e da presença de
Deus em outras religiões, e tentará buscar responder a três questões cuja preocupação é
promover o genuíno diálogo com outras religiões, que parece ser parte essencial do
imperativo de amar ao próximo, amor que passa pela escuta e pelo respeito.
Ao contemplar o terreno de outras tradições religiosas, os cristãos não percebem apenas
a diversidade, mas parceiros potenciais ao diálogo, à convivência e ao debate coletivo. Todas
as religiões têm direitos iguais de falar e ser ouvidas, com base no valor inato de cada qual.
Este modelo busca evitar que alguma religião tenha superioridade pré-concedida em relação a
todas as demais, o que a tornaria absoluta sobre todas as outras. Por isso ele chama a atenção
para um reexame interior e destaca a releitura da Bíblia à luz das novas experiências com
outras religiões a fim de serem encontradas novas maneiras de compreender Jesus que nos
capacitem estar tão mais abertos às demais religiões quanto maior for o nosso compromisso
com ele.
No capítulo 7, em “A ponte filosófico-histórica”, John Hick chama a atenção para o
centro do universo religioso: Deus. Não mais a Igreja, não mais Jesus. Todas as religiões
parecem reconhecer que a Divindade ou o Real que de fato vivenciam e assumem é maior e
mais forte do que elas vivenciam e assumem.
No capítulo 8, em “A ponte místico-religiosa”, é visto que o que a distingue da ponte
filosófico-histórica é o local de seu início. Os filósofos-historiadores começam com o ser
humano, com a argumentação de que nenhuma religião pode pretender possuir a verdade
plena, final, insuperável, acerca do Divino porque todo conhecimento humano é
historicamente condicionado ou socialmente construído e, por conseguinte, limitado.
É essencial a existência de diálogo entre as religiões. Para adentrar a casa de outra
religião, temos de deixar nossa própria experiência de fé na soleira da porta. No verdadeiro
diálogo inter-religioso, o coração fala ao coração. Cristo simboliza o vínculo dinâmico, a
corrente unificadora que ata o divino ao humano e ao cósmico.
Contrariamente, em “A ponte ético-prática”, observamos que as religiões novas têm
oportunidade de compreender não apenas a si próprias, mas também umas às outras. Então, a
realidade universal que invade todas as religiões pode ser indicada com uma única palavra:
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sofrimento, cujas dores afligem milhões de pessoas e assumem rostos diferentes, relacionados
entre si e percebidos através da pobreza, vitimação, violência, patriarcado. Para além dos
sofrimentos da humanidade existem os sofrimentos da Terra e de suas criaturas.
A parte 4, “O Modelo de Aceitação: várias religiões verdadeiras: assim seja”, é
constituída por três capítulos – “Fazendo as pazes com a diferença radical”, “Diferenças
verdadeiras favorecem o diálogo verdadeiro”, “O Modelo de Aceitação: insights e questões” –
e por “Uma conclusão inconclusiva”.
Este modelo, o mais jovem, cresceu durante as duas últimas décadas do século XX, e
pode ser considerado como filho do seu tempo em reação às inadequações dos demais
modelos referentes a uma teologia cristã das religiões. Este modelo não defende a
superioridade de uma dada religião nem busca o algo comum que torne todas elas válidas. Ao
contrário, aceita a diversidade de todas as crenças. As tradições religiosas que o mundo
apresenta são mesmo diferentes, e temos de aceitar essas diferenças.
No capítulo 10, “Fazendo as pazes com a diferença radical”, percebemos o contexto do
nosso mundo Pós-Moderno. A Pós-Modernidade é uma reação contra o otimismo do
Iluminismo. Os Pós-Modernistas advertem que a razão não é aquela luz nítida, pura, à prova
de falhas, que nos conduziria à verdade, pelo fato de ser livre da coerção da autoridade. Por
quê? Principalmente por dois motivos: (a) a própria razão pode ser contaminada e manipulada
ou explorada; (b) a razão pode significar coisas diferentes em culturas diferentes.
No capítulo 11, “Diferenças verdadeiras favorecem o diálogo verdadeiro” – “Várias
religiões, várias salvações”, pode-se ver que a possibilidade mais promissora de alcançar esse
equilíbrio (ou chegar mais perto dele) é o Modelo de Aceitação, mas uma aceitação favorável
levada até seus limites.
No capítulo 12, “O Modelo de Aceitação: insights e questões”, fica patente que as
tradições religiosas que o mundo apresenta são mesmo diferentes e temos de aceitar essas
diferenças.
O Modelo de Aceitação difere dos outros na maneira pela qual considera as diferenças.
Para os outros modelos, as diferenças constituem algo que eles querem ultrapassar, porém,
para o Modelo de Aceitação, as diferenças são não apenas algo com o qual seja possível
conviver temporariamente, mas algo com o qual se deseja viver permanentemente.
Para Paul Knitter, é necessário um diálogo intercristão acerca das demais religiões e
uma cooperação inter-religiosa, o que nos remete a falar de ecumenismo cristão – cristãos de
diferentes denominações e experiências históricas buscam aproximar-se uns dos outros e,
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mais que isso, aprender uns com os outros. Todos sabemos quanto isso pode ser difícil, mas
isso nos leva a intuir o seu valor.
Knitter diz não acreditar que um diálogo intercristão sobre determinada teologia das
religiões possa lograr êxito se os cristãos fizerem apenas isso. Afirma também que a
discussão, apenas entre nós, acerca de outras religiões, não haverá de ir muito longe. “Não
haverá paz entre as nações a não ser que haja paz e cooperação entre as religiões!”
O livro de Paul Knitter é importante para todos os cristãos, independente de
denominações religiosas, tanto quanto para os estudiosos da teologia ou teólogos orgânicos,
homens e mulheres que procuram vivenciar o seguimento de Jesus Cristo e as causas do
Reino. O livro alerta não apenas para a multiplicidade ou diversidade de religiões que relata,
mas também por refletir as questões que buscam compreender o pluralismo religioso, além de
proporcionar uma compreensão de diálogo ecumênico diante da fragmentação da religião
cristã entre as várias correntes cristãs.
O autor apresenta a necessidade de conhecer e dialogar com as várias denominações
cristãs. Segundo Knitter, o crente atual tende a ser religioso e inter-religioso e leva mais a
sério as outras denominações cristãs às quais não pertence. O ponto de vista do autor é
importante para vivermos em um mundo de multiplicidade e variedade de religiões e também
para buscarmos um Cristianismo profundamente plural. Ele nos convida a respeitar mais as
outras religiões.
O mais importante na proposta do autor é que todos os cristãos façam duas coisas:
primeiro, dialoguem uns com os outros; segundo, cooperem com adeptos de outras ciências
religiosas.
É importante refletir, hoje, a questão do projeto do Reino, que foi a principal causa de a
encarnação do Verbo ser possível, entender como as várias tradições teológicas buscam
responder ao desafio do compromisso com o Reino de Deus. Refletir cada uma das dimensões
teológicas é entrar em contato com uma prática teológica e pastoral dos vários grupos que
representam cada uma dessas etapas, mas, ao mesmo tempo, oferece também a possibilidade
de entender, compreender e assimilar essas práticas e perceber seus limites no atual momento
da humanidade, as exigências dessas práticas para o aprofundamento perene e a busca de
novos elementos para uma reflexão que possa levar a uma prática pastoral e experiência
testemunhal mais próxima possível para a realização do Reino. Enfim, entender as várias
teologias como possibilidade de um diálogo para ser possível estarmos a serviço de um
compromisso maior com a realidade do Reino.
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As teologias apresentadas são caminhos que, na sua especificidade, procuram responder
às várias perguntas dentro de determinado contexto histórico de um mundo profundamente
plural e moderno. A mensagem cristã neste mundo marcado pelo secularismo e pela
Modernidade encontra grandes desafios às várias compreensões teológicas para um possível
diálogo ecumênico e inter-religioso. Apesar da riqueza apresentada em Paul Knitter, nos
quatro modelos apresentados encontramos vários desafios para um diálogo mais eficaz. O
processo histórico atual é extremamente ágil e muito dinâmico, bem por isso as perguntas
feitas pelos modelos teológicos exigem sempre respostas novas, possibilidades de saída diante
dos obstáculos para o diálogo entre teologias cristãs e ciência, teologias cristãs e Modernidade
e, tão ou mais importante, entre as teologias cristãs e as teologias não cristãs. Acredito que os
ensaios teológicos não podem ser receitas ou respostas absolutas para questões complexas,
tais como violência, injustiça, guerra, fome, intransigência religiosa. Eles soem ser apenas
contribuições para convivências pacíficas de uma cultura plural e tolerante.
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