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Homenagem ao teólogo Padre José Comblin	

Esta	38ª	edição	de	Ciberteologia:	Revista	de	Teologia	&	Cultura	sai	a	público	em	período	que	
os	cristãos	dedicamos	à	celebração	pascal.	E	de	maneira	especial	quer	homenagear	o	teólogo	
Padre	José	Comblin,	falecido	há	um	ano,	com	88	primaveras,	na	manhã	dominical	do	dia	27	de	
março.	Estava	no	interior	da	Bahia,	ministrando	um	curso	para	comunidades	de	base.	Segundo	
testemunhou	na	 época	o	 Padre	 José	Oscar	 Beozzo,	 Padre	 Comblin	 levantou-se	 cedo,	 tomou	
banho,	aprontou-se,	mas	não	apareceu	para	a	oração	da	manhã.	“Perdemos	um	mestre	e	um	
guia	inquieto	e	exigente	como	os	velhos	profetas,	denunciando	sempre	nossas	incoerências	na	
fidelidade	aos	preferidos	de	Deus:	o	pobre,	o	órfão,	a	viúva,	o	estrangeiro.	Trabalhou	por	uma	
Igreja	profética	a	serviço	destes	últimos	nas	nossas	sociedades”	–	lamentou	padre	Beozzo.	

Nascido	 em	 Bruxelas,	 na	 Bélgica,	 em	 1923,	 Comblin	 foi	 ordenado	 padre	 em	 1947.	 Fez	
doutorado	em	teologia	pela	Universidade	Católica	de	Louvaina	e	chegou	ao	Brasil	em	1958.	Em	
Recife,	a	convite	de	Dom	Helder	Câmara,	foi	professor	no	Instituto	de	Teologia	do	Recife.	

Expulso	do	Brasil	em	1971	pelo	regime	militar,	Padre	Comblin	exilou-se	no	Chile	durante	oito	
anos,	 de	 onde	 também	 foi	 expulso	 em	 1980	 pelo	 general	 Pinochet.	 Voltando	 ao	 Brasil,	 foi	
morar	na	Paraíba,	em	Serra	Redonda.	Estudioso	da	 Igreja	da	América	 Latina,	 escreveu	obras	
como	a	“Teologia	da	Enxada”,	uma	corrente	 teológica	surgida	em	1969	na	 Igreja	Católica	do	
Nordeste	 do	Brasil	 que	 tem	 como	base	 a	 reflexão	 a	 partir	 da	 vivência	 cristã	 e	 teológica	 nas	
comunidades	pobres.	

Seu	corpo	 foi	velado	em	Salvador,	e	de	acordo	com	vontade	manifestada	aos	amigos,	Padre	
Comblin	foi	sepultado	no	Santuário	do	Padre	Ibiapina,	localizado	em	Santa	Fé,	povoado	que	faz	
parte	do	município	de	Solânea,	na	Paraíba.	

Em	sua	homenagem,	Ciberteologia	publica	2	artigos	sobre	seu	pensamento,	ambos	da	teóloga	
Alzirinha	 Souza:	 Teologia	 da	 Enxada:	 Evangelização	 inculturada	 e	 inculturante	 e	 A	 ação	
transformadora:	 Chave	 de	 aproximação	 entre	 José	 Comblin	 e	 Henri	 Bourgeois.	 O	 primeiro	
artigo	apresenta	a	experiência	de	formação	realizada	no	Nordeste	Brasileiro,	pelo	Padre	José	
Comblin,	em	conjunto	com	a	equipe	de	formação	do	ITER	–	Recife,	no	período	de	1969	–	1971,	
que	ficou	conhecida	como	a	Teologia	da	Enxada,	por	ter	sido	realizada	junto	aos	agricultores	
do	semi-árido	nordestino	que	ao	contrário	dos	grandes	proprietários	que	possuem	máquinas	e	
equipamentos,	tem	em	geral	somente	este	instrumento	para	o	trabalho	na	lavoura.	A	autora	
trata	 desse	 tema	 na	 perspectiva	 da	 história,	 do	 método	 e	 da	 inovação	 na	 pedagogia	
missionária.	



No	segundo	artigo,	a	autora	apresenta	a	categoria	da	ação	transformadora	como	o	ponto	de	
aproximação	 entre	 a	 Teologia	 Francesa,	 atráves	 do	 pensamento	 de	 Henri	 Bourgeois,	 e	 a	
Teologia	Latino	Americana	da	Libertação	através	do	pensamento	de	José	Comblin.	Em	tempos	
de	 aparente	 inércia	 da	 prática	 libertadora,	 esse	 artigo	 vem	 mostrar	 que	 independente	 do	
contexto	em	que	se	encontram	(Europeu	e	Latino	Americano)	a	Teologia	tem	um	papel	que	lhe	
é	próprio:	impulsionar	os	atores	sociais	a	assumirem	sua	responsabilidade	e	ação	no	processo	
transformador	da	história.	

Merece	ainda	destaque	o	Artigo	de	Maria	Teresa	Moreira	Rodrigues,	Os	Exercícios	Espirituais	
de	Loyola	e	a	psicanálise.	Limites:	prazer	e	realidade	dentro	da	dimensão	espiritual,	em	que	a	
autora,	que	é	psicanalista	e	acompanhante	espiritual	dos	que	se	propõem	a	fazer	os	Exercícios	
Espirituais	 (EE)	 de	 Inácio	 de	 Loyola,	 tenta	 comunicar	 neste	 texto	 as	 coincidências	 e	 a	
complementaridade	entre	a	proposta	de	Freud	e	a	de	Loyola.	Afirma	que	a	familiaridade	com	a	
psicanálise	 lhe	 permitiu	 perceber	 que	 os	 EE	 operam	não	 apenas	 um	processo	 emocional	 de	
autodescoberta,	mas	também	um	processo	espiritual.	Como	psicanalista,	ela	pode	apreender	a	
tensão	psíquica	que	subjaz	aos	EE,	e	que	remete	o	exercitante	não	só	a	uma	busca	da	vontade	
divina	para	sua	vida,	mas	também	a	uma	busca	de	si	mesmo.	

Fecha	a	seção	de	Artigos	o	texto	Teologia	Pública:	entre	a	construção	e	a	possibilidade	prática	
de	 um	 discurso,	 de	 Alonso	 Gonçalves,	 que	 tem	 como	 objetivo	 conceituar	 o	 termo	 Teologia	
Pública,	fazendo	um	breve	levantamento	de	algumas	abordagens	e	experiências.	

Além	destes,	o	leitor	poderá	ainda	desfrutar	das	seções		NOTAS,	ARTES	&	LITERATURA	e	
RESENHA.	

Bom	proveito	e	uma	Feliz	Páscoa	a	todos!!!	

Afonso	M.	L.	Soares	

Redator-geral	
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Teologia Pública: entre a construção e a 
possibilidade prática de um discurso1 

Alonso Gonçalves2 

 

  
 
 

Resumo: O texto tem como objetivo conceituar o termo Teologia Pública. Em linhas gerais, 

o texto pretende abordar algumas ideias sobre o tema – Teologia Pública – fazendo um breve 

levantamento de algumas abordagens e experiências. Levando em consideração a sociedade 

plural, global, e o sistema democrático de governo, a Teologia Pública pode participar desse 

processo apontando caminhos em busca de um bem comum. Os desafios são lançados, como 

a confessionalidade, mas os anseios são possíveis. Além dessa perspectiva, pretende-se, 

ainda, olhar o contexto teológico brasileiro no intuito de apontar possíveis caminhos 

convergentes em forma de prospectivas. 

 Palavras-chave: Teologia Pública; Teologia da Libertação; Sociedade; Cidadania; 

Confessionalidade. 

Introdução 
No universo acadêmico brasileiro, Teologia Pública é uma discussão recente, embora 

a terminologia não seja. É comum entre os pesquisadores atribuir o termo ao teólogo 

estadunidense Martin E. Marty (teólogo luterano) quando este escreve a um jornal de 

                                                           
1 Texto apresentado no I Encontro do Instituto Kaine Vox, com o tema Espiritualidade Pública, no 

dia 29 de junho de 2011, no Museu da Imagem e do Som (MIS) de Campinas, São Paulo. 

2 Bacharel em Teologia (Faetesp), licenciado em Filosofia (Faeme), professor de Filosofia (ensino 
público, São Paulo), pastor batista (Igreja Batista Memorial em Iporanga, São Paulo), integrante do 
Instituto Kaine Vox. 
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religião nos EUA, em 1974, sobre Reinhold Niebuhr,3 abordando o pensamento desse autor 

e a experiência religiosa na América do Norte.4 No Brasil, é algo que despertou o interesse 

há pouquíssimo tempo, daí a procura por textos que discutam o assunto. Desse modo, 

“fazer parte da Teologia Pública torna a pessoa que faz teologia em dia com a discussão”.5 

De um modo geral, a religião sempre teve a sua presença no espaço público. Embora 

vivamos em tempo Pós-Moderno, pós-metafísico e marcado pela secularização, a religião 

ainda continua sendo uma matriz cultural e uma força mobilizadora do ser humano. Sendo 

assim, a Teologia Pública tem espaço para promover-se e autoafirmar-se. 

A teologia, neste atual momento, foca-se na esfera pública buscando caminhos de 

interação com setores que até então eram demonizados, como a questão econômica e a 

política partidária. É claro que toda teologia que busca sua inserção na sociedade tem 

caráter público, mas nem todas abarcam metodologias e linguagem como quer ser a 

Teologia Pública. 

O desafio traçado pela Teologia Pública, pelo menos aqui no Brasil, e mais 

especificamente no segmento do Protestantismo de missão, é romper com barreiras 

confessionais – pois ela exige diálogo com outros segmentos sociais e teológicos – e 

barreiras eclesiais, uma vez que a natureza da eclesiologia protestante brasileira é de gueto. 

Antes de abordar o tema Teologia Pública, é preciso deixar bem claro que o conceito 

de teologia aqui é tomado como um discurso que se constrói a partir da fé em Deus e 

estabelece uma relação com o contexto em que determinada comunidade cristã ou 

pensamento teológico se encontra. Quanto à compreensão do que é público, tomo os 

esclarecimentos de Jürgen Habermas6 quando coloca que a esfera pública é uma rede 

                                                           
3 R. Niebuhr (1892-1971). Pastor e teólogo estadunidense; defensor da neo-ortodoxia. 

4 Cf. KOOPMAN, Nico. Apontamentos sobre a teologia pública hoje. Protestantismo em Revista, 
São Leopoldo, v. 22, p. 38-49, maio/ago. 2010. Disponível em: 
<http://www.est.edu.br/periodicos/index.php/nepp/article/view/29/67>. Acesso em: 22 nov. 2010. 

5 ZABATIERO, Júlio. Para uma teologia pública. São Paulo: Fonte Editorial, 2011. p. 7. 

6 Filósofo alemão (1929-) pertencente à chamada “segunda geração” da Escola de Frankfurt. Uma 
das suas pesquisas mais importantes dá-se na teoria da ação comunicativa. 
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adequada para a comunicação de conteúdos, tomada de posição e opiniões, tendo como 

componente imprescindível o agir comunicativo.7 

Como texto introdutório – ou seja: a tarefa é abordar perspectivas da Teologia Pública 

e sua capacidade, ou não, de discurso e prática –, num primeiro momento iremos identificar 

a diversidade de linguagem e abordagens onde ela se dá como reflexão teológica. Num 

segundo momento, apontar o que poderia agregar para a possibilidade da Teologia Pública 

em território latino-americano, especificamente no Brasil, mas apenas prospectivas. 

A Teologia Pública como discurso e práxis: seus 
possíveis fundamentos 

A Teologia Pública tem expoentes em diferentes lugares, como nos EUA (onde há 

um aprofundamento do tema, principalmente por teólogos católicos), na Europa e, com 

grande vulto, na África do Sul. Em cada momento/continente ela se serve de certos 

mecanismos para construir a sua linguagem e afirmar-se epistemologicamente num 

universo marcado pelo secularismo e pela busca de novas interpretações da história. 

A fim de fazer um apanhado geral, pois esse é o objetivo, faço uso das contribuições 

de Nico Koopman, teólogo sul-africano, no seu texto Apontamentos sobre a teologia 

pública hoje,8 em que o autor, num texto adaptado por conta de sua participação no I 

Simpósio Internacional sobre Teologia Pública na América Latina, realizado no Rio Grande 

do Sul em 2008, faz uma análise panorâmica da Teologia Pública a partir da diversidade de 

autores/teólogos em busca de pontos que possam servir de mediações para a construção de 

um discurso e a possibilidade de uma práxis. 

A Teologia Pública ganha uma dimensão particular a partir da década de 1970. Num 

primeiro momento, a ideia é articular teologia com questões que afetam as pessoas como 

um todo, sendo acessível para todos numa esfera pública. Para tanto, o diálogo deve ser 

feito com outros segmentos do conhecimento a fim de buscar pontos convergentes de 

diálogo e aproximação com a sociedade. Nesse entendimento, essa relação justifica-se 

                                                           
7 Cf. ZABATIERO, Para uma teologia pública, p. 8. 

8 Cf. KOOPMAN, Apontamentos sobre a teologia pública hoje. 
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porque, se a teologia quer contribuir, ela precisa ir além da confissão e engajar-se numa 

discussão que tenha como pauta a ética social, a justiça social, os direitos humanos, a 

democracia, a política e a economia. Esse é o prospecto para uma Teologia Pública. Uma 

maneira de falar de Deus e sua vontade (Reino de Deus) que seja condizente e 

intelectualmente possível no emaranhado de ideias, conceitos e comportamentos da atual 

conjuntura global. O desafio é esse. As palavras que envolvem essa busca são convergir, 

dialogar, adequar. 

A maior dificuldade de formular uma teologia que seja pública é a característica 

principal da teologia, a sua dependência de confissões de fé e a sua abordagem estritamente 

eclesial, no sentido de produzir teologia para dentro da comunidade de fé e nunca, com 

raras exceções, para fora. Pensar teologia fora dos muros institucionais é um caminho 

difícil, pois compreende-se que teologia é para os cristãos e não para a sociedade, o que é 

um equívoco. Essa barreira vem antes de qualquer coisa ou tentativa, porque o processo de 

maturação de uma Teologia Pública, pelo menos no Brasil, passa pela comunidade de fé9 

que carrega em seu imaginário religioso uma concepção de gueto.10 

A Teologia Pública tem uma agenda abrangente e desafiadora, daí a concepção de 

que ela não pode articular um discurso para fora, sendo que sua maior dificuldade talvez 

seja a sua capacidade de ser absorvida pela linguagem teológica vigente e pela comunidade 

que sofre, ainda, com uma visão míope e reducionista da realidade. 

A Teologia Pública procura o seu lugar. Diferentemente da Teologia da Libertação, 

que já conheceu o seu auge e está experimentando novas formulações,11 enquanto uma 

                                                           
9 É claro que o ambiente em que se discute Teologia Pública é a academia. Como tudo o que é 

novidade, as comunidades são as últimas a tomar conhecimento/refletir sobre novas propostas 
teológicas. 

10 Essa é a reflexão de Ronaldo Cavalcante em A cidade e o gueto; introdução a uma Teologia Pública 
Protestante e o desafio do neofundamentalismo evangélico no Brasil (São Paulo: Fonte Editorial, 
2010). 

11 É uma discussão levantada hoje sobre as novas, ou não, possibilidades da Teologia da Libertação. 
Nessa discussão acredito que a Teologia Pública seria mais uma ferramenta mediadora para a 
Teologia da Libertação, mas tal diálogo poderia ser feito em outro momento. Cf. RIBEIRO, Cláudio 
de Oliveira. A Teologia da Libertação morreu? Reino de Deus e espiritualidade hoje. São 
Paulo/Aparecida: Fonte Editorial/Santuário, 2010. 
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(Teologia da Libertação) promove um processo de questionamento, a outra (Teologia 

Pública) busca o cooperativismo, o diálogo não frontal, mas sim a parceria na construção da 

sociedade. É claro que aqui se corre o risco de vê-la taxada de conivente com os desmandos 

sociais e, na ânsia por contribuir, esquece-se de vê-la voz denunciante e profética, atitude 

característica da Teologia da Libertação. 

O espaço público de uma Teologia Pública 
A construção da linguagem da Teologia Pública é tomada a partir de algumas noções 

do que seja o espaço público para ser interlocutora. Nesse sentido, tomo aqui a definição do 

que seja esfera pública trabalhada por Jürgen Habermas, conhecido no ambiente acadêmico 

brasileiro, quando define o que seja o público em pelo menos quatro setores: 1) O governo, 

o serviço civil, o judiciário, o parlamento/congresso, os partidos políticos, as eleições; 2) 

Associações de negócios, sindicatos, organizações privadas; 3) Associação voluntária, 

Igrejas, movimentos sociais de interesse público; 4) A opinião pública, que forma e discute 

ideias com o uso da mídia, interpretando e identificando situações e problemas sociais de 

interesse público. Esses setores são os grandes macroeixos da sociedade civil e sua esfera 

pública. Para ser o que se propõe, a Teologia Pública necessita construir um discurso que 

seja: 1) Inclusivo, ou seja, abarcar em seu modo de pensar diferentes confissões de fé e 

crença a fim de tratar de um bem comum, daí a imprescindível dimensão ecumênica; 2) 

Participação com diversos setores sociais que interagem direta ou indiretamente com a 

sociedade, quer no âmbito partidário político, quer em agremiações de movimentos sociais; 

3) Construtividade, a partir das diferentes perspectivas sociais; 4) Linguagem acessível, 

sem cair no modo codificado de ler e entender a teologia; 5) Competência hermenêutica, 

sendo possível uma articulação com outras ideias e conceitos e, ao mesmo tempo, marcar 

posição. Nesse sentido, a Teologia Pública tende a ser abrangente quanto ao discurso e à 

interação. Por essa razão, pode não dar conta do que se propõe. Mas suas articulações 

seriam nos âmbitos da política – envolvida no processo de formação, avaliação de leis, 

além de fiscalizar o poder público quanto aos seus gastos, contribuindo para a formação 

crítica dos cidadãos em parceria com outros saberes, como sociologia e filosofia; da 

economia –, a partir da promoção da justiça social, do combate à pobreza, da avaliação das 

estruturas econômicas responsáveis pelos desníveis sociais e econômicos do país; da 
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sociedade civil, com sua manifestação comunitária, como escolas, instituições, Igrejas, 

mídia. 

Ainda sobre o seu campo de atuação, David Tracy,12 por exemplo, pontua que a 

Teologia Pública dirige-se para três públicos: a sociedade, a academia e a Igreja.13 

Encarando a pluralidade de manifestações culturais, o teólogo precisa abrir um diálogo com 

esses três públicos a fim de ser relevante no atual contexto. A Teologia Pública dar-se-ia a 

partir disso, um olhar atento para outras realidades, desvencilhando um pouco da teologia 

apenas para a Igreja. Na sociedade, onde se concentram diferentes vozes que contribuem 

para o ethos de sociedade, sendo esse ethos hoje dominado pela globalização e a tecnologia, 

esta última tendo a proeminência, a Teologia Pública seria mais uma voz, principalmente 

no âmbito político. Quanto à academia, a Teologia Pública teria o seu espaço, a exemplo de 

países europeus onde a teologia tem a sua especificidade no processo de maturação do ser 

humano, ela deixaria de ser estritamente confessional e faria um processo de inserção na 

sociedade secularizada. A proposta é fazer com que a universidade seja influenciada por 

uma leitura teológica da realidade. A tentativa é dotar a teologia do mesmo status 

sociopolítico de outras disciplinas. Na Igreja como um segmento social, um grupo de 

pessoas que tem na fé a sua razão de ser, a Teologia Pública teria a função de fornecer 

meios para que a comunidade tivesse uma maior participação na sociedade, renovando, 

instruindo e ampliando horizontes para além da confessionalidade e dos problemas 

corriqueiros de uma comunidade religiosa. 

Algumas experiências de Teologia Pública 
Como forma de exemplificar o que está sendo colocado, passo agora para algumas 

experiências que foram mediadas pela Teologia Pública em diferentes lugares, começando 

pela África do Sul. Por lá, conforme os apontamentos de Nico Koopman, o apartheid foi 

uma força devastadora. Homens como Nelson Mandela e Desmond Tutu foram verdadeiros 

                                                           
12 Doutor em Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma e professor de Teologia 

Contemporânea e Filosofia da Religião na University of Chicago Divinity School. 

13 Cf. TRACY, David. A imaginação analógica; a teologia cristã e a cultura do pluralismo. Trad. 
Nélio Schneider. São Leopoldo: Unisinos, 2004. p. 19-72 (Coleção Theologia Publica, n. 7). 
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promotores de uma Teologia Pública quando coadunaram diversos problemas da sociedade 

sul-africana com a linguagem teológica em busca de um bem comum. A relação com a 

Teologia Pública foi no sentido de convergência com o Estado na luta por melhorias para o 

país. Com a realidade do apartheid, as Igrejas sul-africanas tiveram um comprometimento 

maior com a sociedade e decidiram fazer política com teologia. Depois da queda do regime 

segregacionista, a Teologia Pública buscou interagir com o Estado para a formação de uma 

sociedade livre, democrática e economicamente inclusiva. É por esse fato que o Dr. Nico 

Koopman dirige um departamento de Teologia Pública na Universidade de Stellenbosch. 

Nos EUA, a Teologia Pública ganha status devido ao ambiente religioso propício 

naquele país. A liberdade religiosa, por conta da secularização política, tornou o país 

conhecido como “uma nação com alma de Igreja” (G. K. Chesterton).14 Com a 

compreensão de “religião civil”, os EUA entrelaçam muito bem política e religião. Na 

academia, as universidades mais conhecidas mantêm cursos de Teologia, como Harvard, 

Columbia, Yale e Chicago. Por conta dessa pluralidade religiosa, os currículos são 

ecumênicos e as discussões são travadas com a sociedade, por isso a crescente 

popularização de associações religiosas de cunho acadêmico, jornais de religião de ampla 

circulação, congressos e simpósios. 

Na Europa, a Teologia Pública dá-se numa estreita relação com a Teologia Política,15 

patrocinada por autores como Johann Baptist Metz e Jürgen Moltmann. Este último, por 

exemplo, tem múltiplos olhares, tendo no seu esboço teológico temas como universidade, 

ecologia e sociedade.16 No continente europeu há uma busca pela relevância da teologia na 

sociedade. Por lá a Teologia Pública pretende definir a atuação da Igreja na sociedade civil 
                                                           

14 Aqui, cf. RIBEIRO JR., Jorge Cláudio. Deus na terra do dólar: os estudos teológicos nos EUA. 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. 172-192. 

15 Para uma análise quanto à questão Teologia Pública ou/e Teologia Política, veja: GONÇALVES, 
Alonso. Por uma eclesiologia pública: da privatização da fé aos desafios pastorais da Igreja. 
Ciberteologia – Revista de Teologia & Cultura. São Paulo: Paulinas, ano VII, n. 34. Disponível em: 
<http://ciberteologia.paulinas.org.br/ciberteologia/wp-
content/uploads/downloads/2011/04/03Eclesiologia.pdf>. 

16 Cf. MOLTMANN, Jürgen. Dio nel progetto del mondo moderno; contributi per una rilevanza 
pubblica della teologia. Trad. Dino Pezzetta. Brescia: Queriniana, 1999. 
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procurando ampliar sua ação em realidades públicas, uma vez que o seu currículo já se 

encontra nas principais universidades. A dimensão pública da fé cristã é uma necessidade, 

no entender de Jürgen Moltmann, porque, para ele, “não existe identidade cristã que não 

tenha relevância pública”. 

Teologia Pública no Brasil 
Como o objetivo do texto é apenas panorâmico, não cabendo aqui nenhuma análise 

mais crítica, mas apenas apontando caminhos, resta pensar na Teologia Pública na América 

Latina, e, mais especificamente, no Brasil. O tema ainda está em ebulição por aqui, mas há 

reflexões perspicazes sobre o assunto, contando ainda com o Instituto Humanitas Unisinos, 

no Rio Grande do Sul, que publica periódicos que levam o nome de Teologia Pública, além 

de traduzir livros sobre o tema. A Teologia Pública ainda está restrita à academia, por 

enquanto não há uma discussão levada ao grande público, mas há publicações e debates 

sendo produzidos a fim de tornar comum o assunto. 

Quanto ao Brasil, a Teologia Pública caminha para uma reflexão em torno da 

cidadania. O universo religioso brasileiro, e latino-americano em geral, é um amálgama, 

onde há diversidade de confissões, liturgias, doutrinas e Igrejas. Nesse sentido, as palavras 

de Luiz Carlos Susin17 são importantes quanto ao pano de fundo de onde a Teologia 

Pública pode surgir: 

Nesse estado de coisas, cresce e se fortalece, em diferentes lugares e com diferentes acentos, 

uma “teologia pública”, não restrita ao âmbito da clareza das identidades e pertenças 

religiosas, mas à sua responsabilidade em sociedades plurais. Portanto, uma teologia que se 

abre para fora das paredes das Igrejas e das confissões, para se encontrar em praça pública 

com outras teologias e outros saberes, em vista de uma sociedade pluralista. 

A “teologia pública”, no entanto, não é um voo por cima das pertenças e das confissões, pois 

deixaria de ser teologia.Nem é uma perda de identidade confessional – só se pode elaborar 

teologia da própria confissão, não de confissão alheia, o que explica os diferentes níveis de 
                                                           

17 SUSIN, Luiz Carlos. O estatuto epistemológico da teologia como ciência da fé e a sua 
responsabilidade pública no âmbito das ciências e da sociedade pluralista. Disponível em: 
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/teo/article/view/1748/1281>. Acesso em: 27 jun. 
2011. 

http://www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_publicacoes&Itemid=20&task=categorias&id=5
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/teo/article/view/1748/1281
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pluralismo teológico – mas é abertura responsável e dialogal exatamente num mundo 

globalizado e não homogêneo. 

Os desafios para uma Teologia Pública no contexto 
religioso brasileiro 

No caso brasileiro, em que teologia é algo tão fragmentado, onde é facilmente 

confundida com doutrinas/dogmas, há desafios peculiares quando se trata da inserção da 

Teologia Pública. A princípio, o problema ocorre porque por aqui teologia é algo restrito às 

confissões, sejam elas católicas, sejam protestantes. Sendo assim, a tarefa teológica é 

reduzida aos seminários e faculdades que formam seus clérigos. Teologia é um discurso 

para a Igreja e não, propriamente, para a sociedade. É tão real isso que nos currículos de 

faculdades e seminários confessionais não há disciplinas sobre a cultura brasileira, a 

formação do povo brasileiro, apenas questões concernentes à tarefa teológica-pastoral. No 

caso protestante, essa questão é ainda mais agravante, porque se opera um distanciamento 

com a cultura devido à ênfase demasiada na “regeneração” e na “santificação” do 

indivíduo, tornando o comportamento a chave hermenêutica para dizer se tem ou não tem 

fé em Cristo. Consequência disso é a completa omissão para com a cultura popular, para 

com a política nos seus diversos setores da sociedade. E quando se pensa para fora dos 

muros, há outro problema. A ação missionária é vista como um avanço de território numa 

linguagem militar mesmo, onde sinônimo de Reino de Deus é templo sendo aberto. Nesse 

caso, Teologia Pública teria um penoso caminho de reconhecimento aliado ao processo de 

maturação dentro das confissões, uma vez que, conforme Luiz Carlos Susin, não é possível 

fazer Teologia Pública sem confessionalidade. Ocorre que a confessionalidade protestante 

necessita sofrer o processo de descolonização teológica pelo fato de haver um consumo 

excessivo de literatura teológica estrangeira, principalmente estadunidense. 

Teologia Pública na universidade 
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Teologia Pública surge em ambiente acadêmico e é de lá que vêm os debates. Roque 

Junges18 sintetiza muito bem qual é o seu campo de atuação em relação à universidade:  

Teologia Pública seria a presença da fé cristã, dentro da universidade, em dois sentidos. Por 

um lado, uma teologia que se deixe questionar pelos desafios da ciência, pois a universidade 

é o lugar por excelência para deixar-se questionar por esses desafios, como, por exemplo, os 

lançados pela biologia, pela genética etc. Para discutir essas questões, ela necessita de 

liberdade acadêmica. Não pode simplesmente repetir o que sempre foi dito, mas tentar novas 

compreensões e interpretações. É claro que ela precisa seguir o estatuto epistemológico 

próprio da teologia, tendo como ponto de partida a revelação e a tradição, mas com uma 

abertura para repensar esses dados na resposta aos desafios atuais. Um segundo sentido dessa 

presença da Teologia Pública é que ela seja uma presença crítica. Uma visão humanista que 

enfrente criticamente os pressupostos do paradigma da Modernidade presente na ciência e na 

sociedade. Portanto, a Teologia Pública, por um lado, deixa-se desafiar pelas ciências atuais 

e, por outro, também desafia criticamente as ciências em seus pressupostos. A teologia, nesse 

sentido, é pública por querer marcar presença no espaço público; em outro sentido, ela é 

eclesiástica por ser realizada no espaço da Igreja. 

Prospectivas quanto à Teologia Pública: entre o 
caminho do possível e a realidade 

A discussão quanto à inserção da Teologia Pública no debate social está caminhando 

para uma Teologia da Cidadania, uma vez que o tema da cidadania está sendo proeminente 

nos meios de comunicação e no debate social. 

Quem se dedica a essa tarefa – Teologia Pública/Teologia da Cidadania – no Brasil é 

o teólogo luterano Rudolf von Sinner,19 quando analisa a Teologia da Libertação e suas 

possíveis mudanças em questões metodológicas e leituras das novas conjunturas sociais e 

                                                           
18 Cadernos Instituto Humanitas Unisinos em formação – Teologia Pública. São Leopoldo: 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, ano 2, n. 8, 2006. Disponível em: 
<http://www.ihu.unisinos.br/uploads/publicacoes/edicoes/1158327607.61pdf.pdf>. Acesso em: 27 
jun. 2011. 

19 Cf. SINNER, Rudolf von. Da Teologia da Libertação para uma teologia da cidadania como 
teologia pública. Disponível em: <www.wftl.org/pdf/018.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2010. 
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globais. Sinner aponta para o surgimento de uma Teologia da Cidadania a partir da 

contribuição para a construção de uma cidadania pelos meios democráticos, políticos e de 

direito em parceria com o Estado e suas políticas públicas. Como a Teologia da Libertação 

é uma matriz teológica no nosso continente, a ideia é apropriar-se de metodologias e 

linguagem a fim de construir um segmento teológico coeso e de credibilidade. Apenas para 

fim de comparação, exemplifico assim:20 

 

 Teologia da Libertação Teologia Pública 

Gênero Crítica e práxis Diálogo e convergência 

Problemática Fé libertadora Estruturas da sociedade 

Destinatários Marginalizados Universidade, sociedade e 

Igreja 

Mediações Ciências Sociais Outros saberes 

 

Para que a Teologia Pública ganhe espaço a partir da concepção de cidadania, Sinner 

alerta para que deve haver uma profunda reflexão sobre o papel das diferentes 

manifestações religiosas no país, pois no seu entender há diferentes concepções entre Igreja 

e sociedade. 

Igrejas que olham quase que exclusivamente para o além e esquecem o aqui e o agora, outras 

que se exercitam em introspecção, e outras que querem usurpar o espaço público, num claro 

projeto de hegemonia. No caso das primeiras, é preciso encorajá-las para darem sua 

contribuição com firmeza e convicção, sem vergonha, mas também de forma qualificada. No 

caso das últimas, é preciso instigar restrição e autocrítica, pois, ainda que a motivação da 

atuação das Igrejas no espaço público seja religiosa, seu objetivo não pode ser corporativista, 

no interesse apenas da própria instituição, mas é preciso buscar o bem comum. 

Sinner observa algumas prospectivas quanto à atuação da Teologia Pública com 

perspectiva cidadã. Começando por abordar questões da sociedade contemporânea, seus 

                                                           
20 Quanto à Teologia da Libertação, cf.: BOFF, Clodovis. Teoria do método teológico; versão 

didática. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 138-139. 
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dilemas e temas relevantes, participar da discussão efetivamente. Nesse sentido, há um 

teólogo que corresponde a esse anseio, Leonardo Boff, quando participa de eventos com a 

sociedade civil organizada e é identificado como teólogo. Outra tarefa é autoafirmar-se 

como disciplina na universidade, tornar o discurso teológico palpável e atraente, sendo 

possível sua discussão em alto nível. Outra maneira de tornar a Teologia Pública parte da 

sociedade é a capacidade de comunicação em ambientes como a política e os setores 

econômico, cientifico e religioso, com sua diversidade. É claro que esse espaço será 

paulatinamente adquirido, mas, como o próprio Sinner observa, o maior desafio está na 

comunicação dos diferentes modos de ser cristão no Brasil entre as Igrejas Católica, 

Protestante, Pentecostal e Neopentecostal. 

Na América Latina (especificamente no Brasil), o conteúdo da Teologia Pública será, 

de fato, a Teologia da Cidadania. Para esse discurso ser uma realidade, o desafio da 

confessionalidade é a principal barreira, uma vez que “a presença da teologia na esfera 

pública persiste como relevante e necessária, mas não pode produzir em tudo seus papéis e 

atribuições exercidas no interno de suas confessionalidades”.21 Superando esse processo, é 

possível que a Teologia Pública desenvolva uma Teologia da Cidadania na esfera pública, 

contribuindo para o desenvolvimento da cidadania e da democracia.22 

Considerações finais 
Apontar caminhos para a Teologia Pública não é uma tarefa fácil, uma vez que ela 

pretende ser abrangente e ao mesmo tempo carrega limitações quanto à formulação de seu 

discurso. 

É possível sintetizar alguns pontos que podem servir de meios para futuros 

aprofundamentos: 

1. A Teologia Pública pode ser inserida na universidade pública como mais uma forma 

de discutir os assuntos contemporâneos. 
                                                           

21 ANJOS, Márcio Fabri dos. 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. 131. 

22 Cf. ZABATIERO, Para uma teologia pública, p. 55. 
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2. Superar a confessionalidade, principalmente na sua forma mais inadequada, o 

fundamentalismo. Preservar as matrizes teológicas mediante uma linguagem 

contextualizada. 

3. Desenvolver uma Teologia da Cidadania, onde a desprivatização da fé23 possa 

ocorrer, deixando de ser uma instância individual apenas e integrando-se às 

discussões que realmente contam para a vida citadina, como saúde, política, 

felicidade.24 

4. Coadunar com a Teologia da Libertação e suas conquistas metodológicas, teológicas 

e práxis, a fim de ter um mecanismo coerente de adesão e, ao mesmo tempo, 

resistência crítica para com as estruturas sociais. 
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Os Exercícios Espirituais de Loyola e a 
psicanálise. Limites: prazer e realidade 

dentro da dimensão espiritual1 
Maria Teresa Moreira Rodrigues2 

 

Resumo: A autora, que é psicanalista e acompanhante espiritual dos que se propõem a fazer 

os Exercícios Espirituais (EE) de Inácio de Loyola, tenta comunicar neste texto as 

coincidências e a complementaridade entre a proposta de Freud e a de Loyola. Afirma que a 

familiaridade com a psicanálise lhe permitiu perceber que os EE operam não apenas um 

processo emocional de autodescoberta, mas também um processo espiritual. Como 

psicanalista, ela pode apreender a tensão psíquica que subjaz aos EE, e que remete o 

exercitante não só a uma busca da vontade divina para sua vida, mas também a uma busca de 

si mesmo. 

Palavras-chave: exercícios espirituais; Inácio de Loyola; psicanálise; autodescoberta. 

 
 

Así voy devolviendole a Diós unos centavos del infinito caudal que me pone en las manos. 

Jorge L. Borges, Luna de enfrente3 

 

A psicanálise é uma disciplina extremadamente íntima, e de sensibilidade e habilidade. A 

prática da psicanálise converte essa intimidade em uma relação especializada entre duas 

pessoas, as quais, através da mesma natureza de sua exclusividade, transformam-se 

mutuamente. A primeira coisa que quero dizer acerca do trabalho refletido nestes escritos é 
                                                           

1 Trabalho apresentado no XXIII Congresso Brasileiro de Psicanálise, organizado pela Federeção 
Brasileira de Psicanálise (Febrapsi), em 7 de setembro de 2011, em Ribeirão Preto, São Paulo. 

2 Psicóloga, psicanalista, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. 
Mestre em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E-mail: 
mteresa.mrodrigues@gmail.com.  

3 Verso anotado da placa diante do prédio em que Borges morou. Buenos Aires, 1o de julho de 2011. 

mailto:mteresa.mrodrigues@gmail.com
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que meus pacientes têm-me ajudado a converter e personalizar meu pensamento, afetividade 

e esforço potenciais em uma forma de vida que me é profundamente satisfatória. Se tivesse 

seguido outra carreira, talvez minha vida tivesse sido mais cheia de acontecimentos e variada, 

mas não teria sido mais completa. A relação com meus pacientes tem-me ensinado a 

humildade e a necessidade do outro para eu ser e converter-me em mim mesmo. 

M. Masud R. Khan4 

 

Assim como uma mesma partitura pode ser interpretada de formas diversas por diferentes 

maestros, os Evangelhos5 são sempre os mesmos, porém continuamente animados pela 

sensibilidade, pela história pessoal e pela ciência de cada um. Uma escritura-fala que renasce, 

linguagem própria a cada homem, cuja veia jamais se esgotará, linguagem criadora de sua 

vida e de sua dignidade. Não pretendo compreender a totalidade desses escritos, que 

permanecem uma revelação espiritual. E a psicanálise trata da psicologia; ela propõe uma 

leitura que responde aos “comos” e “porquês” de certas atitudes e comportamentos; não trata 

do que é espiritual, pois este imprime o movimento da reivindicação profunda do coração 

humano: a busca da verdade, o insondável sonho de justiça, o culto da beleza, o encontro com 

Deus. De qualquer forma, a psicanálise pode, no entanto, alertar leitores indiferentes a esses 

manuscritos e tirar da rotina aqueles que com eles estão familiarizados demais. 

Françoise Dolto6 

Só se alcança prazer genuíno e autêntico se ele se situar dentro da realidade. 

A realidade só pode ser vivida se dela auferimos prazer. 

E o prazer e a realidade tocam-nos e transformam-nos se vividos desde os limites. 

Assim, vivamos os limites, única condição de acesso a uma vida plena e partilhada. 

 

 

                                                           
4 KHAN, M. Masud R. La intimidad del sí mismo. Madrid: Editorial Saltés, 1980. Prefácio, p. 9. A 

tradução é um exercício livre da autora, assim como o são os itálicos. 

5 No caso deste trabalho, a autora pensou nos Exercícios Espirituais conjuntamente com os 
Evangelhos. 

6 DOLTO, Françoise. A fé à luz da psicanálise. Campinas: Verus, 2010. p. 7-8. Os itálicos são da 
autora. 
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Apresentando o trabalho e a autora. O sentido e o 
porquê deste trabalho 

“A maior riqueza do homem é a sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado.” 

(Manoel de Barros7) 
 

Estar aqui é parte de um caminho que começou há exatos sete anos. Falarei 

brevemente dele, entremeando acontecimentos e emoções. Estou aqui, após sete anos de 

contato intenso e ininterrupto vivendo, dando e estudando os Exercícios Espirituais de 

Inácio de Loyola. Encontrei-me com Inácio sem tê-lo buscado. Buscava o que pudesse 

apaziguar o sentimento de desamparo que em mim permanecia, a despeito do que a 

psicanálise já me dera. Para o que clamava em meu interno, ela já não tinha recursos a 

oferecer-me. Isso eu intuía, mas não sabia. Soube conforme caminhava e olhava para trás. 

Nesse momento, evoco as palavras de Françoise Dolto: 

[...] É sempre depois dos fatos que se analisa. Raras são as previsões. Sim, o sentido chega 

depois à nossa consciência como uma realização em movimento de um sentido inconsciente 

que guiou nossos passos, falsos ou verdadeiros, no dia a dia.8 

[sobre Fé...] Só poderemos reconhecer o sentido com algum recuo, quando desprendidos de 

nossa ação, estaremos menos tomados por nossa paixão de agir. 

[...] E é no silêncio que se segue, quando a última palavra já foi pronunciada, que a frase 

libera seu sentido. É, portanto, no silêncio que o sentido se manifesta. Ele nasce dentre as 

palavras mortas. Depois.9 

Ou as palavras do poeta Antonio Machado: “Caminante, no hay camino. Se hace 

camino al andar”.10 

                                                           
7 BARROS, Manoel de. Retrato do artista quando coisa. São Paulo: Record, 1998. 

8 DOLTO, A fé à luz da psicanálise, p. 25. 

9 Ibid., p. 27. 

10 Verso extraído do poema “Camino”. 
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Foi assim, numa intensidade e certeza sem iguais, que encontrei a Deus, a Inácio e 

aos Exercícios Espirituais (doravante EE). Naquele final de semana, dia 14 de agosto de 

2004, disse ao pregador do retiro: “Algo muito grande aconteceu comigo: resignificou o 

vivido e vai dar novo sentido ao que está por vir”. Minha vida com as pessoas e com meus 

pacientes, desde então, ganhou novo olhar e mais luz. 

Assim como um dia fui “tocada” pela psicanálise e por Freud, depois o fui pelos EE e 

por Inácio. Assim como se faz “formação” em psicanálise, fui fazendo minha formação nos 

EE. “Submeti-me” ao processo dos EE em suas diferentes modalidades: finais de semana, 

retiros de oito dias, com colocação e sem colocação. Fiz cursos e estágio para depois ser 

admitida como acompanhante espiritual. 

Assim como se busca uma “escola” em psicanálise, assim fiz com os EE. No 

caminho, busquei e encontrei Carlos Domínguez Morano, jesuíta e psicanalista, com obras 

como Crer depois de Freud,11 Orar depois de Freud,12 Psicoanálisis y religión: el diálogo 

interminable.13 Através dele cheguei a Adolfo Chércoles Medina, jesuíta e autor de 

Apontamentos para dar os EE de Santo Inácio de Loyola,14 sob cuja orientação fiz retiro 

por dois meses, e de quem recebi autorização para traduzir o referido material e com este 

seguir dando os EE a outras pessoas. E isso é feito na modalidade Exercícios Espirituais na 

Vida Cotidiana (doravante EEVC), conforme a Anotação 1915 (EE 19) do livro dos EE de 

Inácio. Como o próprio nome sugere, os EEVC são um “retirar-se” no comum de cada dia, 

com uma proposta diária de material para oração. São encontros individuais e semanais, 

que duram por volta de um ano e meio. 

                                                           
11 São Paulo: Ed. Loyola, 2003. 

12 São Paulo: Ed. Loyola, 1998. 

13 Madrid: Editorial Trotta, 2000. Em português: Psicanálise e religião: um diálogo interminável. São 
Paulo: Ed. Loyola, 2007. 

14 CHÉRCOLES MEDINA, Adolfo. Apontamentos para dar os Exercícios Espirituais de Santo 
Inácio de Loyola. Segunda versão. Impresso, 2004. Tradução feita por Maria Teresa Moreira 
Rodrigues. 

15 (EE 19): Nesta anotação Inácio prevê que aquele que não pode ausentar-se de suas tarefas e trabalho 
por trinta dias pode fazer os mesmos EE em etapas, quando, então, o material é distribuído pelo 
tempo possível. 
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Como parte desse caminho de vivência, estudo e formação, surgiu-me um desejo que 

segui: há três anos fui fazer o mestrado em Ciências da Religião na PUC-SP. Conforme um 

professor do Programa, este trabalho era a “amarração histórica de minha vida”. 

Compreendi e aceitei esse slogan e o trabalho foi completado em maio de 2011, com o 

título Os EE de Inácio de Loyola: uma revisão do texto e um diálogo com Roland Barthes. 

A ideia de usar apenas Loyola no título do presente artigo veio da inspiradora leitura 

do texto de Barthes sobre os EE, no livro Sade, Fourier, Loyola.16 Nesse livro, depreendo a 

simpatia com que Barthes trata o “santo dos belos olhos, sempre um pouco marejados de 

lágrimas”.17 Chama-o pelo nome da aldeia em que nasceu e como sempre o chamou para si 

mesmo:18 Loyola. Santiago Arzubialde, jesuíta e grande especialista nos EE, considera esse 

trabalho de Barthes um “achado luminoso”,19 em que nos mostra como Inácio, em um só 

texto, permite que sejam construídos quatro textos. Esse trabalho de Barthes foi e continua 

sendo inspiração e referência para mim. 

Encontrar Roland Barthes, autor reconhecido e respeitado, e fora do âmbito eclesial, 

foi fundamental. Sua leitura sobre os EE confirma o rumo e a consistência que eles têm e 

que dão à construção de uma identidade própria. Confirma sua existência como escritura, 

como um texto que possibilita construir texto, e fazer daquele que o faz um construtor de 

sua própria subjetividade e liberdade, na busca da interlocução com a Divindade. Ler 

Barthes foi encontrar o que havia sido fundador na relação com os EE de Santo Inácio e 

com o próprio Iñigo-Inácio: a relação leitor-autor. 

No mestrado, vivi a experiência de colocar no papel os estudos que vinham sendo 

feitos e as ideias que se iam estruturando. No entanto, foi o vivido, e reiteradamente vivido, 

nos EE o que de fato emoldurou todo o processo de escrita. Depois de tudo, chegou o 

tempo de comunicar o escrito e o vivido. As palavras de Pannikar ajudaram-me a refletir 

sobre esse momento: 

                                                           
16 BARTHES, Roland. Sade, Fourier, Loyola. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

17 Ibid., p. XVI. 

18 Ibid., p. XXI. 

19 ARZUBIALDE, Santiago. Ejercicios Espirituales de S. Ignacio: historia y análisis. 2. ed. rev. 
Bilbao/Santander: Mensajero/Sal Terrae, 2009. p. 27. 
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Comunicar uma experiência não é coisa de pouca importância. [...] Porém, maior ainda é a 

responsabilidade do escritor. Não deve escrever o que não tem experimentado. Por outra 

parte, um certo pudor faz com que o escritor revista sua experiência de poesia ou a recubra de 

prosa mais ou menos filosófica. Em ambos os casos, utiliza palavras; palavras, todavia, que 

morrem ao serem escritas, como quando o peixe sai da água. [...] Outra advertência 

importante se impõe. Todo o livro se esforça em resgatar a Deus de cair nas mãos de 

especialistas e especializações.20 

Com essas advertências e com a delicadeza e o cuidado que nossos objetos de amor 

requerem, segui e sigo em frente. Entretanto, afirmo que foi a familiaridade com a antiga e 

querida psicanálise, no lugar de agente (psicanalista) e de receptora (psicanalisanda), que 

me permitiu ter claro que o que se passava em mim não era da ordem do emocional, ainda 

que tudo se expressasse por esse canal. Foi-me perceptível que os EE operam um processo 

emocional de autodescoberta e de autoconhecimento, mas operam também outro processo, 

o espiritual, que é o que nos permite “ver”. “A Luz não é o que se vê, é aquilo que faz 

ver.”21 Para a psicanalista, era possível apreender a tensão psíquica que subjaz ao processo 

dos EE, e que remete o exercitante não só a uma busca da vontade divina para sua vida, 

mas também a uma busca de si mesmo. 

A aproximação entre os EE e a psicanálise estava em mim, mas desde a experiência 

como pessoa e como profissional. Só agora, passados sete anos, é que posso “pensar” os EE 

com a psicanálise. Compreendo que era necessário “viver” o objeto antes de “estudá-lo” 

desde essa perspectiva. Vale relembrar que os EE foram fruto da história da vida de Inácio, 

da sua busca de Deus. Também para mim, antes de serem objeto de estudo foram objeto de 

uma experiência transformadora e criadora de novos rumos e caminhos. Aqui vale tomar as 

palavras do Cardeal Martini para registrar a impressão que o livro dos EE trouxe-lhe e com 

a qual compartilho: 

                                                           
20 PANIKKAR, Raimon. Ícones do mistério; a experiência de Deus. São Paulo: Paulinas, 2007. p. 90. 

(Coleção Algo a dizer.) 

21 SOBRINO, Jon. Jesus, o libertador; I – A história de Jesus de Nazaré. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 
56. 
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[...] quando tomei em minhas mãos o livro de Santo Inácio, descobri que era bastante 

diferente do que pensava; nenhum barroquismo, nenhum adorno, uma essencialidade 

absoluta, simplesmente com as únicas palavras necessárias para convidar a um itinerário da 

mente. Impressionavam-me as formulações enxutas, as indicações apenas esboçadas, que 

correspondiam, no entanto, a estados de ânimo, a situações que percebia serem as minhas. 

Refazia, em certo sentido, a experiência de Inácio. Isto é, começava a refletir com a ajuda dos 

Exercícios sobre meus estados de ânimo, e encontrava que a chave indicada para entender-me 

era a chave justa.22 

A retomada dos estudos sobre a espiritualidade 
inaciana. Contemporaneidade com o 
desenvolvimento da psicanálise. Inácio e Freud 

Interessante pensar que, enquanto Freud publicava alguns de seus primeiros textos, 

como A interpretação dos sonhos e Psicopatologia da vida cotidiana, a Companhia de 

Jesus (ordem religiosa fundada por Inácio de Loyola) lançava a Monumenta Historica 

Societatis Iesu (MHSI),23 em Roma (1894), buscando resgatar as origens e gerando grande 

animação investigativa. Assim, já desde o início do século XX peritos jesuítas vinham 

traduzindo e estudando os Exercícios Espirituais em seu original, buscando ser mais fiéis às 

diretrizes originais de Inácio. Com a popularidade que os EE foram ganhando, com as 

demandas que se faziam pelas mudanças culturais e pelo aggiornamento que o Concílio 

Vaticano II estimulava, as respostas que os entendidos já sabiam tornaram-se mais 

conhecidas. A partir da década de 1960, publicações que já vinham sendo feitas havia vinte 

                                                           
22 MARTINI, Carlo. In: GARCÍA LOMAS, Juan M. (ed.). Ejercicios Espirituales y mundo de hoy. 

Congreso Internacional de Ejercicios. Bilbao/Santander: Ediciones Mensajero/Sal Terrae, [s.d.], p. 
11-12. 

23 A Monumenta Historica Societatis Iesu (MHSI) encontra-se hoje em Roma, ao lado da Cúria Geral 
dos Jesuítas, mais precisamente no Instituto Histórico da Companhia de Jesus. Esta grande coleção 
é fruto do desejo dos padres, em 1892, reunidos na Congregação Geral XXIV, de ver estudados e 
publicados os documentos que tratam das origens da Companhia de Jesus, de Santo Inácio e seus 
companheiros e colaboradores, das Constituições, Pedagogia e missões na Ásia e América. Na 
ocasião, o então padre-geral, Luis Martin, recebeu a incumbência de realizar esse desejo de toda a 
Companhia. Constituiu-se uma equipe internacional para iniciar a coleção, que teve a sua primeira 
publicação em Madri, no ano de 1894. 
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e cinco anos espalharam-se por muitas línguas e países, como a publicação dos Exercícios 

Espirituais, do Diário e das Cartas de Santo Inácio. Conheceu-se mais sua obra e ampliou-

se a possibilidade de seguir suas diretrizes iniciais na experiência espiritual que os EE 

propõem. 

E desde as últimas décadas o laicato vê-se intensamente comprometido com o 

“Ministério dos EE”, sobretudo os EEVC, acompanhando não só a leigos, mas também a 

clérigos e religiosos; não só a cristãos, mas também a não cristãos, numa experiência 

profunda de contato consigo mesmo, desde a constatação de que isso se fazia necessário. 

A prática, influenciada muito pela orientação psicológica competente, foi oferecida na 

situação de comunicação pessoal e individual. Foi impulsionada também pela sensibilidade 

de que indivíduos precisavam trabalhar para realizar suas próprias pessoas, necessidade que 

uma cultura globalizante acentuou, visto que a mesma enfraqueceu os papéis estabelecidos, 

referente à família, gênero e trabalho. Diariamente, pessoas viram o curso violento de 

irreconciliáveis guerras locais e imagens de tortura desumana. [...] Todo mundo precisava de 

um lugar para narrar sua história. E pareceu que uma metade do mundo estava perguntando: 

Quem sou eu?24 

E Joseph Tetlow, responsável por um dos manuais mais conhecidos e usados para dar 

os EEVC, continua: 

E tudo provém dum manual que tem a idade de quatrocentos e cinquenta anos. A título de 

debate, o mesmo podia ser o único manual desta idade que ainda podia ser usado. O que mais 

podia ser? E visto que, cada vez mais, o livro é melhor compreendido, a experiência espiritual 

oferecida torna-se mais acessível para todas as culturas. Talvez isto seja porque o diretor dos 

EE tem de ser, em primeiro lugar, um ouvinte. Isto pode ser a mais importante atividade 
no milênio.25 

Quem dá os EE tem de ser um ouvinte. E a psicanálise é a arte da escuta. Tanto nos 

EE como na psicanálise, é a escuta que permite a fala, assim como é a fala que pode levar à 

escuta! 

                                                           
24 TETLOW, Joseph A. Os Exercícios Espirituais no século XX. Texto fotocopiado, sem referência. 

25 Ibid. Os itálicos e negritos são da autora deste trabalho. 
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Sigamos com os EE. 

Os Exercícios Espirituais (identidade espiritual) e 
a psicanálise 

Dizer algo sobre a relação entre identidade espiritual (no caso, pensando no processo 

dos EE) e psicanálise pode despertar reservas e desconfianças iniciais, tanto por parte de 

teólogos como de psicanalistas, cada grupo sentindo o outro como um invasor de seu 

campo. Apesar de todo o avanço já alcançado no diálogo interdisciplinar, ainda existe 

bastante reserva entre as pessoas de fé e os psicanalistas. E talvez ambos os grupos tendam 

a desenvolver um sistema de pensamento à margem de toda crítica ou de toda interpelação 

provenientes do “outro campo”, que é considerado, respectivamente, desqualificado em 

relação à sua própria lógica. Tentar, então, uma relação entre fé e psicanálise é situar-se no 

terreno do desafio a qualquer postura irredutível e rígida de ambos os lados, a qualquer 

preconceito que feche os horizontes amplos do pensamento humano, a toda tentativa de 

bloquear o afã de investigação e paixão pelo encontro, pelo diálogo e pela confrontação. 

Tomo para mim as palavras de Eduardo Montagne.26-27 

[...] que este trabalho é de alguma maneira um testemunho pessoal: nele quero deixar 

refletido algo do encontro que, no meu mundo interno, tiveram duas correntes poderosas de 

pensamento e de inspiração espiritual e intelectual. Desejo simbolizá-las em duas 

personagens, separadas por 383 anos, e aparentemente por perspectivas e lugares muito 

diferentes: Inácio de Loyola (1491-1556), fundador da Companhia de Jesus, e Sigmund 
Freud (1856-1939), criador da psicanálise. Inácio tem inspirado minha atitude de fé e Freud, 

minha atitude científica. Ambos me ensinaram, de modos diferentes, mas não 

necessariamente contrapostos, o valor e o significado do encontro com meu próprio mundo 

interno, como meio indispensável para conhecer a realidade exterior e localizar-me nela. E 
                                                           

26 MONTAGNE, Eduardo. Identidad espiritual y psicoanálisis. Una aproximación psicoanalítica a la 
autobiografía de San Ignacio de Loyola. In: ALEMANY, Carlos; GARCÍA-MONGE, José A. (ed.). 
Psicología y ejercicios ignacianos. Bilbao/Santander: Mensajero/Sal Terrae, [s.d.]. 2v. p. 253-270. 
(Colección Manresa, v. 5/6.) 

27 Eduardo Montagne é membro associado da Sociedade Peruana de Psicanálise, tendo sido jesuíta por 
longos anos. Tem um valioso artigo e conversa com Moisés Lemlij no livro Beyond belief: 
psychotherapy and religion, editado pela Karnak Books (nota da autora deste trabalho). 
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penso que ambos podem ter muitas coisas em comum, muito além das divergências 

históricas, culturais e religiosas que os separam no tempo e no espaço.28 

É verdade e de fácil constatação que tanto Inácio como Freud fizeram de sua 

experiência pessoal e das particulares circunstâncias de suas vidas, assim como das 

vicissitudes de seu mundo interno, uma permanente fonte de inspiração não só para si 

mesmos, mas também para muitos outros que, a partir do que eles deixaram, continuaram 

pensando, investigando e criando. O primeiro deixou o que genericamente chama-se 

“espiritualidade inaciana”, um conjunto de escritos, como a Autobiografia, os Exercícios 

Espirituais, as Constituições e as Cartas, que têm inspirado a vida dos jesuítas e toda uma 

corrente de espiritualidade no mundo dos que creem. O segundo criou a escola 

psicanalítica, e através de sua imensa produção científica inspirou uma abordagem 

completamente nova do mundo psíquico, ao descobrir esse gigantesco “continente” que é o 

inconsciente no universo mental do ser humano. 

Temos de dizer que ambos, Inácio e Freud, foram, e em muitos casos continuam 

sendo, incompreendidos por aqueles pouco dispostos a receber sem preconceitos e rejeições 

viscerais o novo que vai surgindo em cada época, e que constitui de alguma maneira o 

impulso aos grandes saltos que o pensamento humano dá de quando em quando. 

E podemos dizer que, de fato, quem pretende estar aberto a todas as manifestações do 

espírito humano, sem fechar-se a nenhuma delas antes de examiná-las, poderá encontrar 

com certeza, tanto em Inácio como em Freud, dois modelos da atitude de busca, de 

indagação paciente e incansável, de exame minucioso da realidade interna e externa, em 

prol de uma visão coerente e responsável do que o ser humano é, e de seu lugar e finalidade 

neste mundo. 

Podemos pensar que Inácio e Freud ensinam-nos, desde suas perspectivas e 

convicções pessoais, a abertura ao novo, à revisão e ao questionamento do já vivido e 

afirmado, a busca incansável de novas perspectivas. Inácio formulará sua atitude como 

homem de fé, em termos de uma identidade espiritual marcada por uma contínua busca da 

Vontade de Deus, através do discernimento, e que o leva a discriminar o que “é de Deus” 

                                                           
28 MONTAGNE, Identidad espiritual y psicoanálisis…, p. 254. Os negritos são da autora deste 

trabalho. 



ISSN 1809-2888  
Licenciado sob uma Licença Creative Commons 

 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 38 28 

daquilo que “não é de Deus”. O discernimento é central na espiritualidade inaciana. E o é 

precisamente porque Inácio experimentou em si mesmo as inúmeras ocasiões em que se 

pode enganar a si mesmo, acreditando que “é de Deus” aquilo que não o é, e que é mero 

fruto de circunvoluções mentais. Inácio tinha apenas o conhecimento de seu próprio 

itinerário espiritual, e uma imensa intuição que ele colocou a serviço de indagar-se. Assim, 

podemos afirmar que Inácio apontou-nos para aquilo que, trezentos anos depois, Freud 

descobriria: as motivações inconscientes. 

O discernimento em Inácio 
Numa época ainda pré-científica, Inácio teve uma enorme percepção psicológica, 

como fruto de sua própria experiência interna. O que se chama “discernimento inaciano” é 

precisamente o conjunto de “regras” e outros escritos que constituem a síntese de sua 

espiritualidade, mas também de sua psicologia, na medida em que assinalam com clareza as 

inumeráveis variáveis que podem levar a confundir motivações inconscientes com “vontade 

de Deus”, isto é: a confundir o caminho da própria neurose com o caminho de Deus. Por 

isso Inácio mostra sempre muito cuidado na decisão de “dar” os EE, de “dá-los” completos 

ou não (EE 18),29 a pessoas que pelo grau de imaturidade tenham pouca possibilidade de 

fazer uma “eleição”. Com a mesma clareza e cuidado, ele também advertia àquele que dava 

os EE que não se inclinasse por um ou outro assunto do exercitante, mas que estivesse no 

meio, como uma medida (EE 15).30 E isso para não influenciar inadequadamente nem 

misturar seu próprio conflito na decisão que o exercitante viria a tomar. É algo parecido 

com o que na técnica psicanalítica constitui a “neutralidade”, condição indispensável a ser 

mantida em nosso trabalho com os pacientes. 

                                                           
29 (EE 18) Anotação 18: “Os exercícios espirituais devem ser aplicados conforme a disposição das 

pessoas que desejem recebê-los, isto é, conforme a sua idade, instrução ou talento, para que não se 
deem, a quem é rude ou de pouca resistência, coisas que não possa suportar sem fadiga, e de que 
não possa tirar proveito. Por outro lado, dar-se-á a cada um, segundo queira dispor-se, aquilo de que 
mais se possa ajudar e aproveitar. [...]”. 

30 (EE 15) Anotação 15: “Aquele que dá os exercícios não deve induzir o exercitante mais à pobreza 
nem a qualquer promessa, do que aos seus contrários, nem a um estado ou modo de viver, mais do 
que a outro. [...]”. 
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Na concepção inaciana, a experiência religiosa não acontece, em nenhum caso, à 

margem da experiência humana. Discernir é não confundir, mas nunca é isolar. Uma 

experiência religiosa pretensamente “pura”, ou seja: isolada do conjunto de experiências 

humanas, emotivas, existenciais e históricas daquele que crê, é simplesmente o mais 

próximo de um grande engano. Isso supõe que, para Inácio, todas as dimensões da pessoa 

estão necessariamente envolvidas na experiência religiosa. Na experiência religiosa, o que 

chamamos de “Graça de Deus” apresenta-se em nós atuando sobre todo o psiquismo 

humano, ou seja: toda a estrutura psíquica fica envolvida e entra em jogo em qualquer 

decisão, atitude ou formulação de tipo moral ou religioso. 

A essa conclusão Inácio chegou pela observação de seu próprio mundo interior, em 

que os afetos tiveram importância decisiva. Conforme ele os observava, conseguiu uma 

espécie de desdobramento do Eu: um Eu que sentia e outro Eu que observava. Suas 

primeiras experiências sobre o que vivia em seu mundo interno aconteceram durante sua 

convalescença no Solar Loyola, após uma batalha inglória contra os franceses, da qual saiu 

ferido e com uma perna destroçada (Autobiografia 1).31 Já que não havia livros de cavalaria 

para ler, passou a ler os únicos que ali havia: a vida de Cristo e a vida dos santos. E 

percebeu-se oscilando entre duas séries diversas de pensamentos e fantasias: numa série ele 

se via nas façanhas que lia na vida dos santos, na outra ele se via nos grandes feitos de 

batalhas e de amor, próprias dos militares e cavaleiros de sua época e de sua vida. No 

entanto, logo se deu conta de que sua reação interna era diferente em cada uma das duas 

séries de fantasias. Quando ditou em terceira pessoa sua própria autobiografia, Inácio disse: 

[...] se lhe abriram um pouco os olhos e começou a maravilhar-se desta diversidade e refletir 

sobre ela. Colheu então, por experiência, que de uns pensamentos ficava triste e de outros 

ficava alegre. Assim, veio pouco a pouco a conhecer a diversidade dos espíritos que se 

agitavam nele, um do demônio e outro de Deus (Autobiografia 8).32 

Estavam estabelecidas as bases do que Inácio viria a chamar de discernimento de 

espíritos. 
                                                           

31 LOYOLA, Inácio de. Autobiografia de Santo Inácio (até Manresa). Introdução e notas de Maurizio 
Costa, sj. São Paulo: Loyola, [s.d.], p. 31-32. 

32 Ibid., p. 36-38. 
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Para ele, o demônio é o “inimigo da natureza humana” ([EE 7 e seguintes]33), e 

representa, portanto, tudo aquilo que se opõe ao mais autêntico e legitimamente humano; 

opõe-se ao dinamismo do desejo, que é o que pode levar o homem à sua própria realização 

pessoal. Em definitivo: o “inimigo da natureza humana” é a representação da capacidade de 

engano, de fracasso e de morte que cada ser humano traz em si mesmo. É o “mentiroso” em 

expressão bíblica. 

A partir dessa experiência fundamental, desse insight, em expressão psicanalítica, Inácio 

trará, para os homens de fé que se inspiram em sua espiritualidade, algo fundamental e que 

poderíamos formular desta maneira: aquilo que nós, os que creem, chamamos “Vontade de 

Deus” não é algo que venha de Fora e que seja, portanto, completamente extrínseco à pessoa, 

mas sim que necessariamente se insere no Dentro, no mundo interno e intrapsíquico, e que, 

por conter as representações mentais da realidade, está em contato com esta.34 

Mas há perguntas que podemos fazer a partir daí: que é esse Dentro mencionado? 

Como funciona o mundo intrapsíquico e que relação tem com a realidade exterior? Não 

haverá aqui um risco de subjetivismo, ou de isolamento dos grandes desafios que nos traz o 

mundo exterior, de Fora? Essas e muitas outras interrogações também se colocaram para 

Inácio há cinco séculos. E ele respondeu a elas à sua maneira, muito mais a partir de sua 

experiência que de uma formulação teórica. Freud ajudou-nos também com sua experiência 

pessoal, mas muito mais com a sistematização científica que fez ao submergir nesse 

continente oculto, que é o mundo psíquico da pessoa. Tanto para Inácio como para Freud, 

as grandes partidas que definem as atuações humanas, e em muitos casos o próprio curso da 

história, estão incrustadas neste imenso continente oculto. E a nós cabe desvendá-lo. Inácio 

o fez à sua maneira e inserido em seu tempo, deixando-nos o método que está presente no 

processo dos EE. Assim deu-se também com Freud, que à sua maneira e tempo deixou-nos 

sua escola psicanalítica. E é ela que nos dá subsídios para o passo seguinte. 

                                                           
33 (EE 7) Anotação 7: “Se o que dá os exercícios vir que o que os recebe está desolado e tentado, não 

se mostre duro e áspero para com ele, mas brando e suave, infundindo-lhe ânimo e forças para ir 
adiante, descobrindo-lhe as astúcias do inimigo da natureza humana [...]”. 

34 MONTAGNE, Identidad espiritual y psicoanálisis…, p. 259. Os negritos são da autora. 
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A experiência religiosa: suas bases psicológicas. 
Aspectos psicológicos latentes na proposta dos 
Exercícios Espirituais35 

A intenção que está sempre presente quando estudamos e relemos o texto inaciano é a 

de tratar de sua aplicação para os homens e mulheres de hoje. Isso nos obriga a tratar de 

uma questão prévia: a das possibilidades e dificuldades que atualmente existem diante da 

experiência religiosa em geral. E isso é necessário porque os EE tratam basicamente de 

introduzir o sujeito em uma experiência religiosa de grande monta, que não podemos 

duvidar em classificar de “mística”. Em nossos dias, uma experiência desse tipo coloca-

nos, sem dúvida, diante de algumas interrogações. 

Desde o Iluminismo, a experiência religiosa tem experimentado profunda crise em 

nossas sociedades ocidentais. As transformações socioculturais têm sido profundas, mas é 

nelas que a experiência religiosa deve acontecer. Vale lembrar que, após o Concílio 

Vaticano II, a evolução e as mudanças do pensamento teológico foram muitas e aceleradas. 

E ainda temos de considerar que a proposta inaciana nasceu em uma sociedade 

notavelmente diferente da nossa, e desde abordagens antropológicas e teológicas muito 

diferentes das atuais. 

No entanto, neste trabalho apenas nos interessam a problemática que guarda relação 

com a psicodinâmica da experiência religiosa e que possibilidades e rejeições esse tipo de 

experiência pode ter na sociedade atual. Cabe-nos pensar as bases psíquicas nas quais a 

experiência religiosa encontra seu terreno de enraizamento. De um lado, a experiência 

pode vir de processos saudáveis e maduros, mas de outro pode trazer em seu bojo um 

processo alienante, infantil, quando não manifestamente patológico. Em muitos casos, até 

mesmo as defesas e rejeições a essa experiência de fé podem responder também a 

dimensões regressivas, a preconceitos irracionais, ou mesmo a dificuldades de saúde 

psíquica. 

                                                           
35 DOMÍNGUEZ MORANO, Carlos. Psicodinámica de los Ejercicios ignacianos. Bilbao/Santander: 

Ediciones Mensajero/Sal Terrae, [s.d.]. (Colección Manresa, n. 30.) Esse texto foi fundamental para 
a elaboração deste capítulo. 
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A psicologia da religião fez-nos saber que é alto o poder psíquico da experiência do 

sagrado. É um fato que as representações religiosas, enquanto “objetos internos”, possuem 

um valor psíquico de primeira magnitude, que desperta afetos, emoções, sentimentos 

intensos e comportamentos radicais. Tudo dependerá do “material psíquico” com o qual 

essas representações psíquicas foram se configurando nos indivíduos e nos povos ao longo 

de seus processos biográficos ou históricos. Talvez que nada desperte tanto amor e ódio 

como a religião. 

O radicalismo que possui a formação cultural religiosa é compreendido quanto mais 

se analisam os fatores que intervêm em sua constituição e desenvolvimento. As ciências 

humanas, e particularmente a psicologia profunda, desvelaram os processos primitivos e 

arcaicos que sempre estão presentes na configuração das representações do sagrado. Esses 

são os mesmos processos que intervêm na constituição do ser humano enquanto tal, e que 

estão enraizados em suas estruturas afetivas mais primárias e profundas. As representações 

religiosas nascem no ser humano, costuradas com os primeiros objetos de amor e ódio, em 

cuja inter-relação configura-se o mais importante da personalidade. Posteriormente, tais 

representações poderão ser reelaboradas num nível cognitivo. Poderão até mesmo ser 

negadas, como nas posições de agnosticismo ou ateísmo. Todavia, permanecerão sempre 

nos estratos afetivos mais profundos, mobilizando e determinando as posições adotadas 

diante do fato religioso. As representações religiosas nunca são alheias a esses “objetos 

internos”. É nisso que reside a força e o potencial que o acontecimento religioso sempre 

desempenhou na vida dos indivíduos e dos povos.36 

Temos que a relação primeira com a mãe, logo depois a relação com o casal 

parental, ambas terão papel fundamental na estruturação da dinâmica pessoal, e servirão de 

suporte básico para a configuração das representações religiosas do futuro. Muito antes que 

se possa apreciar qualquer tipo de comportamento religioso, essas primeiras relações 

                                                           
36 “A esse respeito, não deixa de ser significativo o otimismo expresso por Freud na obra O futuro de 

uma ilusão, em que augurava um quase imediato fim da religião, desbancada que seria pela razão 
científico-técnica (o deus Logos). No entanto, poucos anos depois, ele mesmo confessa que a 
religião gozaria de vida muito longa, dado o alto poder que tinha no nível mais profundo e primitivo 
da afetividade. Os avanços da ciência e da razão pouco poderiam contra ela (O problema da 
concepção do universo).” In: DOMÍNGUEZ MORANO, Psicodinámica de los Ejercicios 
ignacianos, p. 15. 
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parentais servirão de base para a palavra da “catequese” que, se for dada, e qualquer que 

seja ela, cristã ou não, encontre um terreno em que possa germinar. A “qualidade” 

diversificada dessa primeira terra de relações internas e o tipo de mensagem que trouxer 

uma catequese converter-se-ão, em sua particular interação, nos fatores decisivos da futura 

religiosidade, assim como de sua eventual potência para o desenvolvimento e plenitude do 

sujeito ou para seu bloqueio, mutilação ou destruição. 

Tudo isso é relevante quando pensamos numa proposta religiosa como a dos EE. Eles 

supõem introduzir o sujeito em uma experiência de grande e particular intensidade, que 

afeta as estruturas psíquicas do ser humano, considerando mesmo que eles colocam em 

movimento uma larga série de recursos técnicos de grande porte. Portanto, será sempre 

valioso levar em conta a ambivalência e a ambiguidade que este tipo de experiência pode 

comportar. Já sabemos o quanto alguns modos de entender a prática dos EE contribuiu para 

que, em muitos setores da população, a proposta inaciana fosse assimilada como uma 

técnica de controle, repressão, culpabilidade, entendida como um protótipo do quanto uma 

experiência religiosa pode envolver de mutilação do humano. Mais do que nunca, é 

importante ter a consciência muito desperta e alerta a respeito dessa ambivalência que 

facilmente se pode esconder no coração da experiência de fé37 e de suas manifestações 

particulares. 

O método dos Exercícios Espirituais. Limites: 
prazer e realidade na dimensão espiritual 
O que são os Exercícios Espirituais 

(EE 1) Anotação 1. A primeira é que por estes termos – exercícios espirituais – entendem-se 

qualquer modo de examinar a consciência,38 de meditar, de contemplar, de orar vocal e 

                                                           
37 Aqui não se faz distinção entre experiência religiosa e experiência de fé. Do ponto de vista 

psicológico, ocupamo-nos do sujeito que acredita em um objeto transcendente e que, em virtude 
dessa crença, desenvolve uma série de comportamentos específicos. 

38 Lembrar que esse “examinar a consciência” implica o conhecimento de um inconsciente dinâmico, 
fundamental para o equilíbrio emocional, desde a perspectiva do “ordenar os afetos”. Os itálicos são 
da autora. 
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mentalmente, e outras operações espirituais, conforme se dirá mais adiante. Pois, assim como 

passear, caminhar e correr são exercícios corporais, da mesma forma se dá o nome de 

exercícios espirituais a todo e qualquer modo de preparar e dispor a alma para tirar de si todas 

as afeições desordenadas e, afastando-as, procurar e encontrar a vontade divina na 

disposição de sua vida para a salvação da alma. 

(EE 21) Exercícios espirituais para vencer a si mesmo e ordenar sua vida, sem determinar-se 

por afeição alguma desordenada. 

Nessa definição Inácio permite-nos ver claramente o objetivo primordial que ele 

pretende. Em primeiro lugar, trata-se de um trabalho na ordem dos afetos, e nesse sentido, 

desde um ponto de vista psicológico, tem como finalidade primordial entrar no mundo 

afetivo do sujeito para provocar uma remodelação do mesmo, e que o instale e ordene de 

acordo com uma determinada concepção de ser humano, e que está formulada no “Princípio 

e fundamento” (EE 23). 

(EE 23) O homem é criado para louvar, reverenciar e servir39 a Deus Nosso Senhor e 

mediante isto salvar sua alma. As outras coisas sobre a face da terra são criadas para o 

homem e para o ajudarem na consecução do fim para o qual é criado. Daí se segue que o 

homem há de usar delas tanto quanto o ajudam para seu fim, e há de desembaraçar-se delas 

tanto quanto o impedem para o mesmo fim. Por isso, é necessário fazer-nos indiferentes a 

todas as coisas criadas, em tudo o que é permitido à nossa livre vontade e não lhe é proibido, 

de tal maneira que não queiramos – de nossa parte – antes saúde que enfermidade, riqueza 

que pobreza, honra que desonra, vida longa que vida breve, e assim em tudo o mais, 

desejando e escolhendo somente o que mais nos conduz ao fim para que somos criados. 

Trata-se do que poderíamos chamar, em termos socioeconômicos e psicanalíticos, de 

uma espécie de “reconversão libidinal”. Isto é: trata-se de um trabalho que consiste em 

retirar a carga afetiva dos objetos libidinalmente investidos (despojar-se dela) e, depois de 

retirada, buscar e encontrar a vontade divina, ou seja: iniciar (procurar) o processo de um 

novo investimento libidinal e, assim, encontrar um novo objeto (a vontade divina – [EE 

1]). 

                                                           
39 Louvar: amor gratuito. Reverenciar: respeito incondicional. Servir: relação com o outro. 
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Como já dissemos, desde o início da vida psíquica nosso mundo emocional estabelece 

uma série de vinculações afetivas com os objetos que se enlaçam a qualquer tipo de 

gratificação. Entre esses primeiros objetos encontram-se naturalmente as figuras parentais, 

que são as que garantem a sobrevivência física, não só proporcionando os meios 

necessários para a satisfação das necessidades primárias, mas também oferecendo um clima 

de proteção e de amor, tão fundamental para a sobrevivência humana como é o alimento. 

Desde esses primeiros estágios, nosso mundo afetivo vai ampliando de modo rico e 

complexo suas vinculações de objeto, tanto com as pessoas como com os objetos materiais, 

além de fazê-lo até mesmo com as próprias ideias e fantasias. A realidade pessoal, nela 

incluído o corpo físico, formará também parte importante desse mundo de “objetos de 

amor”, que vai constituindo a dinâmica pessoal singular e particular de cada um de nós. 

É nessa dinâmica afetiva pessoal (prenhe de vinculações emocionais), sempre mutante em 

suas atrações e rejeições profundas, que Inácio pretende que o exercitante entre, a fundo, para 

discerni-la e transformá-la, de maneira a tornar possível uma vinculação tão radical com 

Deus, que “ordene” todas as demais e possibilite um novo modo de orientar sua vida.40 

Aqui vale trazer a distinção que Françoise Dolto fez entre necessidade e desejo,41 em 

seu livro A fé a luz da psicanálise: 

[...] Necessidade nos coloca em relação com um objeto que promete prazer. Desejo é um 

encontro interpsíquico com o outro. Trata-se de uma dinâmica, de um elã, de uma fonte que 

impele a viver e a buscar os outros que também nos chamam – incessante caminhar. O desejo 

é o elã do indescritível que sempre nos falta... Ele está para além da música, da página de um 

livro, de um rosto, de um gesto de compaixão. Ele nos faz viver no eterno inacabado e na 

contradição.42 

                                                           
40 DOMÍNGUEZ MORANO, Psicodinámica de los Ejercicios ignacianos, p. 44. 

41 Para entender o contexto em que Dolto coloca essa distinção, vale citar: “[...] não é o virtuoso 
aquele que segue a lei, seja até mesmo a lei divina, mas aquele que experimenta a do Espírito, que é 
a presença final do desejo em nós. ‘Jesus prega o desejo, não uma moral. [Ele] é o que nos leva a 
buscar o que nos falta.’ [...] É graças a essa ausência, a essa falta, que o jogo pode funcionar”. In: 
DOLTO, A fé à luz da psicanálise, p. 9. 

42 Ibid., p. 10. 
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É nessa dinâmica afetiva pessoal, singular e particular de cada um de nós que a 

necessidade irá se transformando em desejo. E na abordagem inaciana a nova experiência 

de amor não poderá ficar reduzida ao campo do mero emocional. A experiência religiosa 

deverá ter uma repercussão decisiva na configuração da vida (na disposição de sua vida – 

[EE 1]). Ou seja: a experiência do amor no processo dos EE é chamada a modificar 

profundamente o conjunto do universo de valores, de pensamentos, de condutas e etc. E 

tudo para a saúde da alma. Os EE são, nesse sentido, assim como foram para o próprio 

Inácio, uma proposta de transformação profunda da identidade pessoal. 

Inácio sabe que, sem essa necessária incidência que o processo tem de ter na 

disposição de sua vida, os EE poderão ficar reduzidos a uma experiência puramente 

imaginária, isto é, à criação de um mundo afetivo que busca apenas fugir do enfrentamento 

com a realidade. Ou, dito de outra forma: um mundo afetivo que fica reduzido a um mundo 

fantasmático afastado do real, do intersubjetivo, portanto não relativizado pelo 

enfrentamento com nenhum tipo de limite. São muitas as experiências religiosas que 

desafortunadamente acabam apenas nisso. E até porque o campo da religiosidade é dos 

mais propícios para esse modo patológico e infantil de fuga mundi. 

Apenas através dessa disposição de sua vida que há de ser modelada a partir do 

encontro com o desejo de Deus sobre a própria vida, e através de um longo caminho 

pessoal de discernimento e decisão, é que é possível uma experiência cristã vivida no nível 

do simbólico. Quer dizer: num nível em que o afetivo entra em jogo de maneira importante, 

mas é modelado, informado, organizado e relativizado pelo intersubjetivo, ou, dizendo em 

termos mais freudianos, num nível afetivo, submetido às leis do princípio da realidade. 

O processo da eleição é o ponto central da dinâmica dos EE. Mas essa eleição não 

será possível se antes não se alcançou discernimento suficiente para detectar os 

condicionamentos afetivos que, de fato, limitam a liberdade do sujeito e que, portanto, 

podem fazê-lo errar nessa eleição. Inácio sabe que somos livres, mas sabe também que de 

maneira ininterrupta estamos condicionados, e que esses condicionamentos não se devem 

apenas ao que podemos chamar de “condição humana”, dado que nossa liberdade é limitada 

em si mesma. O fato é que tanto nossas circunstâncias históricas de vida como nossa 

dinâmica afetiva acrescentam-nos condicionantes que sempre colocam em risco a liberdade 

conquistada. É por isso que toda a dinâmica dos EE vai buscar detectar quais são esses 
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condicionantes, essas fixações afetivas que, desordenadas, supõem um impedimento para 

nossa capacidade de eleição. Portanto, o trabalho de autoanálise na detecção das ataduras e 

impedimentos da liberdade será elemento central da proposta inaciana, pois Inácio conhece, 

a partir de si mesmo, a imensa capacidade de autoengano da qual dispomos, e que fazem 

com que as afeições desordenadas não sejam mesmo fáceis de detectar. Por isso que os EE 

constituem-se uma autêntica “hermenêutica da suspeita”, que tem por objeto as estratégias 

do engano no terreno da vida espiritual. E as afeições serão entendidas como desordenadas 

ou não, desde uma determinada hierarquia de valores. E para estabelecê-los Inácio vai usar 

a vida de Jesus como modelo de seguimento para o exercitante. 

Os caminhos pelos quais a liberdade humana pode desviar-se uma e outra vez são de 

ordem tanto externa como interna. Por isso que Inácio centra sua atenção sobre esses dois 

modos de desvio da liberdade. No processo dos EE, os condicionamentos estruturais 

poderão ser desmascarados dentro da meditação das “Duas Bandeiras”.43 Já as ataduras 

internas, pessoais e afetivas serão frontalmente analisadas nas meditações dos “Três 

Binários” e nas dos “Três Modos de Humildade”. Como se tudo isso não bastasse, Inácio 

não vai esquecer de que, assim como se passou com ele, ninguém retira seus afetos de 

algum objeto (sentido psicanalítico de pessoa, coisa, ideia ou situação) se não aparecer no 

horizonte um objeto de amor que englobe o que a pessoa busca. Só assim o objeto amado 

anterior poderá ser relativizado, como também poderá ser desprezado e ter suas antigas 

cargas libidinais aborrecidas (EE 63).44 É necessário ter um importante objeto de amor 

para abandonar os amores antigos. 

É a partir deste lugar de “reconversão libidinal” que se ilumina toda a metodologia 

dos EE: é necessário entrar de cheio nos aspectos afetivos profundos da pessoa, já que é ali 

que se coloca em jogo toda a possibilidade de liberdade e, portanto, de eleição de vida. 

                                                           
43 Estes EE, assim como os que são citados na sequência, compõem o trabalho psicológico e espiritual 

da segunda semana. 

44 EE 63: 1o colóquio: A Nossa Senhora, a fim de que me alcance graça de seu Filho e Senhor para 
três coisas: 1a: que eu sinta um interno conhecimento de meus pecados e detestação dos mesmos; 2a: 
que eu sinta a desordem de minhas ações, para que, aborrecendo-a, me corrija e me ponha em 
ordem; 3a: pedir conhecimento do mundo, para que, aborrecendo-o, afaste de mim as coisas 
mundanas e vãs. Rezar uma ave-maria. 
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De modo igualmente importante, Inácio sabe que esses aspectos profundos e afetivos 

da pessoa não se mobilizam por meio de puras ideias nem de pensamentos elevados. Se 

essas ideias não se impregnam de afeto, se não arrastam atrás de si as aspirações profundas 

do sujeito, pouco ou nada será modificado. Por isso, faz-se necessário trazer a ajuda dos 

sentidos e da imaginação, que, como elementos do psiquismo, guardam grande 

proximidade com o mundo afetivo, que se há de saber mobilizar.45 

Desde essa profunda intuição, Inácio convidará o exercitante, já na primeira semana, 

a colocar sob questão essas estruturas afetivas. Nesses primeiros momentos será 

fundamental sensibilizar a fundo o sujeito para transformar radicalmente seus antigos 

amores, a ponto de que ele chegue a aborrecê-los. Paralelamente, tenta-se, já desde esses 

primeiros momentos, sensibilizá-lo para o amor de Sua Divina Majestade, que, para Inácio, 

é o único amor capaz de tornar livre o ser humano. É o que se vê, de modo claro, nos 

“Colóquios”, que poderíamos muito bem chamar de “Colóquios para um novo amor” (EE 

62 e 63). 

A partir da segunda semana, tudo vai centrar-se na figura de Jesus, proposta que 

Inácio apresenta ao exercitante como alternativa, poderíamos dizer, aos antigos amores. No 

entanto, para que essa alternativa torne-se central, não é suficiente o mero conhecimento. 

Ele tem de ser conhecimento interno, único capaz de colocar toda nossa afetividade em 

jogo, até mesmo para gerar a resposta dupla que é necessária: a do amor e seguimento 

(para que mais o ame e siga) a Cristo. 

Em relação à Anotação 1 (EE 1), destaquemos o montante de funções psíquicas que 

Inácio deseja pôr em jogo com o método dos EE: qualquer modo de examinar a 

consciência, de meditar, de contemplar, de orar vocal e mentalmente, e outras operações 

espirituais... O método dos EE joga com todo o mundo interno, quer a ativação das 

faculdades intelectuais (examinar, meditar, isto é: análise e compreensão), quer a das 

faculdades afetivas (contemplar e orar, isto é: imaginativas e relacionais). Repetidamente, 

nas várias anotações e em tantas outras regras, poderemos ver como Inácio concede peso e 

presença a cada uma delas. Na Anotação 2 (EE 2), por exemplo, a primazia é dada às zonas 

                                                           
45 Conforme reza o EE 2: “[...] Porquanto o que sacia e satisfaz a alma não é o muito saber, mas o 

sentir e saborear as coisas internamente”. 
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afetivas sobre as intelectivas, pois trata-se de pensar uma modificação na vida em que “não 

é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas o sentir e saborear as coisas internamente”. 

Passemos à ordenação dos EE. 

Organização dos Exercícios Espirituais: sua estrutura 
e sua divisão interna 

As propostas de Inácio estão sempre nos pedindo atenção e cuidado, tanto para com 

aquilo que nos acontece vindo de fora (mundo externo) como para com o que nos acontece 

vindo de dentro (mundo interno). Vale mencionar, de início, que Inácio é pensado como um 

mestre da suspeita,46 pois sempre coloca “sob suspeita o próprio sujeito, a própria pessoa 

crente e sua experiência de fé”.47 No decorrer do processo dos EE, incita-nos 

continuamente a suspeitar de nós mesmos, oferecendo-nos “avisos e regras”, em que temos 

de fazer uso de nosso aparato de inteligência, memória e vontade. Tudo tem como meta 

conhecer e ordenar os afetos, condição para que a pessoa humana alcance a liberdade e o 

sentido verdadeiro de sua vida. Inácio empenha-se em fornecer-nos meios e instrumentos 

(regras, anotações, adições) que levam ao discernimento da mente e dão-nos a dimensão 

pedagógica que os EE têm. Esses meios, entremeados com as quatro semanas, nas orações 

de meditação e contemplação que ali estão, favorecem o ordenar a vida (mas lembremos: 

não para tê-la resolvida!) e a acolhida do dom de Deus, sempre com “ânimo e generosidade 

para com o Senhor”, num permanente discernimento do coração. 

Vejamos a dimensão pedagógica dos EE:48 

                                                           
46 Claro que um “mestre da suspeita” não por estar alinhado com os grandes críticos da religião, na 

Modernidade, que são Marx, Freud e Nietzsche, mas por levar a que se suspeite de si mesmo. Ver 
RAMBLA BLANCH, Josep. In: VV. AA. Maestros de la sospecha, críticos de la fe. Barcelona: 
Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia, 2007. (Série Estudios, n. 12.) 

47 RAMBLA BLANCH, Maestros de la sospecha, críticos de la fe. Rambla Blanch considera Inácio 
“mestre da suspeita” porque entende que: “A suspeita é o campo mais próprio da razão. A razão é 
um dos instrumentos mais valiosos que o ser humano tem para afrontar o mundo. Ela não é 
criadora, pode ser explicadora, mas é, sobretudo, crítica e ‘inquisidora’ (no bom sentido da palavra): 
por isso é também crítica de si mesma e de seus próprios condicionamentos e limitações”. 

48 As partes que compõem os EE, aqui apresentadas, seguem a sequência que consta do material do 
jesuíta Padre Adolfo CHÉRCOLES MEDINA, Apontamentos para dar os Exercícios Espirituais de 
Santo Inácio de Loyola (Segunda versão. Impresso, 2009). A alteração em relação à sequência de 
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Apresentação e introdução 
Anotações (EE 1-20 – Apresentação): 

Advertências úteis para quem ajuda a outros nos exercícios, e também para aquele 

que os faz. Podem ser divididas em três grupos: 1. O que pretende aquele que quer fazer os 

EE. 2. O que são os EE. 3. Papel daquele que dá os EE. (p. 2, 88) 

 

Modos de orar 

Princípio e fundamento 
 

Adições (EE 73-90 – Introdução): 

São avisos muito concretos para que a realidade que somos, e na qual estamos 

inseridos, não nos atrapalhe, mas sim nos ajude na tarefa dos EE. (p. 64) 

 
Regras para ordenar-se daqui por diante na alimentação (EE 210-217 – Introdução): 

É a busca da temperança. Embora Inácio as coloque apenas na terceira semana, 

Chércoles Medina já as coloca na Introdução, porque nos trazem um problema-chave nos 

EE: o dos desejos. O problema é onde e como estão presos, enganchados, pois não é 

qualquer forma de desejar que nos convém. Tais regras são avisos que nos ajudam a 

compreender e ordenar os próprios desejos, independentemente do que sejam, para termos 

ânimo e força para dar o melhor que há em nós mesmos, sentindo-nos livres, e não presos a 

nós mesmos. (p. 64, 73) 

 
Exame particular e cotidiano (EE 24-31 – Introdução): 

Exercícios de observar a si mesmo, que podem ser feitos de formas diversas. São para 

corrigir as faltas das quais não me dei conta. (p. 84, 88) 

Primeira semana 
                                                                                                                                                                                 
Inácio é possível, conforme Anotação 18 (EE 18). A cada parte “pedagógica” apresentamos uma 
breve explicação, cuja página de referência está entre parênteses. O uso do pronome em primeira 
pessoa deve-se ao fato de que aquele que faz os EE é sempre o autor de sua história e, assim, refere-
se a ela. 
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Regras para de algum modo sentir e conhecer as diversas moções que se produzem 

na alma (EE 313-327). Regras de discernimento de primeira semana 

Como interpretar o que sentimos, dentro de nós mesmos, para saber como nos 

conduzir em diferentes estados de ânimo pelos quais vamos passando: ilusões, temores, 

depressões etc., para seguirmos em direção àquilo que vale a pena. Tudo para que a pessoa 

não desista quando o que sentir for desagradável nem acredite que está tudo resolvido 

quando estiver animada. Cabe àquele que “dá” os EE saber e mostrar ao exercitante (como 

está dito no EE 6) que esses estados de ânimo não vão ser referidos a ele, “o que dá os EE, 

mas a Deus, com quem o encontro se dá, e a interlocução é a razão última dos próprios 

EE”. (p. 91-92) 

Como viver a vida com suas falhas 
Exame geral de consciência (EE 32-43 – Primeira semana): 

É uma revisão geral para descobrirmos não apenas as falhas, mas também o que é 

mais importante, que são suas raízes ao longo de nossa vida. Também para não nos 

enganarmos com nossas justificativas ou desculpas, e para inteirarmo-nos de nossa verdade, 

a cada momento. (p. 168) 

 

Confissão geral e comunhão (EE 44 – Primeira semana): 

Trata-se de recordar e reconhecer, junto a outra pessoa, a história não proveitosa de 

minha vida, tudo o que fez mal a mim e a outras pessoas. É feita como partilha, já que não 

devemos ficar apenas em nós mesmos. (p. 180) 

Segunda semana 
Meditação do Reino (EE 91-100): 

A essência da segunda semana é buscar como acertar em nossa vida, desde a 

liberdade. Como há muitas maneiras de viver a vida, Inácio vai apresentar-nos a Jesus, 

Deus feito homem como cada um de nós, que nos convida a segui-lo, vivendo a vida como 

ele, se isso for o que queremos. (p. 198) Viver em soberba leva-nos ao sem sentido, que é 

isolamento e vazio. Diante disso surge o chamado do Reino, ao qual não se pode ser surdo. 

(p. 338) 
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Regras para a mesma finalidade com maior discernimento de espíritos (EE 328-336). 

Regras de discernimento de segunda semana. Regras para de algum modo sentir e conhecer 

as diversas moções que se produzem na alma. 

Tais regras vão mostrar-nos que não basta ter boa vontade, nem ideias claras, nem 

boas intenções, ou ainda acharmo-nos corretos em nossas ações. No entanto, podemos 

enganar-nos e até mesmo causar mal a outros. Essas regras tornam-nos humildes, 

conscientes de que não somos santos e de que não podemos estar tão seguros de nós 

mesmos. (p. 246) São nossos mecanismos de defesa, em que se instalam as sutilezas do 

inconsciente. 

 

Preâmbulos para considerar estados de vida (EE 135 – Segunda semana): 

Preparação para decidir antes de decidir. Somos chamados não apenas a atinar com a 

liberdade, mas também a viver esse acertar, tirando de nós o melhor, que é a mesma coisa 

que dizer “seguindo a Jesus” e não às minhas vontades. Tudo é oportunidade, mas cabe a 

mim aproveitá-la. E terei de usar minha liberdade, dom de Deus, naquilo que ele me dá 

para escolher, não naquilo que a mim me dê vontade. (p. 268) 

 

Meditação de Duas Bandeiras (EE 136-148): 

Há dois caminhos a escolher: o da intenção de Jesus e o da intenção do inimigo. 

Necessário cair na conta dos próprios enganos, diante dos perigos da vida, e escolher a vida 

verdadeira de Jesus. (p. 283, 338) 

 
Três Classes (Três Binários) de Homens (EE 149-157): 

Trata-se do conhecimento de si. Mesmo que uma pessoa tenha ideias muito claras, os 

enganches dos desejos são o mais difícil de ser superado. Não somos livres, porque estamos 

amarrados a desejos e temores que nos aprisionam. Há de desenganchar-se deles para poder 

sentir-se livre diante de tudo (alcançar o estado de indiferença). (p. 287, 338) Há de sair do 

narcisismo. 

 
Três Modos de Humildade (EE 164-168): 

Depois de descobrir as armadilhas que enganam o homem, de descobrir a vida 

verdadeira de Jesus (Duas Bandeiras), e de lutar contra nossas amarras internas para 



ISSN 1809-2888  
Licenciado sob uma Licença Creative Commons 

 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 38 43 

chegarmos a ser livres, sentindo-nos indiferentes (Três Binários), estamos preparados para 

poder buscar e eleger o que Deus quer de nós, que será nossa maneira de viver o “para” do 

princípio e fundamento. (p. 297) 

 
Preâmbulo para fazer eleição (EE 169): 

Decisões para decidir. Para tomar uma boa decisão, nossa intenção mais profunda 

deve ser limpa, orientada toda ela para Jesus e sua causa, que é nosso destino comum. Não 

se trata de ver como posso acomodar Jesus ao meu modo de viver, mas de escolher minha 

maneira de viver para acomodar-me por completo a ele. (p. 302) 

 
Para conhecer de que coisas deve-se fazer eleição (EE 170-174): 

Uma vez que já recordamos o que deve mover nossos desejos no momento de decidir, 

agora temos de ter presente as coisas entre as quais podemos escolher: nem tudo é bom, 

nem tudo tem a mesma importância. (p. 305) 

 
Três tempos em que se pode fazer sã e boa eleição (EE 175-188): 

A vida é colocada em jogo no momento de nossas decisões. Por isso, é muito 

importante se as fazemos bem. Inácio avisa-nos que só há três momentos oportunos se o 

que queremos é acertar. Fora deles não devemos fazer escolhas. (p. 309) 

 

Para corrigir e reformar a própria vida e estado (EE 189): 

Quando não se pode ou não se está disposto a escolher, não cair na armadilha do tudo 

ou nada. (p. 339) 

 
Regras a observar no encargo de distribuir esmolas (EE 337-344 – Segunda 

semana): 

Não se trata de distribuir esmolas, mas de compartilhar, de ajudar e servir ao 

próximo. Essas regras ajudam-nos a pensar não apenas na partilha de bens materiais, mas 

na de bens internos. Trata-se de distribuir o que, como, quando, quanto e onde devemos 

distribuir o que temos e somos. (p. 327) 

 
Notas que ajudam a sentir e compreender os escrúpulos (EE 345-351 – Segunda 

semana): 
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Notas para não se fixar no exagero ou nos detalhes. Notas para ajudar a distinguir o 

que é um verdadeiro escrúpulo do que é um equívoco, um engano. Tomar consciência de 

que uma coisa é duvidar, outra é suspeitar: quando duvido, angustio-me e não sei o que 

fazer. Quando suspeito, fico mais alerta, vou com mais cuidado e estou mais atento. (p. 

334) 

 
Regras a observar para ter o sentir verdadeiro, que deve ser o nosso, na Igreja 

militante (EE 352-370 – após Quarta semana): 

Inácio educa-nos na relação com a instituição, com os superiores, com os iguais e 

com todos. E isso se aplica a qualquer instituição, não apenas à Igreja. 

Buscando fazer com que alcancemos uma vida mais verdadeira e frutífera, todas essas 

regras e avisos vão entretecer-se com as quatro semanas, expondo-nos em profundidade a 

quatro grandes eixos da vida do ser humano: o Mal, a Liberdade, a Dor e o Amor. 

 

Primeira semana: Mal (EE 45-72): 

“Como enfrentar a própria realidade negativa (falhas, posturas na vida que nos 

causam dano e também aos demais) com a ajuda de Deus para, sem nos abatermos, 

fazermo-nos responsáveis pelo que fizemos mal e abrirmo-nos para a mudança.”49 O eixo 

central desta semana é o Amor de Deus e o Pecado. O Amor de Deus criou-nos criaturas. O 

Pecado é não estarmos “criaturas”, porque distanciados do Deus Criador. A distância entre 

criatura e Criador acontece quando nos afirmamos em nós mesmos e tornamo-nos 

absolutos como deuses-criaturas, recusando a relação de dependência e obediência. É 

necessário reconhecer, ao vivo, em nossa história e na do mundo, quando isso acontece. Só 

então, desde o reconhecimento desse mal que há em cada um de nós e no universo, é que 

podemos ser recuperados por Deus, em sua infinita Misericórdia, que faz surgir vida nova. 

 

Segunda semana: Liberdade (EE 101-134): 

Inicia-se com Cristo convidando-nos para a restauração de todas as coisas, fazendo a 

vontade do Pai, numa atitude de amorosa dependência e obediência. É quando nos 

colocamos objetivos, discernindo e deliberando, iluminados pelo conhecimento interno do 
                                                           

49 CHÉRCOLES MEDINA, Apontamentos para dar os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de 
Loyola, primeira semana, p. 91,127-167. 
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Senhor, e desde o lugar em que Deus habita-nos, que é em nossa mera liberdade e querer. 

Aí então, motivados pelo amor de Cristo, podemos comprometer-nos em seu seguimento, 

numa purificação radical dos afetos desordenados, conhecendo-nos à luz da imitação de 

Cristo. É tempo de alcançar a indiferença, condição para a liberdade afetiva, a ser 

verificada nas meditações das Duas Bandeiras, das Três Classes de Homens, dos Três 

Modos de Humildade. 

 
Terceira semana: Dor (EE 190-209): 

Tendo alcançado o verdadeiro sentido para a vida, e estando indiferente a isso ou 

aquilo, é possível defrontar-se com a dor, tornar-se vulnerável a ela, ao sofrimento, à falta 

de vida e de sentido em si mesmo e em tudo que nos cerca. É poder conviver com a dor, em 

sintonia com a de Cristo, que, por sua vez, é a dor de todos, é a dor do mundo. Nessa dor 

compadecida e dolorosa os medos vão desaparecendo, e com o sentimento de amor por ele, 

com ele, as opções vão sendo confirmadas e a vida se afirma e ressurge no Cristo 

ressuscitado. 

 

Quarta semana: Amor (EE 218-229): 

“Esta semana vai tratar do que vale a pena na vida: são a alegria e o gozo verdadeiros 

que Jesus nos traz com sua ressurreição.”50 É desde esse encontro com o amor de Deus e de 

Cristo que é possível sair do amor de si, do próprio querer e interesse, e em tudo amar e 

servir, numa experiência profunda de dom e graça, de paz e reconciliação consigo e com o 

mundo. Só assim é possível começar a ter compaixão, a ter misericórdia. Isso é começar a 

amar; é ter uma vida em que acontece a “Contemplação para alcançar amor”. 

A máxima inaciana “encontrar a Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus” 

significa que a união ou relacionamento com Deus, desde que estabelecido no âmago de 

nosso ser, não resulta em atividade, mas a tal ponto penetra e transforma toda a atividade e 

toda a pessoa, que toda experiência torna-se uma experiência de Deus.51 Ou seja: ao 

                                                           
50 Ibid., quarta semana, p. 366-392. 

51 MAIA, Pedro Américo. Uma experiência de Deus: os Exercícios Espirituais de Santo Inácio: texto 
e contexto (IV). Revista Itaici, São Paulo, 1995. n. 25, p. 51-58, 1995. Disponível em: 
<http://www.itaici.org.br/quadro01.php?action=&id=&canal=REVISTA&secao=EDIÇÕES 
ANTERIORES>, p. 42-49. Acesso em: 26 jun. 2010. 
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exercitante é dada a possibilidade de viver e acolher o mistério de Deus em sua vida, na 

imitação de e entrega a Cristo, que é viver a mística cristã. E descobrir a dimensão do 

mistério é estar em sua identidade espiritual. 

Considerações finais 
Em termos da vivência de fé, a semente que encontra boa terra e dá fruto52 é aquela 

que se traduz em uma identidade espiritual, que por sua vez é fruto do encontro consigo 

mesmo e com uma autêntica esfera de valores espirituais, nunca concebidos como algo 

alheio à experiência humana. Tais valores devem ser livres de toda ideologização, pois esta 

é sempre um refúgio, mesmo que seja uma ideologia religiosa. 

A Companhia de Jesus, desde as intuições fundamentais de Inácio, sempre teve 

sensibilidade especial para o diálogo entre a teologia do Espírito e as ciências humanas. A 

psicologia implícita nos EE desenvolveu-se a partir de sucessivas referências culturais e 

científicas, a serviço do homem e de sua experiência espiritual. Apesar de suas 

possibilidades e limites, a ferramenta psicológica permite construir uma antropologia 

espiritual que, coerente com a dinâmica dos EE, abre o homem à transcendência, sem negar 

sua verdade psiquicamente corporal. 

Os EE são um instrumento de mudança, e quer passem por uma eleição de vida, quer 

mesmo por um crescimento espiritual, neles está em jogo uma conversão, que é a versão 

teológica da mudança psíquica. Vividos “com grande ânimo e liberalidade”, levam sempre 

a experimentar uma humanidade que implica uma transformação do ego, entremeado que 

está numa trama psíquica e espiritual, em diferentes níveis. Aquele que busca os EE traz, 

quer queira, quer não, uma história psíquica que o condiciona, quer seja bloqueando-o, quer 

libertando-o. Fazer os EE é colocar essa sua história humana dentro desse itinerário que o 

transformará, integrando todas as suas dimensões pessoais. Aquele que “dá os EE” 

acompanha aquele que “os faz” com enorme respeito à sua liberdade, oferecendo-lhe seu 

senso comum, seu realismo, seus conhecimentos, sua experiência, sobretudo contempla a 

viabilidade humana, consciente de que está no mistério de Deus. A psicologia que perpassa 

o processo dos EE não é um luxo nem leva a um individualismo intimista. Ela está a 

                                                           
52 Parábola evangélica, cf. Mt 13,8. 
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serviço da comunidade humana, pois não se esquece de que o exercitante dos EE é uma 

pessoa solidária, fruto e agente de uma história, que a chama a libertar-se, mas vinculada a 

um povo, no seguimento de Jesus. 

Meissner afirma53 que no processo do desenvolvimento de uma identidade 

psicológica a pessoa adquire um sentido consciente de sua própria e única identidade 

individual, em continuidade com sua personalidade e com a satisfatória integração dos 

subsistemas estruturais que formam seu corpo e sua mente, assim como também adquire 

um sentido de solidariedade a um conjunto de valores que se relaciona com um contexto 

social e cultural. Por sua vez, a identidade espiritual é algo cujo crescimento e maturação 

supõe que a pessoa aceite e responda à ação da Graça. Essa identidade espiritual é tanto 

mais firme quanto mais está construída sobre a base sólida de uma identidade psicológica 

madura. Do ponto de vista psicológico, a pessoa é levada a conceber o efeito da Graça 

como uma influência que enche de energia o seu interno, o seu ego, consciente ou 

inconscientemente, capacitando-o mais e mais para mobilizar seus próprios recursos e 

funções. 

Podemos encontrar o desenvolvimento dessas identidades (psicológica e espiritual) 

no Inácio maduro, depois de sua longa peregrinação exterior e interior. Se a Graça atua 

sobre todo o psiquismo, em consecução de uma identidade espiritual madura, poderíamos 

dizer, então, que Inácio vivia num tempo psíquico em que estava muito distante da 

realidade exterior,54 submerso em si mesmo, em grandes fantasias narcisistas, ou em sua 

atormentada submissão a um superego sádico, e movimentou-se em direção a um tempo em 

que estabeleceu adequadas relações objetais, dirigindo sua pulsão de vida para fora de si 

mesmo, na consecução de uma missão que o levava para o outro. Assim, o interesse por 

estabelecer vínculos espirituais com outras pessoas – as “conversões espirituais” passam a 

ser sua ocupação principal – substituiu o seu anterior isolamento. Psicanaliticamente, 

podemos dizer que a libido narcisista converteu-se em libido objetal, e que as pulsões de 

vida neutralizaram as pulsões de morte. O superego flexibilizou-se e permitiu o 

fortalecimento do ego. Desse modo, a estrutura egoica permitiu-lhe estabelecer vínculos 
                                                           

53 MEISSNER, W. W. Psychological notes on the Spiritual Exercises. Citado por MONTAGNE, 
Psicología y ejercicios ignacianos, p. 267. 

54 Ver anexos no final deste trabalho. 
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objetais adequados e criativos na busca de um projeto pessoal e em consonância com a 

busca de um projeto em comum com outros companheiros. Ficou para trás a etapa do Inácio 

eremita de Manresa, vestido de farrapos e com cabelo, barba e unhas crescidas 

(Autobiografia 18 e 19), submerso em seus próprios pensamentos, e em suas grandes 

consolações e desolações. Na etapa seguinte – Alcalá, Salamanca, Paris – apareceu o 

Inácio universitário, em relação estreita com um grupo de companheiros que ele congrega 

em torno de um projeto comum, que inspira e alenta. E nesse projeto estão os EE, 

experiência fundamental que traduz seu próprio itinerário, com toda a riqueza da 

experiência acumulada. 

Uma serena visão crítica permitiu-lhe tomar distância da idealização de figuras 

religiosas e de grandes penitências, e reconhecer que naquela época “não olhava a 

circunstância alguma interior” (isto é: não havia discriminação suficiente do exterior, que 

ele tomava falsamente como próprio, criando uma identidade artificial) “nem sabia o que 

era humildade” (isto é: vivia no inautêntico, submerso em um falso encontro consigo 

mesmo), “nem caridade, nem paciência, nem discrição para regular ou medir estas 

virtudes” (Autobiografia 14). A discrição ou discernimento passa a ser o centro de sua 

disposição espiritual. Ela o torna capaz de descobrir que até a oração pode ser uma tentação 

quando não for “discreta”, ou seja, quando impedir a realização do projeto total 

(Autobiografia 55). Desse modo, a discrição ou o “bom juízo” passam a ser a chave de uma 

identidade espiritual madura e formada, qualidade que sempre deverá ter o geral da 

Companhia de Jesus, mesmo que lhe faltem outras qualidades. Na verdade, isso é reflexo 

da chave de sua própria identidade espiritual, vale dizer: do efeito transformador da Graça 

sobre seu psiquismo. Da impulsividade anterior restou pouco. O superego deixou de ser 

persecutório e rígido. O ego cumpre suas funções e é a porção da vida anímica que pode, 

mediante uma adequada auto-observação, normatizar a relação do interno com o externo. E 

se o Inácio maduro de Roma aspira a que seus seguidores vivam também uma identidade 

espiritual sedimentada, pode-se dizer que “não parece dar-lhes outra regra... senão aquela 

que a discreta caridade ditar-lhes” (Const. 582). Assim resume Eduardo Montagne: 

Poderíamos dizer, então, que, para Inácio maduro, o sacrifício, a renúncia e a abnegação, tão 

importantes para quem quer comprometer toda sua vida no projeto, deixam de ser uma 

expressão masoquista de submissão a um objeto sádico externo ou interno e convertem-se em 
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uma consequência do princípio de realidade que rege o ego. Ao ego ficará a decisão 

consciente de aceitar, postergar ou deixar de lado uma exigência pulsional. Desse modo, as 

exigências instintivas do id ou as recriminações tanáticas do superego passam pelo filtro de 

uma estrutura egoica fortalecida, e que os tempera com sua mediação.55 

É importante entender também que a identidade espiritual madura de Inácio, como a 

de qualquer um de nós, não tem a ver somente com a realidade interior, mas é precisamente 

a possibilidade de assumir a realidade exterior, em toda a sua complexidade, situando-se 

diante dela com uma resposta pessoal. Isso acontece na medida em que o isolamento 

narcisista cede lugar a um adequado investimento libidinal no mundo externo, que 

encontra, então, uma verdadeira significação e ressonância interior, e que se torna capaz de 

nutrir e definir o projeto pessoal. 

Para concluir, recapitulamos o que já vimos, colocando três pontos em destaque: 

1. A dimensão psicológica da pessoa está sempre presente na consecução de uma 

identidade espiritual: quaisquer que sejam as influências externas que as regras de 

discernimento assinalem em termos de “bom espírito” e “mau espírito”, essas 

influências serão experimentadas como fenômenos psicológicos, que alteram, 

modificam ou transformam dinamicamente a estrutura psíquica. 

2. A identidade espiritual é alcançada mais plenamente quando construída sobre uma 

identidade psicológica madura, discriminada tanto de núcleos narcisistas que isolam 

da realidade ou a deformam, assim como discriminada de severos conflitos 

intrapsíquicos de tipo neurótico, como pode ser um superego persecutório e rígido. 

3. Uma espiritualidade, nos dias de hoje, tem de possibilitar àquele que crê a 

consecução de uma identidade espiritual que necessariamente leve em conta os 

desafios da realidade externa e os desafios do dinamismo do mundo psíquico pessoal, 

para assim poder formular, em comunhão mútua com outras pessoas, aquilo que 

chamamos Vontade de Deus. 

Pois é assim que tanto Inácio como Freud deram-nos o testemunho de uma busca 

infatigável da verdade, da autenticidade no encontro consigo mesmo e com os demais. Na 

                                                           
55 MONTAGNE, Psicología y ejercicios ignacianos, p. 269. 
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perspectiva de ambos, o que possibilita uma relação autêntica é a possibilidade de 

discriminar o Eu e o Outro, ou seja: é a possibilidade de interpenetrar-se, sem perder-se de 

si. A identidade psicológica e espiritual situa-se nesse estreito espaço em que se dá o 

registro dessa diferença. 
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A AÇÃO TRANSFORMADORA:  

CHAVE DE APROXIMAÇÃO ENTRE  
JOSÉ COMBLIN E HENRI BOURGEOIS 

Alzirinha Souza1 
 
 

 
 
 
 
 
RESUMO: Este texto apresenta a categoria da ação transformadora como o ponto de 
aproximação entre a Teologia Francesa, atráves do pensamento de Henri Bourgeois, e a 
Teologia Latino Americana da Libertação através do pensamento de José Comblin. Em tempos 
de aparente inércia da prática libertadora, esse artigo vem mostrar que independente do contexto 
em que se encontram (Europeu e Latino Americano) a Teologia tem um papel que lhe é próprio: 
impulsionar os atores sociais a assumirem sua responsabilidade e ação no processo 
transformador da história.  
Palavras Chaves: Ação transformadora, Teologia francesa, Teologia da Libertação, homem-
novo.  
 
Abstract: This text presents the category of transformative action as the point of rapprochement 
between the French theology, through the thought of Henri Bourgeois and Latin American 
Liberation Theology by Jose Comblin thought. In times of apparent inaction  the liberating 
pastoral practice, this article shows that regardless of the context in which they are (European 
and Latin American) plays a theology of its own: to boost the social actors to take responsibility 
and action in the process transformer history. 
Keywords: Transformative action, Theology French, Liberation theology, and new-man. 

 

  

Introdução 
As décadas de 70-80 foram marcadas por grandes mudanças políticas, sociais, 

econômicas no Continente Latino, e nessa ordem citada, as mudanças foram sendo 

estabelecidas e hoje vemos refletidas no Brasil. As estruturas democráticas retornaram ao 

país, o governo foi assumido por partidos provenientes das massas populares, registramos 

uma diminuição nos níveis de pobreza, com a possibildade das políticas públicas 

suportarem os brasileiros que viviam abaixo da linha da pobreza, o que denota um avanço 

nos postulados de distribuição das riquezas.   

                                                 
1 Mestre em Teologia Dogmática – Núcleo Escatologia – Madrid / Doutoranda da Université Catholique 
de Louvain – Belgica. Esse texto foi base para a comunicação apresentada no Colloque Henri Bourgeois, 
Une Théologie en dialogue dans les mutations culturelles, realizado em Eveux, França, em Novembro de 
2011.  
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Essa transformação também foi fruto de uma ação pastoral da Igreja do Brasil, 

quando assume com as Conferências do Celam, em especial a de Medellin, um olhar 

crítico sobre a realidade e a reflexão sobre as causas efetivas da pobreza, fruto das 

estruturas injustas de poder. A partir desssa nova tomada de posição da Igreja, e de um 

trabalho pastoral conjunto evangelizado e conscientizador, a sociedade foi mobilizada à 

tomada de consciência de sua realidade, sobretudo os pobres, que assumiram seu papel na 

sociedade a partir dessa tomada de consciência da condição em que viviam e a busca 

comunitária para a solução de seus próprios problemas.  

Atualmente há um caminho de transformação que se apresenta quase que no sentido 

contrário aos trabalhos realizados nas décadas passadas. Assistimos um processo de 

retomada através do sistema neoliberal, que culminam em posturas políticas, sociais e 

econômicas que persistem na exclusão dos que, por vezes, toca à  ação eclesial no mesmo 

sentido. A religião, por vezes, volta a ser reafirmada como busca do bem estar individual 

em uma linha de completo afastamento da realidade concreta dos pobres, que apesar de 

todos os avanços obtidos seguem existindo em nossa sociedade.  

Linha de bem estar individual rompe a idéia da ação comunitária; da ação 

transformadora. O eixo é deslocado da ação, da prática ao espitirual desconectado de toda 

realidade. A esperança é deslocada para o futuro e para a responsabilidade de um “outro”, 

vindo a responder e dar soluções sem um comprometimento efetivo. A responsabilidade 

não é mais pessoal, mas é diluída entre as tantas possibilidades possíveis, de forma mais 

imediata e mágica de transformação.  

 Neste “novo” contexto, que se apresenta entre a dialética da religião do “bem estar” e 

da “ação” (que nunca deixou de existir ainda que hoje se apresente de forma mais 

silenciosa) é que queremos refletir no curso desse artigo primeiramente sobre o papel da 

Teologia como instrumento motivador da ação a partir da relação com a realidade, à luz 

do pensamento de Henri Bourgeois2, e em um segundo momento a especificidade da ação 

eficaz à luz do pensamento de Jose Comblin.  

 

Henri Bourgeois e o aporte da Teologia Latino Americana à Teologia Francesa 

                                                 
2 Henri Bourgeois nasceu em 1934 e morreu em 2001. Foi padre da Diocese de Lyon – França, e diretor 
da Faculdade de Teologia da Univesité Catholique de Lyon. È fundador da Associação Europeia de 
Teológos Católicos e da Sociedade Internacional de Teologia Pratica (SITP). Tem um grande número de 
livros publicados na área de Catequese, e em Teologia Prática, vertente na qual vamos trabalhar nesse 
artigo. 
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 Começo a reflexão citando a Bourgeois: “Me parece por consequência que a 

Teologia que opera sobre as práticas e que a faz de maneira crítica não se manifesta em 

uma militância incontrolada. Ela é certamente engajada ou militante, se esses termos 

designam uma capacidade de análise das situações, uma vontade de tomar parte a sua 

transformação e ajudar aos atores sociais a melhor assumir seus propósitos e suas 

responsabilidades”3 Nessa obra, o autor faz uma reflexão em torno da questão central : 

Para que serve a Teologia? E essa citação responde a esse ponto central: ela serve para 

ajudar aos seus atores a descobrirem suas próprias realidades.  

 Coloco esse ponto em evidência como ponto de aproximação entre o pensamento 

dos dois autores aqui trabalhados, porque os dois traduzem o exercicio da Teologia como 

aquela que leva as pessoas a tomarem em sério suas responsabilidades e assumirem um 

papel como pessoas e cristãs dentro da sociedade. Neste sentido podemos afirmar que a 

Teologia: 1) deve suscitar à ação, e, 2) é capaz de se aproximar de seus atores e que 

efetivamente tem qualquer coisa a lhes dizer.  

 A idéia de uma Teologia como método de reflexão direta sobre os atores sociais e 

suas realidades dentro das possibilidades de transformação, tocam à Teologia da 

Libertação. Henri Bourgeois coloca em evidência que a Teologia da Libertação na 

América Latina muda profundamente as perspectivas de significação da Teologia Prática. 

Ela (a TdLib4) não se aproxima da Teologia Alemã, mais  acadêmica, mas se sente mais 

próxima da Teologia Francesa, mais pastoral: “ de fato, ela é outra e se vê sem 

referências próximas às teologias européias, que ela não ignora evidentemente”5. Sua 

característica principal é ser ligada ao povo, quer dizer, ligada àqueles que demandam à 

Teologia de responder e tomar posição articulando as práticas dentro de um contexto 

específico da realidade da América Latina.  

 Afirma que a aporte mais original que a TdLib, pôde fazer à Teologia francesa é 

justamente o contexto Latino Americano: “ O que é original, na América Latina, é a 

evidência de uma grande questão implicante, a sociedade e a Igreja. A Teologia se 

articula a um tal objetivo. Ela tem adquirido, desse fato, uma legitimidade eclesial que 

ela não tem por hora na França”6. Essa Teologia trabalha dentro do contexto latino-

                                                 
3 HENRI BOURGEOIS, Questions fondamentales de théologie pratique. Bruxelles, Lumen Vitae-Novalis, 
2010, p.79. 
4 TdLib – Teologia da Libertação. 
5 HENRI BOURGEOIS, Questions fondamentales de théologie pratique. Bruxelles, Lumen Vitae-Novalis, 2010, p.14. 
6 HENRI BOURGEOIS, Questions fondamentales de théologie pratique,  p. 15. 
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americano a partir de uma opção profética e solidária aos pobres, não somente do pobre 

individual, mas do que designa um termo coletivo, classes populares e outros grupos 

sociais de oprimidos, que toca a pobreza, tanto quanto um fenômeno social. A luz da fé, o 

cristão descobre a perspectiva do outro como um ser sofredor que reflete ele mesmo a 

imagem de Cristo. Essa opção profética se desdobra em ação, mais especificamente em 

ação libertadora. É importante colocar em destaque esse adjetivo, porque é justamente o 

termo “libertador” que marca a especificidade da ação  nessa Teologia. Não é uma ação 

sem significação, mas tem um objetivo concreto: busca a transformação do contexto para 

a libertação das condições que insistem serem mantidas pelo sistema vigente.  

 Neste sentido é necessário buscar duas compreensões: 1) sobre a perspectiva 

primeira da ação libertadora e  2) sobre seus fundamentos. 

A ação libertadora se dá superando dois tipos de estratégias: a do 

assistencialismo, que faz dos pobres um objeto da caridade e não um sujeito de sua 

transformação, e a do reformismo, que busca melhorar-lhes a situação perpetuando as 

estruturas fundamentais da sociedade, quer dizer, permanecem os mecanimos de exclusão 

e os privilégios das classes dominantes. Essa faz que com as pessoas se juntem e 

comecem um processo de conscientização, descobrindo as causas de sua opressão antes 

da realização da ação, que nessa Teologia nasce da implicação da Igreja com a 

Sociedade. Neste sentido o Teólogo deve conseguir articular uma das perspectivas 

ressaltadas por Henri Bourgeois: a proximidade da Teologia que busca responder às 

demandas da sociedade, pela realização da ação e do discurso teológico. 

O fundamento da ação, não é somente sociológico, geográfico ou econômico, 

ainda que passe pela compreensão dessas vertentes, mas é bem mais um fundamento 

evangélico: a autenticidade cristã somente pode vir da solidariedade com aqueles a quem 

Jesus foi solidário: os pobres. O Evangelho se endereça não somente ao homem moderno 

e crítico, mas, sobretudo ao “não-homem”, é dizer àquele que busca a integração de todas 

as dimensões humanas no processo da história, dentro da perspectiva comunitária da 

ação. É neste sentido de ação, que a teologia latino americana busca responder as 

questões práticas dentro de seu contexto. A ação realizada aqui, nasce de um engajamento 

pela libertação dos excluídos, e dá ao Evangelho um crédito que ele tinha no começo e 

nos grandes momentos de santidade e profecia 7. 

                                                 
7 LEONARDO E CLODOVIS  BOFF, Qu’est-ce-que la théologie de la libértation ? Paris, Cerf, 1987, p.22. 
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Henri Bourgeois exprime dessa maneira: “Me parece, pois, que a Teologia 

Européia foi beneficiada, sem dúvida, mas que ela pensa, da influência da Teologia 

Latina Americana, porque ela encontrou na América Latina uma figura concreta de que 

poderia ser realmente uma Teologia ligada aos problemas efetivos de um público assais 

grande” 8. 

 

A “prática da ação eficaz” para José Comblin 
 Um primeiro ponto que vale ser colocado em evidência, é que o pensamento e 

obra de José Comblin, não são desconectados de sua história pessoal, apenas  refletem as 

etapas de sua vida e os momentos da história civil e eclesiástica. Neste sentido, podemos 

dizer que Comblin escreve a partir de duas chaves hermenêuticas: a experiência da 

transformação política, eclesial e teológica do contexto latino americano e a vivência 

junto ao homem pobre rural realizada na maior parte dos anos passados no Nordeste 

Brasileiro.   

  Para a reflexão sobre a ação, trata de colocar em evidência e a reflexão principal 

em dois eixos determinados: sobre quem a realiza, e porque a realiza.  Neste sentido a 

centralidade do Homem é essencial: “A humanidade não é um termo entre tantos outros 

dentro da Teologia, mas é o seu centro”9. Em consonância com a TdLib, Comblin, 

assume a compreensão do humano a partir da opção preferencial pelos pobres. A partir 

daí abandona o projeto de oferecer um modelo pronto de humanidade, e tende sobre as 

suas necessidades e demandas para analisar as ações a propor e as reflexões que podem 

restaurar o respeito e a dignidade ao “não-homem” 10. 

 Como na leitura realizada sobre Henri Bourgeois, para Comblin também o 

Cristianismo, a Igreja e a Teologia, tem a missão de levar o ser humano à integração de 

suas dimensões. O Cristianismo oferece a libertação da humanidade não uma concepção 

de vida, uma doutrina fechada, mas a possibilidade para homens e mulheres, reunidos em 

comunidades e motivados pelo evangelho de “realizar ações” que levem ao respeito de 

sua dignidade. A ação das comunidades cristãs no meio do mundo é a contribuição dos 

cristãos para a libertação e a maneira cujo Jesus permance presente e se multiplica no 

mundo. Por isso, a primeira referência de todos os conceitos antropológicos cristãos é a 

                                                 
8 HENRI BOURGEOIS, Questions fondamentales de théologie pratique,  p. 16. 
9 JOSÉ COMBLIN, Antropología Cristiana, Paulinas, Madrid, 1987, p.13. 
10 A expressão « não - homem », é utilizada por Comblin, para definir a pessoa que é impedida por razoes 
externas ( economicas, sociais, politicas, psicologicas e religiosas) de dentro do curso de seu processo 
histórico, de integrar todas as dimensões humanas. 
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vida em comunidade, porque a ação evangelizadora realizada na base, dá ao homem uma 

verdade sobe ele mesmo. 11 

 Afirma que existam dois tipos de ações: aquela Evangelizadora e a do Homem 

evangelizado. Como ação, a Evangelização consiste em ir ao encontro do outro. O 

evangelizador é aquele que se coloca em contato com o outro, o compreende, não por 

dominá-lo, mas para lhe servir e neste sentido evangelizar é buscar a realidade ao nível 

do outro que permanece desconhecido para o interlocutor até o momento em que se 

coloca em contato com ele. As pessoas não sabem quem são até o momento em que o 

Evangelho penetra nelas. Esse momento é o momento da transformação completa. A 

contribuição cristã é forte e frágil ao mesmo tempo, mas sem dúvida é decisiva para 

motivar a ação nova, que é a do homem evangelizado.  

 Esquematicamente podemos afirmar que há uma sequência:  

1)  O Evangelho que entranha à mudança do “não-homem” ao homem novo;  

2) A vida das comunidades que tomam responsabilidade de sua ação buscando a 

libertação e a integração das dimensões humanas; 

3)  E como conseqüência a implantação do Reino de Deus.  

 

O novo e o velho coexistem nas pessoas, não como duas histórias sucessivas ou 

paralelas, mas como uma só história cheia de tensões e de lutas entre elas. O novo liberta 

o velho (aqui se realiza a transformação) em uma luta pela qual o homem vai se 

construindo como pessoa única e responsável por si, pela comunidade e pela 

transformação do mundo12.  

 Para Comblin, o homem que é privilegiado da ação (recebida e realizada) é o 

homem pobre. Os pobres são os protagonistas bíblicos. A Bíblia é “construída” em torno 

do papel privilegiado dos pobres e a tradição cristã renova esse mesmo tema a cada 

geração: nos últimos tempos de João XXIII a João Paulo II, a opção preferencial pelos 

pobres foi colocada em evidência e a Igreja se proclamou como a Igreja dos pobres. A 

Igreja Latina Americana, toma essa posição como regra para todo modo de ação, não 

simplesmente como uma disposição interna da comunidade cristã, mas  sobretudo porque 

                                                 
11 JOSE COMBLIN, Antropología Cristiana, Paulinas, Madrid, 1987, p.15 “como se diz em Puebla: é a 
missão das comunidades cristãs dar uma verdade sobre o homem. Essa verdade não é uma doutrina, um 
sentimento ou um conjunto de conceitos. A verdade é uma força que denuncia e destrói a mentira e faz 
nascer uma nova realidade. A ação das comunidades conseguem fazer nascer uma realidade nova” 
12 JOSE COMBLIN, Antropología Cristiana, Paulinas, Madrid, 1987, p.42-43. 
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Deus colocou antes o movimento de libertação da humanidade inteira13, ainda que por 

vezes a história tenha compreendido de maneira equivocada o conceito de pobreza, como 

força política social e econômica, mas que na verdade quem tem o poder são os 

movimentos e não os pobre em si; como pobreza idealizada à prática das virtudes, mas 

somente os ricos podem realizar essa idealização, ou ainda, a pobreza como mérito de 

salvação eterna, como se pobreza pudesse ser compensada pela morte.  

 O papel dos pobres dentro do processo de libertação do homem novo pode ser 

caracterizado segundo quatro aspectos:  

1) A simples presença dos pobres denuncia as estruturas que não lhes deixam transformar 

em homens novos;  

2) Entre os pobres nasce a comunidade cristã e as expressões de fraternidade que são a 

promessa da nova humanidade; 

3) Os pobres conservam a herança de uma vida comunitária que os dominantes insistem 

em destruir; 

4) Quando eles são ajudados eles têm toda capacidade de se organizarem e realizar a 

transformação da humanidade dominante. 14  

 

 Finalmente o Cristianismo coloca os pobres no centro da história humana. Não 

somente de maneira teórica, mas também de maneira prática. Não somente interpreta a 

história a partir da libertação dos pobres, mas pelo Evangelho que ele anuncia faz com 

que os pobres sejam protagonistas da história. 

 

Pressupostos para a ação transformadora eficaz 

 No entanto, não basta que o homem novo, seja realizador e protagonista de sua  

ação e nem se trata de qualquer forma de ação. A ação transformadora exige critérios de 

realização. Aqui não vamos apresentar nenhum tipo de metodologia aplicada à ação no 

sentido estrito da Teologia prática, mas vamos apresentar de maneira pontual, segundo 

Jose Comblin, quais devem ser elementos básicos implícitos a ação transformadora 

eficaz. 

 

1) A ação eficaz é ato que se realiza, que causa uma transformação. 

                                                 
13 JOSE COMBLIN, Antropología Cristiana, Paulinas, Madrid, 1987, p.49. 
14 GUSTAVO GUTIÉRREZ, La fuerza histórica de los pobres. Salamanca, Sígueme, 1982, p.96-130, 169-
211, expoem essa perspectiva de maneira mais abrangente. 
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Toda ação eficaz causa uma transformação a partir do homem novo. Não pode ser uma 

ação de assitência ou sócio-terapêutica que mantém as pessoas em seu Status Quo, dentro 

da mesma passividade. Pelo contrário, é uma ação que exige uma reação para a 

integridade15, que deve ser adaptada à história e à realidade. Para a eficácia da ação, é 

necessária: a percepção da realidade e a adequação à evolução histórico e social. Cada 

época conhece suas demandas e suas necessidades próprias. A ação dever ser uma 

resposta nova a cada novo contexto16 

 

2) A ação cristã não afeta somente ao mundo interior.  

O cristão não pode ser somente um homem de boas intenções, de julgamentos corretos e 

de palavras impecáveis, que se deixa levar pelo movimento da história. O Homem novo, 

é aquele que, respeitando as leis da natureza e da sociedade, influencia sobre o 

movimento que leva a uma ação trasnformadora. Em resumo: o homem novo é aquele 

que transforma seu meio natural e social, que se opõe ao que existe, para fazer existir 

qualquer coisa de novo, para que seu meio lhe permita ser mais Humano. Ele busca a 

realização, recusando a situação presente, transformando-a com sua própria ação. 17 

 

3) A ação eficaz, não nasce do nada, sem razão de ser, mas nasce da observação da 

realidade. 

Sobretudo de suas fallhas e da prática cotidiana dos cristãos engajados à ação contra 

essas, porque são elas que impedem o homem de crescer como pessoa. A identificação da 

realidade e da realização da ação, não implica necessariamente a participação de um 

grande grupo. Às vezes ela chega por uma unica pessoa que pode suscitar um começo de 

uma ação. 18 No entanto, a ação tem uma grande probabilidade real de transformação 

quando ela é realizada em comunidade. O individuo isolado não pode normalmemte 

mudar nada dentro da natureza da sociedade.  

 

4) A ação eficaz é aquela que realiza abertura ao novo, à Esperança. 

É a ação que nasce da promessa: “Pela promessa o mundo antigo viu a novidade por 

antecipação. É o antigo que é empregnado pelo novo”19. A promessa é que mostra uma 

                                                 
15 JOSE COMBLIN, Teología de la Revolution, Desclèe de Brouwer, Bilbao, 1973, p.84. 
16 JOSE COMBLIN, Teología de la Revolution, Desclèe de Brouwer, Bilbao, 1973, p.140. 
17 JOSE COMBLIN,  Théologie de la pratique révolutionnaire. Éditions Universitaires, Paris, 194, p.30. 
18 JOSE COMBLIN, Teología de la Revolution, Desclèe de Brouwer, Bilbao, 1973, p.213. 
19 JOSE COMBLIN, Teología de la Revolution, Desclèe de Brouwer, Bilbao, 1973, p.287. 
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possibilidade nova antes que venha o real; ela diz que qualquer coisa pode realmente vir 

um dia. A promessa cria uma abertura para o que não existe ainda e que não pode se 

representado por conceitos claros, mas que é fundado sobre as realidades bem 

delimitadas. É a promessa que permite passar à Esperança.  

A Esperança recusa o presente com o definitivo, assim como o retorno ao passado. E 

assim uma verdadeira abertura ao futuro. Esperar no sentido cristão é sempre crer no 

impossivel (Hb, 11); o que não implica esperar de uma maneira passiva, mas de fazer de 

maneira que a ação seja realizada, ou seja, possibilitada de realização. A esperança 

permite perceber o futuro de maneira latente que não é ainda manifestado dentro da 

realidade. A ação eficaz é aquela que é realizada dentro do que é possível, e que se realiza 

mesmo sabendo-se que não ocasionará uma mudança imediata, mas que deixa a porta 

aberta para a uma mudança futura. 

 

5) A ação eficaz é aquela que se baseia na forma da ação de Jesus. 

A ação de Jesus rompe a barreira de viver separado. Ele sabe que, em sua época, o mundo 

pagão e o que são certos pensamentos, como alguns dos que se defendem dele. Mesmo 

assim ele orienta sua ação de uma outra maneira: ele lança Israel dentro do mundo pagão, 

é dizer que ele entra em contato com o mundo por escutar suas questões e suas lutas. Ele 

frequenta primeiro aos pobres, não por populismo ou sentimentalismo, mas por realismo 

político, porque sabe que para fazer face ao sistema romano, deve contar com homens e 

mulheres que não são marcados por nenhuma classe ou cultura, que são desprovidos de 

signos e pré-conceitos (sinais de pertença ou prejuízos de classe). Jesus dá aos pobres não 

uma identidade cultural ou religiosa, mas lhes dá uma identidade interior, uma força de 

convicção de transformação tal que ela subsistirá por ela mesma.  

 

Conclusão 

 A aproximação entre Henri Bourgeois e Jose Comblin, ao final se dá pelo 

reconhecimento de como a Teologia da Libertação estabelece uma aproximação entre o 

contexto e como responde às demandas provenientes desse contexto. Uma dessas formas, 

que é papel mesmo da Teologia, é motivar aos seus atores sociais a assumirem suas ações 

realizando-as de maneira a transformar o contexto de forma a permitir que cada um possa 
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ao longo de seu processo histórico integrar as dimensões humanas e comunitariamente 

realizarem-se como pessoas.  

 A teologia não é uma super ciência que pretende dar uma síntese total de todo o 

conhecimento da ação cristã, aliás, essa super ciência não existe e as questões estão 

sempre com respostas incompletas. Como é possível fazer uma síntese do que ainda está 

imcompleto? Por outro lado, não se pode contar com os resultados das ciências 

disponíveis para que os cristãos se baseiem, porque são bases de um conhecimento 

fragementário. É papel da Teologia dar aos cristãos e à sociedade respostas concretas. 

Nenhum cristão se move porque ele leu alguma coisa em um livro de Teologia, mas estes 

estão aí para oferecer um complemento ao julgamento pessoal e responsável de cada 

pessoa, dai a responsabilidade do teólogo escrever também para menos informados. Essa 

“limitação científica” coloca a Teologia em situação de inferioridade? Não. Porque a 

experiência mostra que a direção da sociedade não coloca em questão os dados 

cientíticos. E neste sentido que Comblin, afirma que a Teologia é uma ciência de pobres e 

uma pobre ciência, que assume a tarefa modesta de mostrar os obstáculos a serem 

evitados para a realização de uma ação eficaz no mundo; sobretudo aos pobres que se 

creeem incapazes e não pensam que eles possam agir sobre os acontecimentos. Eles 

assistem e subsistem. Mas o Evangelho pode lhes reverlar uma força e a Teologia não 

farão seu papel se ela não chegar a reforçar a confiança, do que se fará a partir do contato 

com a boa nova20. 

 O cristianismo aporta ao mundo, não em primeiro lugar uma doutrina, mas do fato 

de que novos acontecimentos, novas realidades, nasçam no seio de uma nova humanidade 

que são as comunidades missionárias, uma nova prática e uma nova ação evangelizadora, 

não por dominar o mundo, mas para avançar como fermento presente entre os que são 

frágeis na sociedade: os pobres. Portanto a novidade do cristianismo é a afirmação da 

presença de Deus no pobre.  

 A ação transformadora cristã não foge do mundo, não refusa a humanidade e a 

realidade tal que ela é, assim como também não é sectária. Mas ela aceita as forças 

históricas com tudo o que ela pode ter de boa. A ação evangelizadora e na ação do 

homem evangelizado, gera uma esperança, que suscita a participação ativa dos pobres, 

não de maneira teleguiada, mas de pessoas que formadas pela própria consciência e em 

comunidade se tornam Homens Novos.  

                                                 
20 JOSE COMBLIN, Antropología Cristiana, Paulinas, Madrid, 1987, p.56-57. 
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Teologia Pública: entre a construção e a 
possibilidade prática de um discurso1 

Alonso Gonçalves2 

 

  
 
 

Resumo: O texto tem como objetivo conceituar o termo Teologia Pública. Em linhas gerais, 

o texto pretende abordar algumas ideias sobre o tema – Teologia Pública – fazendo um breve 

levantamento de algumas abordagens e experiências. Levando em consideração a sociedade 

plural, global, e o sistema democrático de governo, a Teologia Pública pode participar desse 

processo apontando caminhos em busca de um bem comum. Os desafios são lançados, como 

a confessionalidade, mas os anseios são possíveis. Além dessa perspectiva, pretende-se, 

ainda, olhar o contexto teológico brasileiro no intuito de apontar possíveis caminhos 

convergentes em forma de prospectivas. 

 Palavras-chave: Teologia Pública; Teologia da Libertação; Sociedade; Cidadania; 

Confessionalidade. 

Introdução 
No universo acadêmico brasileiro, Teologia Pública é uma discussão recente, embora 

a terminologia não seja. É comum entre os pesquisadores atribuir o termo ao teólogo 

estadunidense Martin E. Marty (teólogo luterano) quando este escreve a um jornal de 

                                                           
1 Texto apresentado no I Encontro do Instituto Kaine Vox, com o tema Espiritualidade Pública, no 

dia 29 de junho de 2011, no Museu da Imagem e do Som (MIS) de Campinas, São Paulo. 

2 Bacharel em Teologia (Faetesp), licenciado em Filosofia (Faeme), professor de Filosofia (ensino 
público, São Paulo), pastor batista (Igreja Batista Memorial em Iporanga, São Paulo), integrante do 
Instituto Kaine Vox. 
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religião nos EUA, em 1974, sobre Reinhold Niebuhr,3 abordando o pensamento desse autor 

e a experiência religiosa na América do Norte.4 No Brasil, é algo que despertou o interesse 

há pouquíssimo tempo, daí a procura por textos que discutam o assunto. Desse modo, 

“fazer parte da Teologia Pública torna a pessoa que faz teologia em dia com a discussão”.5 

De um modo geral, a religião sempre teve a sua presença no espaço público. Embora 

vivamos em tempo Pós-Moderno, pós-metafísico e marcado pela secularização, a religião 

ainda continua sendo uma matriz cultural e uma força mobilizadora do ser humano. Sendo 

assim, a Teologia Pública tem espaço para promover-se e autoafirmar-se. 

A teologia, neste atual momento, foca-se na esfera pública buscando caminhos de 

interação com setores que até então eram demonizados, como a questão econômica e a 

política partidária. É claro que toda teologia que busca sua inserção na sociedade tem 

caráter público, mas nem todas abarcam metodologias e linguagem como quer ser a 

Teologia Pública. 

O desafio traçado pela Teologia Pública, pelo menos aqui no Brasil, e mais 

especificamente no segmento do Protestantismo de missão, é romper com barreiras 

confessionais – pois ela exige diálogo com outros segmentos sociais e teológicos – e 

barreiras eclesiais, uma vez que a natureza da eclesiologia protestante brasileira é de gueto. 

Antes de abordar o tema Teologia Pública, é preciso deixar bem claro que o conceito 

de teologia aqui é tomado como um discurso que se constrói a partir da fé em Deus e 

estabelece uma relação com o contexto em que determinada comunidade cristã ou 

pensamento teológico se encontra. Quanto à compreensão do que é público, tomo os 

esclarecimentos de Jürgen Habermas6 quando coloca que a esfera pública é uma rede 

                                                           
3 R. Niebuhr (1892-1971). Pastor e teólogo estadunidense; defensor da neo-ortodoxia. 

4 Cf. KOOPMAN, Nico. Apontamentos sobre a teologia pública hoje. Protestantismo em Revista, 
São Leopoldo, v. 22, p. 38-49, maio/ago. 2010. Disponível em: 
<http://www.est.edu.br/periodicos/index.php/nepp/article/view/29/67>. Acesso em: 22 nov. 2010. 

5 ZABATIERO, Júlio. Para uma teologia pública. São Paulo: Fonte Editorial, 2011. p. 7. 

6 Filósofo alemão (1929-) pertencente à chamada “segunda geração” da Escola de Frankfurt. Uma 
das suas pesquisas mais importantes dá-se na teoria da ação comunicativa. 
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adequada para a comunicação de conteúdos, tomada de posição e opiniões, tendo como 

componente imprescindível o agir comunicativo.7 

Como texto introdutório – ou seja: a tarefa é abordar perspectivas da Teologia Pública 

e sua capacidade, ou não, de discurso e prática –, num primeiro momento iremos identificar 

a diversidade de linguagem e abordagens onde ela se dá como reflexão teológica. Num 

segundo momento, apontar o que poderia agregar para a possibilidade da Teologia Pública 

em território latino-americano, especificamente no Brasil, mas apenas prospectivas. 

A Teologia Pública como discurso e práxis: seus 
possíveis fundamentos 

A Teologia Pública tem expoentes em diferentes lugares, como nos EUA (onde há 

um aprofundamento do tema, principalmente por teólogos católicos), na Europa e, com 

grande vulto, na África do Sul. Em cada momento/continente ela se serve de certos 

mecanismos para construir a sua linguagem e afirmar-se epistemologicamente num 

universo marcado pelo secularismo e pela busca de novas interpretações da história. 

A fim de fazer um apanhado geral, pois esse é o objetivo, faço uso das contribuições 

de Nico Koopman, teólogo sul-africano, no seu texto Apontamentos sobre a teologia 

pública hoje,8 em que o autor, num texto adaptado por conta de sua participação no I 

Simpósio Internacional sobre Teologia Pública na América Latina, realizado no Rio Grande 

do Sul em 2008, faz uma análise panorâmica da Teologia Pública a partir da diversidade de 

autores/teólogos em busca de pontos que possam servir de mediações para a construção de 

um discurso e a possibilidade de uma práxis. 

A Teologia Pública ganha uma dimensão particular a partir da década de 1970. Num 

primeiro momento, a ideia é articular teologia com questões que afetam as pessoas como 

um todo, sendo acessível para todos numa esfera pública. Para tanto, o diálogo deve ser 

feito com outros segmentos do conhecimento a fim de buscar pontos convergentes de 

diálogo e aproximação com a sociedade. Nesse entendimento, essa relação justifica-se 

                                                           
7 Cf. ZABATIERO, Para uma teologia pública, p. 8. 

8 Cf. KOOPMAN, Apontamentos sobre a teologia pública hoje. 
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porque, se a teologia quer contribuir, ela precisa ir além da confissão e engajar-se numa 

discussão que tenha como pauta a ética social, a justiça social, os direitos humanos, a 

democracia, a política e a economia. Esse é o prospecto para uma Teologia Pública. Uma 

maneira de falar de Deus e sua vontade (Reino de Deus) que seja condizente e 

intelectualmente possível no emaranhado de ideias, conceitos e comportamentos da atual 

conjuntura global. O desafio é esse. As palavras que envolvem essa busca são convergir, 

dialogar, adequar. 

A maior dificuldade de formular uma teologia que seja pública é a característica 

principal da teologia, a sua dependência de confissões de fé e a sua abordagem estritamente 

eclesial, no sentido de produzir teologia para dentro da comunidade de fé e nunca, com 

raras exceções, para fora. Pensar teologia fora dos muros institucionais é um caminho 

difícil, pois compreende-se que teologia é para os cristãos e não para a sociedade, o que é 

um equívoco. Essa barreira vem antes de qualquer coisa ou tentativa, porque o processo de 

maturação de uma Teologia Pública, pelo menos no Brasil, passa pela comunidade de fé9 

que carrega em seu imaginário religioso uma concepção de gueto.10 

A Teologia Pública tem uma agenda abrangente e desafiadora, daí a concepção de 

que ela não pode articular um discurso para fora, sendo que sua maior dificuldade talvez 

seja a sua capacidade de ser absorvida pela linguagem teológica vigente e pela comunidade 

que sofre, ainda, com uma visão míope e reducionista da realidade. 

A Teologia Pública procura o seu lugar. Diferentemente da Teologia da Libertação, 

que já conheceu o seu auge e está experimentando novas formulações,11 enquanto uma 

                                                           
9 É claro que o ambiente em que se discute Teologia Pública é a academia. Como tudo o que é 

novidade, as comunidades são as últimas a tomar conhecimento/refletir sobre novas propostas 
teológicas. 

10 Essa é a reflexão de Ronaldo Cavalcante em A cidade e o gueto; introdução a uma Teologia Pública 
Protestante e o desafio do neofundamentalismo evangélico no Brasil (São Paulo: Fonte Editorial, 
2010). 

11 É uma discussão levantada hoje sobre as novas, ou não, possibilidades da Teologia da Libertação. 
Nessa discussão acredito que a Teologia Pública seria mais uma ferramenta mediadora para a 
Teologia da Libertação, mas tal diálogo poderia ser feito em outro momento. Cf. RIBEIRO, Cláudio 
de Oliveira. A Teologia da Libertação morreu? Reino de Deus e espiritualidade hoje. São 
Paulo/Aparecida: Fonte Editorial/Santuário, 2010. 
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(Teologia da Libertação) promove um processo de questionamento, a outra (Teologia 

Pública) busca o cooperativismo, o diálogo não frontal, mas sim a parceria na construção da 

sociedade. É claro que aqui se corre o risco de vê-la taxada de conivente com os desmandos 

sociais e, na ânsia por contribuir, esquece-se de vê-la voz denunciante e profética, atitude 

característica da Teologia da Libertação. 

O espaço público de uma Teologia Pública 
A construção da linguagem da Teologia Pública é tomada a partir de algumas noções 

do que seja o espaço público para ser interlocutora. Nesse sentido, tomo aqui a definição do 

que seja esfera pública trabalhada por Jürgen Habermas, conhecido no ambiente acadêmico 

brasileiro, quando define o que seja o público em pelo menos quatro setores: 1) O governo, 

o serviço civil, o judiciário, o parlamento/congresso, os partidos políticos, as eleições; 2) 

Associações de negócios, sindicatos, organizações privadas; 3) Associação voluntária, 

Igrejas, movimentos sociais de interesse público; 4) A opinião pública, que forma e discute 

ideias com o uso da mídia, interpretando e identificando situações e problemas sociais de 

interesse público. Esses setores são os grandes macroeixos da sociedade civil e sua esfera 

pública. Para ser o que se propõe, a Teologia Pública necessita construir um discurso que 

seja: 1) Inclusivo, ou seja, abarcar em seu modo de pensar diferentes confissões de fé e 

crença a fim de tratar de um bem comum, daí a imprescindível dimensão ecumênica; 2) 

Participação com diversos setores sociais que interagem direta ou indiretamente com a 

sociedade, quer no âmbito partidário político, quer em agremiações de movimentos sociais; 

3) Construtividade, a partir das diferentes perspectivas sociais; 4) Linguagem acessível, 

sem cair no modo codificado de ler e entender a teologia; 5) Competência hermenêutica, 

sendo possível uma articulação com outras ideias e conceitos e, ao mesmo tempo, marcar 

posição. Nesse sentido, a Teologia Pública tende a ser abrangente quanto ao discurso e à 

interação. Por essa razão, pode não dar conta do que se propõe. Mas suas articulações 

seriam nos âmbitos da política – envolvida no processo de formação, avaliação de leis, 

além de fiscalizar o poder público quanto aos seus gastos, contribuindo para a formação 

crítica dos cidadãos em parceria com outros saberes, como sociologia e filosofia; da 

economia –, a partir da promoção da justiça social, do combate à pobreza, da avaliação das 

estruturas econômicas responsáveis pelos desníveis sociais e econômicos do país; da 
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sociedade civil, com sua manifestação comunitária, como escolas, instituições, Igrejas, 

mídia. 

Ainda sobre o seu campo de atuação, David Tracy,12 por exemplo, pontua que a 

Teologia Pública dirige-se para três públicos: a sociedade, a academia e a Igreja.13 

Encarando a pluralidade de manifestações culturais, o teólogo precisa abrir um diálogo com 

esses três públicos a fim de ser relevante no atual contexto. A Teologia Pública dar-se-ia a 

partir disso, um olhar atento para outras realidades, desvencilhando um pouco da teologia 

apenas para a Igreja. Na sociedade, onde se concentram diferentes vozes que contribuem 

para o ethos de sociedade, sendo esse ethos hoje dominado pela globalização e a tecnologia, 

esta última tendo a proeminência, a Teologia Pública seria mais uma voz, principalmente 

no âmbito político. Quanto à academia, a Teologia Pública teria o seu espaço, a exemplo de 

países europeus onde a teologia tem a sua especificidade no processo de maturação do ser 

humano, ela deixaria de ser estritamente confessional e faria um processo de inserção na 

sociedade secularizada. A proposta é fazer com que a universidade seja influenciada por 

uma leitura teológica da realidade. A tentativa é dotar a teologia do mesmo status 

sociopolítico de outras disciplinas. Na Igreja como um segmento social, um grupo de 

pessoas que tem na fé a sua razão de ser, a Teologia Pública teria a função de fornecer 

meios para que a comunidade tivesse uma maior participação na sociedade, renovando, 

instruindo e ampliando horizontes para além da confessionalidade e dos problemas 

corriqueiros de uma comunidade religiosa. 

Algumas experiências de Teologia Pública 
Como forma de exemplificar o que está sendo colocado, passo agora para algumas 

experiências que foram mediadas pela Teologia Pública em diferentes lugares, começando 

pela África do Sul. Por lá, conforme os apontamentos de Nico Koopman, o apartheid foi 

uma força devastadora. Homens como Nelson Mandela e Desmond Tutu foram verdadeiros 

                                                           
12 Doutor em Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma e professor de Teologia 

Contemporânea e Filosofia da Religião na University of Chicago Divinity School. 

13 Cf. TRACY, David. A imaginação analógica; a teologia cristã e a cultura do pluralismo. Trad. 
Nélio Schneider. São Leopoldo: Unisinos, 2004. p. 19-72 (Coleção Theologia Publica, n. 7). 
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promotores de uma Teologia Pública quando coadunaram diversos problemas da sociedade 

sul-africana com a linguagem teológica em busca de um bem comum. A relação com a 

Teologia Pública foi no sentido de convergência com o Estado na luta por melhorias para o 

país. Com a realidade do apartheid, as Igrejas sul-africanas tiveram um comprometimento 

maior com a sociedade e decidiram fazer política com teologia. Depois da queda do regime 

segregacionista, a Teologia Pública buscou interagir com o Estado para a formação de uma 

sociedade livre, democrática e economicamente inclusiva. É por esse fato que o Dr. Nico 

Koopman dirige um departamento de Teologia Pública na Universidade de Stellenbosch. 

Nos EUA, a Teologia Pública ganha status devido ao ambiente religioso propício 

naquele país. A liberdade religiosa, por conta da secularização política, tornou o país 

conhecido como “uma nação com alma de Igreja” (G. K. Chesterton).14 Com a 

compreensão de “religião civil”, os EUA entrelaçam muito bem política e religião. Na 

academia, as universidades mais conhecidas mantêm cursos de Teologia, como Harvard, 

Columbia, Yale e Chicago. Por conta dessa pluralidade religiosa, os currículos são 

ecumênicos e as discussões são travadas com a sociedade, por isso a crescente 

popularização de associações religiosas de cunho acadêmico, jornais de religião de ampla 

circulação, congressos e simpósios. 

Na Europa, a Teologia Pública dá-se numa estreita relação com a Teologia Política,15 

patrocinada por autores como Johann Baptist Metz e Jürgen Moltmann. Este último, por 

exemplo, tem múltiplos olhares, tendo no seu esboço teológico temas como universidade, 

ecologia e sociedade.16 No continente europeu há uma busca pela relevância da teologia na 

sociedade. Por lá a Teologia Pública pretende definir a atuação da Igreja na sociedade civil 
                                                           

14 Aqui, cf. RIBEIRO JR., Jorge Cláudio. Deus na terra do dólar: os estudos teológicos nos EUA. 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. 172-192. 

15 Para uma análise quanto à questão Teologia Pública ou/e Teologia Política, veja: GONÇALVES, 
Alonso. Por uma eclesiologia pública: da privatização da fé aos desafios pastorais da Igreja. 
Ciberteologia – Revista de Teologia & Cultura. São Paulo: Paulinas, ano VII, n. 34. Disponível em: 
<http://ciberteologia.paulinas.org.br/ciberteologia/wp-
content/uploads/downloads/2011/04/03Eclesiologia.pdf>. 

16 Cf. MOLTMANN, Jürgen. Dio nel progetto del mondo moderno; contributi per una rilevanza 
pubblica della teologia. Trad. Dino Pezzetta. Brescia: Queriniana, 1999. 
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procurando ampliar sua ação em realidades públicas, uma vez que o seu currículo já se 

encontra nas principais universidades. A dimensão pública da fé cristã é uma necessidade, 

no entender de Jürgen Moltmann, porque, para ele, “não existe identidade cristã que não 

tenha relevância pública”. 

Teologia Pública no Brasil 
Como o objetivo do texto é apenas panorâmico, não cabendo aqui nenhuma análise 

mais crítica, mas apenas apontando caminhos, resta pensar na Teologia Pública na América 

Latina, e, mais especificamente, no Brasil. O tema ainda está em ebulição por aqui, mas há 

reflexões perspicazes sobre o assunto, contando ainda com o Instituto Humanitas Unisinos, 

no Rio Grande do Sul, que publica periódicos que levam o nome de Teologia Pública, além 

de traduzir livros sobre o tema. A Teologia Pública ainda está restrita à academia, por 

enquanto não há uma discussão levada ao grande público, mas há publicações e debates 

sendo produzidos a fim de tornar comum o assunto. 

Quanto ao Brasil, a Teologia Pública caminha para uma reflexão em torno da 

cidadania. O universo religioso brasileiro, e latino-americano em geral, é um amálgama, 

onde há diversidade de confissões, liturgias, doutrinas e Igrejas. Nesse sentido, as palavras 

de Luiz Carlos Susin17 são importantes quanto ao pano de fundo de onde a Teologia 

Pública pode surgir: 

Nesse estado de coisas, cresce e se fortalece, em diferentes lugares e com diferentes acentos, 

uma “teologia pública”, não restrita ao âmbito da clareza das identidades e pertenças 

religiosas, mas à sua responsabilidade em sociedades plurais. Portanto, uma teologia que se 

abre para fora das paredes das Igrejas e das confissões, para se encontrar em praça pública 

com outras teologias e outros saberes, em vista de uma sociedade pluralista. 

A “teologia pública”, no entanto, não é um voo por cima das pertenças e das confissões, pois 

deixaria de ser teologia.Nem é uma perda de identidade confessional – só se pode elaborar 

teologia da própria confissão, não de confissão alheia, o que explica os diferentes níveis de 
                                                           

17 SUSIN, Luiz Carlos. O estatuto epistemológico da teologia como ciência da fé e a sua 
responsabilidade pública no âmbito das ciências e da sociedade pluralista. Disponível em: 
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/teo/article/view/1748/1281>. Acesso em: 27 jun. 
2011. 

http://www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_publicacoes&Itemid=20&task=categorias&id=5
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/teo/article/view/1748/1281
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pluralismo teológico – mas é abertura responsável e dialogal exatamente num mundo 

globalizado e não homogêneo. 

Os desafios para uma Teologia Pública no contexto 
religioso brasileiro 

No caso brasileiro, em que teologia é algo tão fragmentado, onde é facilmente 

confundida com doutrinas/dogmas, há desafios peculiares quando se trata da inserção da 

Teologia Pública. A princípio, o problema ocorre porque por aqui teologia é algo restrito às 

confissões, sejam elas católicas, sejam protestantes. Sendo assim, a tarefa teológica é 

reduzida aos seminários e faculdades que formam seus clérigos. Teologia é um discurso 

para a Igreja e não, propriamente, para a sociedade. É tão real isso que nos currículos de 

faculdades e seminários confessionais não há disciplinas sobre a cultura brasileira, a 

formação do povo brasileiro, apenas questões concernentes à tarefa teológica-pastoral. No 

caso protestante, essa questão é ainda mais agravante, porque se opera um distanciamento 

com a cultura devido à ênfase demasiada na “regeneração” e na “santificação” do 

indivíduo, tornando o comportamento a chave hermenêutica para dizer se tem ou não tem 

fé em Cristo. Consequência disso é a completa omissão para com a cultura popular, para 

com a política nos seus diversos setores da sociedade. E quando se pensa para fora dos 

muros, há outro problema. A ação missionária é vista como um avanço de território numa 

linguagem militar mesmo, onde sinônimo de Reino de Deus é templo sendo aberto. Nesse 

caso, Teologia Pública teria um penoso caminho de reconhecimento aliado ao processo de 

maturação dentro das confissões, uma vez que, conforme Luiz Carlos Susin, não é possível 

fazer Teologia Pública sem confessionalidade. Ocorre que a confessionalidade protestante 

necessita sofrer o processo de descolonização teológica pelo fato de haver um consumo 

excessivo de literatura teológica estrangeira, principalmente estadunidense. 

Teologia Pública na universidade 
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Teologia Pública surge em ambiente acadêmico e é de lá que vêm os debates. Roque 

Junges18 sintetiza muito bem qual é o seu campo de atuação em relação à universidade:  

Teologia Pública seria a presença da fé cristã, dentro da universidade, em dois sentidos. Por 

um lado, uma teologia que se deixe questionar pelos desafios da ciência, pois a universidade 

é o lugar por excelência para deixar-se questionar por esses desafios, como, por exemplo, os 

lançados pela biologia, pela genética etc. Para discutir essas questões, ela necessita de 

liberdade acadêmica. Não pode simplesmente repetir o que sempre foi dito, mas tentar novas 

compreensões e interpretações. É claro que ela precisa seguir o estatuto epistemológico 

próprio da teologia, tendo como ponto de partida a revelação e a tradição, mas com uma 

abertura para repensar esses dados na resposta aos desafios atuais. Um segundo sentido dessa 

presença da Teologia Pública é que ela seja uma presença crítica. Uma visão humanista que 

enfrente criticamente os pressupostos do paradigma da Modernidade presente na ciência e na 

sociedade. Portanto, a Teologia Pública, por um lado, deixa-se desafiar pelas ciências atuais 

e, por outro, também desafia criticamente as ciências em seus pressupostos. A teologia, nesse 

sentido, é pública por querer marcar presença no espaço público; em outro sentido, ela é 

eclesiástica por ser realizada no espaço da Igreja. 

Prospectivas quanto à Teologia Pública: entre o 
caminho do possível e a realidade 

A discussão quanto à inserção da Teologia Pública no debate social está caminhando 

para uma Teologia da Cidadania, uma vez que o tema da cidadania está sendo proeminente 

nos meios de comunicação e no debate social. 

Quem se dedica a essa tarefa – Teologia Pública/Teologia da Cidadania – no Brasil é 

o teólogo luterano Rudolf von Sinner,19 quando analisa a Teologia da Libertação e suas 

possíveis mudanças em questões metodológicas e leituras das novas conjunturas sociais e 

                                                           
18 Cadernos Instituto Humanitas Unisinos em formação – Teologia Pública. São Leopoldo: 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, ano 2, n. 8, 2006. Disponível em: 
<http://www.ihu.unisinos.br/uploads/publicacoes/edicoes/1158327607.61pdf.pdf>. Acesso em: 27 
jun. 2011. 

19 Cf. SINNER, Rudolf von. Da Teologia da Libertação para uma teologia da cidadania como 
teologia pública. Disponível em: <www.wftl.org/pdf/018.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2010. 
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globais. Sinner aponta para o surgimento de uma Teologia da Cidadania a partir da 

contribuição para a construção de uma cidadania pelos meios democráticos, políticos e de 

direito em parceria com o Estado e suas políticas públicas. Como a Teologia da Libertação 

é uma matriz teológica no nosso continente, a ideia é apropriar-se de metodologias e 

linguagem a fim de construir um segmento teológico coeso e de credibilidade. Apenas para 

fim de comparação, exemplifico assim:20 

 

 Teologia da Libertação Teologia Pública 

Gênero Crítica e práxis Diálogo e convergência 

Problemática Fé libertadora Estruturas da sociedade 

Destinatários Marginalizados Universidade, sociedade e 

Igreja 

Mediações Ciências Sociais Outros saberes 

 

Para que a Teologia Pública ganhe espaço a partir da concepção de cidadania, Sinner 

alerta para que deve haver uma profunda reflexão sobre o papel das diferentes 

manifestações religiosas no país, pois no seu entender há diferentes concepções entre Igreja 

e sociedade. 

Igrejas que olham quase que exclusivamente para o além e esquecem o aqui e o agora, outras 

que se exercitam em introspecção, e outras que querem usurpar o espaço público, num claro 

projeto de hegemonia. No caso das primeiras, é preciso encorajá-las para darem sua 

contribuição com firmeza e convicção, sem vergonha, mas também de forma qualificada. No 

caso das últimas, é preciso instigar restrição e autocrítica, pois, ainda que a motivação da 

atuação das Igrejas no espaço público seja religiosa, seu objetivo não pode ser corporativista, 

no interesse apenas da própria instituição, mas é preciso buscar o bem comum. 

Sinner observa algumas prospectivas quanto à atuação da Teologia Pública com 

perspectiva cidadã. Começando por abordar questões da sociedade contemporânea, seus 

                                                           
20 Quanto à Teologia da Libertação, cf.: BOFF, Clodovis. Teoria do método teológico; versão 

didática. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 138-139. 
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dilemas e temas relevantes, participar da discussão efetivamente. Nesse sentido, há um 

teólogo que corresponde a esse anseio, Leonardo Boff, quando participa de eventos com a 

sociedade civil organizada e é identificado como teólogo. Outra tarefa é autoafirmar-se 

como disciplina na universidade, tornar o discurso teológico palpável e atraente, sendo 

possível sua discussão em alto nível. Outra maneira de tornar a Teologia Pública parte da 

sociedade é a capacidade de comunicação em ambientes como a política e os setores 

econômico, cientifico e religioso, com sua diversidade. É claro que esse espaço será 

paulatinamente adquirido, mas, como o próprio Sinner observa, o maior desafio está na 

comunicação dos diferentes modos de ser cristão no Brasil entre as Igrejas Católica, 

Protestante, Pentecostal e Neopentecostal. 

Na América Latina (especificamente no Brasil), o conteúdo da Teologia Pública será, 

de fato, a Teologia da Cidadania. Para esse discurso ser uma realidade, o desafio da 

confessionalidade é a principal barreira, uma vez que “a presença da teologia na esfera 

pública persiste como relevante e necessária, mas não pode produzir em tudo seus papéis e 

atribuições exercidas no interno de suas confessionalidades”.21 Superando esse processo, é 

possível que a Teologia Pública desenvolva uma Teologia da Cidadania na esfera pública, 

contribuindo para o desenvolvimento da cidadania e da democracia.22 

Considerações finais 
Apontar caminhos para a Teologia Pública não é uma tarefa fácil, uma vez que ela 

pretende ser abrangente e ao mesmo tempo carrega limitações quanto à formulação de seu 

discurso. 

É possível sintetizar alguns pontos que podem servir de meios para futuros 

aprofundamentos: 

1. A Teologia Pública pode ser inserida na universidade pública como mais uma forma 

de discutir os assuntos contemporâneos. 
                                                           

21 ANJOS, Márcio Fabri dos. 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. 131. 

22 Cf. ZABATIERO, Para uma teologia pública, p. 55. 
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2. Superar a confessionalidade, principalmente na sua forma mais inadequada, o 

fundamentalismo. Preservar as matrizes teológicas mediante uma linguagem 

contextualizada. 

3. Desenvolver uma Teologia da Cidadania, onde a desprivatização da fé23 possa 

ocorrer, deixando de ser uma instância individual apenas e integrando-se às 

discussões que realmente contam para a vida citadina, como saúde, política, 

felicidade.24 

4. Coadunar com a Teologia da Libertação e suas conquistas metodológicas, teológicas 

e práxis, a fim de ter um mecanismo coerente de adesão e, ao mesmo tempo, 

resistência crítica para com as estruturas sociais. 
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Das teologias das religiões à Ciência da 
Religião. Desafios e possibilidades do 

diálogo inter-religioso 
Claudio Santana Pimentel1 

 

 

 

[...] eu vou pra Oslo aprender, um canto pra Xangô, 

que lá se chama Thor, o filho do trovão 

(Gilberto Gil, Oslodum) 

Nossa intenção, neste trabalho, é argumentar a respeito da contribuição que a Ciência 

da Religião vem trazer para o diálogo inter-religioso. Nossa proposta tem por princípio as 

limitações que, a nosso ver, as teologias cristãs das religiões encontram para mediar ou para 

realizar adequadamente esse diálogo. Não nos ocuparemos aqui, no entanto, em expor 

analiticamente as razões dessas dificuldades, quando muito as enumeraremos. Para expor 

de que maneira entendemos que a Ciência da Religião pode contribuir para o diálogo inter-

religioso, nós nos apoiaremos principalmente nas proposições de Edith Franke e Michael 

Pye (2004) e Michael Pye (2009). Também procuramos fazer uma breve menção à maneira 

como essa contribuição influencia a concepção e a discussão sobre o ensino religioso. Para 

tanto, além dos trabalhos já citados, teremos por referência o artigo de Afonso Maria 

Ligorio Soares (2009). De antemão, algo nos parece evidente: ainda há, em língua 

portuguesa e na Ciência da Religião desenvolvida no Brasil, escasso material voltado para o 

problema do diálogo inter-religioso, prevalecendo, neste tema, a produção teológica. 

 

 

                                                 
1 Doutorando e mestre em Ciências da Religião (PUC-SP). Bolsista da Capes. 
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As teologias cristãs das religiões e o diálogo 
inter-religioso 

Tendo como ponto de partida a exposição realizada por Paul F. Knitter (2010) a 

respeito do que este autor chamou de modelos de teologias cristãs das religiões, iremos 

apontar como determinadas características desses modelos teológicos, mesmo aqueles que 

podem ser considerados mais abertos ao diálogo com outras religiões, implicam algum 

modo de limitação ao diálogo religioso. Apresentaremos nesta seção, ainda que 

sucintamente, as principais motivações que, segundo Knitter, tornam o diálogo inter-

religioso praticamente uma exigência da vida contemporânea, o que nos permitirá, adiante, 

retomar essas motivações ao apresentarmos a contribuição da Ciência da Religião para esse 

diálogo. Em seguida, apresentaremos algumas características gerais dos modelos 

examinados por Knitter, procurando compreender sua dinâmica interna, que se move, 

conforme entendemos, por três princípios: a afirmação da especificidade do Cristianismo, a 

compreensão que o modelo traz das demais religiões e a atitude proposta para o diálogo 

com as outras religiões. Diante disto, ser-nos-á possível encaminhar nossa hipótese de uma 

contribuição específica da Ciência da Religião para o diálogo inter-religioso. 

Knitter apresenta ao menos duas razões para o interesse atual sobre o diálogo inter-

religioso. A primeira razão é prática. A diversidade religiosa, se sempre existiu, tem cada 

vez mais relevância na política, na economia, nas relações sociais, e passa a estar cada vez 

mais presente no cotidiano das pessoas. O conhecimento de outras religiões que não a 

própria é não apenas uma tarefa de especialistas em religião, mas uma necessidade de 

pessoas em seu esforço comum para conviver (cf. Knitter, 2010, p. 15-23). 

A segunda razão, de ordem mais filosófica e teórica, diz respeito às transformações 

que a compreensão de conhecimento sofre desde o final do século XIX e no decorrer do 

século XX: o ideal analítico da ciência moderna, que procedia por distinções claras entre os 

diferentes campos da realidade, tratando-os como epistemologicamente independentes, 

cede lugar para a busca de um conhecimento relacional, em que os objetos não são 

considerados como entidades ontologicamente suficientes, mas em função dos demais. Não 

há uma autonomia absoluta, tampouco uma hierarquia, mas uma inter-relação em que cada 

elemento somente pode ser compreendido em sua relação com o todo, não apenas 
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individualmente. Consequentemente, também se modifica o conhecimento produzido sobre 

as religiões, passando-se a criticar severamente a pretensão de justificar teoricamente uma 

hierarquia entre as religiões fundamentada em uma noção de verdade única, absoluta e 

exclusiva (cf. Knitter, 2010, p. 23-33). 

Diante disso, Knitter elabora uma tipologia, formulando quatro modelos de teologia 

cristã das religiões. O modelo de substituição, que afirma a absoluta originalidade e a 

radical diferença do Cristianismo em relação às demais religiões. O encontro com Cristo 

significa uma radical transformação da pessoa e de sua existência, por isso tal modelo parte 

da premissa, dominante no decorrer da história cristã, de que sua religião está destinada a 

substituir todas as demais. Em termos contemporâneos, afirma Knitter, os representantes 

deste modelo acreditam que, quando apresentadas ao Cristianismo, as pessoas terminarão, 

inevitavelmente, convertendo-se. Querem apenas o direito de concorrer no mercado 

religioso, pois sabem da superioridade daquilo que estão oferecendo. Apenas no 

Cristianismo há revelação divina e apenas no Cristianismo há salvação. Diante disso, fica 

em aberto, para o modelo de substituição, o drama da salvação ou da condenação eterna 

daqueles que não são cristãos (cf. Knitter, 2010, p. 39-103). 

Neste e nos demais modelos cristãos de teologia das religiões, as categorias de 

revelação e de salvação mostram-se como estruturantes não somente do próprio 

Cristianismo, mas do entendimento cristão das demais religiões. Voltaremos a isto adiante. 

O modelo de complementação admite a revelação de Deus nas demais religiões. No 

entanto, partilha da convicção encontrada no modelo de substituição segundo a qual a 

salvação se realiza tão somente mediante Jesus Cristo. Elabora a noção de “cristãos 

anônimos” para referir-se àqueles que, mesmo ignorando a mensagem cristã, vivem de 

acordo com os seus preceitos, e vislumbra sua salvação mediante a suma misericórdia 

divina (cf. Knitter, 2010, p. 107-172). 

O modelo de mutualidade propõe uma abertura mais dialógica em relação às demais 

religiões, não apenas admitindo nessas algum grau de revelação, mas revisando e 

ampliando a ideia de salvação, ao admitir a atuação do Espírito Santo nas demais religiões. 

No entanto, aponta Knitter, seus representantes são acusados por sua tendência a focalizar 

as demais religiões a partir de suas próprias pressuposições religiosas e intelectuais (cf. 

Knitter, 2010, p. 175-268). 
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Por sua vez, o modelo de aceitação propõe uma abertura ainda maior em relação às 

demais religiões ao propor, como fundamento do diálogo inter-religioso, a aceitação das 

diferenças internas das diferentes tradições religiosas. Certamente, esta pode ser 

considerada a mais arrojada dentre as posições consideradas nesses diferentes modelos. Se 

reivindica, por um lado, a originalidade da experiência cristã, por outro admite a 

legitimidade das exigências exclusivistas de cada tradição religiosa. Critica-se o risco que 

este modelo traz de uma relativização das religiões (cf. Knitter, 2010, p. 271-373). 

Permitindo-nos alguns apontamentos sobre o trabalho de Knitter, se a extensa 

bibliografia apresentada pelo autor evidencia a discussão sobre o tema, esta se concentra na 

reflexão teológica norte-americana e europeia, ignorando a produção teológica realizada em 

outros contextos, sobretudo na América Latina e na África. Inegavelmente, a ampliação da 

própria perspectiva teológica cristã faz-se necessária para uma compreensão adequada da 

relação entre o Cristianismo e as outras religiões. Nesse sentido, os modelos apresentados 

por Knitter referem-se a teologias cristãs que pensam o diálogo inter-religioso tomando o 

Ocidente como centro.2 As limitações internas do Cristianismo, nesse sentido, para 

efetivamente dialogar com outras tradições religiosas, são, naquele contexto, muito mais 

rígidas do que seriam nos contextos periféricos que Knitter infelizmente ignora, onde 

mediações e negociações inter-religiosas foram sendo elaboradas na prática, ao longo de 

séculos, muito antes que tais problemas começassem a inquietar os centros teológicos 

hegemônicos. 

E parece ser na prática inter-religiosa, mais do que na elaboração teórica, que Knitter 

vê a possibilidade efetiva de diálogo entre as religiões. Retomando o que dissemos, que as 

categorias de revelação e salvação estruturam, embora em cada caso diferentemente, a 

maneira como o Cristianismo se coloca diante das demais religiões, fica o problema: serão 

as categorias teológicas de uma religião adequadas para que se pense outra religião? Claro 

que a teologia cristã das religiões não ignora esse problema. Parece que, ou, por um lado, 

fica-se preso a uma concepção em que a própria interpretação religiosa é tomada como 

parâmetro para relacionar-se com as demais religiões, sem que haja autêntico diálogo, ou, 

por outro lado, pretende-se uma “metateologia” que tende a diluir as especificidades 

                                                 
2 A exceção encontra-se nas análises que Knitter faz de teólogos cristãos que dialogam, em diferentes 

contextos, com religiões asiáticas. 
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próprias de cada experiência religiosa. Os projetos acalentados por alguns de uma “ética 

mundial” e a ênfase dada às chamadas “religiões mundiais” trazem, a nosso ver, muito mais 

motivos para desconfiança de suas pretensões homogeneizantes e hegemônicas do que 

confiança em um diálogo menos assimétrico e mais igualitário. 

A Ciência da Religião e o diálogo inter-religioso 
Pye formulou a questão da relação entre Ciência da Religião e diálogo inter-religioso 

nos seguintes termos: sendo o estudo científico das religiões uma iniciativa laica, o qual 

não tem, em princípio, nenhum compromisso religioso, qual a contribuição deste estudo 

para o diálogo entre as religiões? A Ciência da Religião não deveria apenas observar as 

religiões, sem participar de suas discussões?(cf. Pye, 2009, p. 98-99). 

Franke e Pye (2004) ressaltam a necessidade, no mundo atual, marcado por conflitos 

culturais, sociais e militares, de se conhecer, o máximo possível, sobre várias religiões. A 

certa altura de seu texto, os autores chamam a atenção para um ponto fundamental: a 

Ciência da Religião não se interessa pelo estatuto de verdade das religiões ou por avaliar a 

legitimidade de suas teorias e práticas, mas sim “com a descrição e investigação científica 

dos fenômenos religiosos desde um ‘metanível’, isto é, desde o ponto de vista de uma 

reflexão independente”.3 

Justamente por atribuir-se por tarefa a descrição e investigação cientificamente 

rigorosa e independente dos diferentes fenômenos religiosos, a Ciência da Religião torna-se 

apta a oferecer subsídios para o diálogo inter-religioso. Relembrando a crítica feita por 

Greschat (2006) ao teólogo, enquanto especialista na sua própria tradição religiosa4 (e, 

poderíamos acrescentar, especialista em uma determinada interpretação daquela religião), 

falta muitas vezes ao teólogo (e talvez ainda mais às lideranças religiosas) conhecimento 

sobre outras religiões como condição para permitir-lhe uma atenção não apenas bem 

intencionada, mas epistemologicamente qualificada em relação às religiões com as quais 

pretende ou se vê mesmo obrigado a dialogar. 

No entanto, teólogos e especialmente lideranças religiosas podem muitas vezes nutrir 

desconfianças quanto às contribuições de cientistas da religião, por considerá-las de algum 
                                                 

3 A tradução deste e de outros trechos do artigo de Franke e Pye (2004) é de nossa responsabilidade. 
4 Para uma revisão da crítica de Greschat ao teólogo enquanto especialista religioso e análise das 

relações entre o teólogo e o cientista da religião, cf. Soares (2007). 
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modo comprometidas por uma atitude deliberadamente irreligiosa. Quanto a isso, é 

interessante trazer a afirmação de Franke e Pye, segundo a qual afirmações sobre Deus ou 

deuses são vedadas à Ciência da Religião, assim como a afirmação de sua não existência, 

por serem empiricamente indemonstráveis. Da mesma maneira, uma experiência religiosa 

prévia não é condição necessária para a pesquisa, tampouco uma atitude deliberada de 

rejeição da religião. Concluem pela necessidade de um “agnosticismo metodológico” que, 

em nossa interpretação, implica não apenas a suspensão do juízo em relação à realidade 

transcendente, mas, principalmente, em relação às próprias religiões, vedando assim, ao 

pesquisador, enquanto pesquisador, uma preferência por alguma religião em detrimento das 

demais, ainda que, privadamente, este seja religioso ou irreligioso. 

As religiões devem ser tratadas pelos cientistas da religião “com a mesma atitude – 

seja o Budismo, o Islamismo, o Cristianismo, os novos movimentos religiosos ou qualquer 

outra” (Franke; Pye, 2004). Ainda mais,“desde que o estudo das religiões não serve aos 

interesses de nenhuma religião, é preciso distingui-lo, por exemplo, da missiologia, 

apologética, ou de uma teologia das religiões”. 

Afirma Pye: 

Podemos esperar apenas de uma Ciência da Religião independente de posições religiosas que 

consiga efetuar observações sistemáticas e estáveis, e providenciar sistemas de análise 

religiosa convenientes. [...]. “Observação”, aqui, não significa meramente “olhar”. Antes, 

implica olhar com a finalidade do entendimento, da análise e da explicação. Em outras 

palavras, implica o alcance total da reflexão “científica” em relação ao campo particular dos 

sistemas religiosos (Pye, 2009, p. 99). 

Segundo Pye, a Ciência da Religião pode contribuir para o diálogo inter-religioso por 

sua capacidade de fornecer dados precisos e análises instrutivas sobre as religiões. Por não 

representarem uma religião em particular, cientistas da religião podem ser úteis em 

discussões inter-religiosas, ao colaborarem para a elucidação e análise das religiões, 

facilitando, assim, o diálogo. Trabalham no sentido da comparação entre religiões, que 

pode ser também proveitosa para o melhor conhecimento mútuo e o diálogo inter-religioso, 

assim como para contribuir para as discussões sociais e políticas sobre o estatuto legal das 

diferentes religiões (cf. Pye, 2009, p. 100-102). Principalmente, diz o autor, “em discussões 
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mais amplas, [...], o estudo das religiões pode providenciar um ponto de referência teórico 

que pode ser compartilhado por aqueles que, de outra maneira, têm religiões diferentes ou 

outras convicções” (Pye, 2009, p. 102). 

Um ponto importante ressaltado por Pye é o problema da pluralidade religiosa. O 

reconhecimento da diversidade religiosa encontra-se na origem da reflexão científica 

ocidental sobre a religião, e, no século XX, foi reformulado o problema sobre qual religião 

é verdadeira, em favor de um novo questionamento: como podem diferentes religiões ser 

igualmente verdadeiras? A busca de um fundamento comum para as religiões, a tentativa de 

reduzir a multiplicidade religiosa a algum modo de unidade, coloca pesquisadores e 

religiosos diante de uma aporia, provavelmente insolúvel (cf. Pye, 2009, p. 102-103). 

Retomando a argumentação de Knitter, o conhecimento sobre as religiões não é 

apenas uma necessidade de especialistas em religião (cientistas da religião) ou de 

especialistas religiosos (teólogos e lideranças religiosas), mas é uma necessidade também 

das pessoas comuns, na vida contemporânea. Tendo isso em conta, no próximo tópico 

iremos referir-nos às relações entre Ciência da Religião, ensino religioso e diálogo inter-

religioso. 

Ciência da Religião, ensino religioso e diálogo 
inter-religioso 

A discussão sobre o estatuto do ensino religioso no Brasil parece estar ainda distante 

de uma definição. Parece que, por um lado, há, por parte de segmentos religiosos e de 

parlamentares que representam alguns desses segmentos, a ideia de que o ensino religioso 

seria identificável ao ensino confessional, dessa forma, ou, na “melhor” das hipóteses, 

teríamos o poder público financiando aos estudantes tal ensino, de acordo com as 

convicções religiosas destes (ou de seus responsáveis), ou, na “pior” das hipóteses, 

teríamos um espaço de proselitismo subvencionado pelo Estado, levando para dentro das 

escolas a disputa pelo mercado religioso existente na sociedade, talvez com sério prejuízo 

para as religiões estatisticamente (sobretudo politicamente) menos bem representadas. Por 

outro lado, a indefinição sobre o ensino religioso pode também refletir a própria indefinição 

no País sobre a razão de ser da educação básica (Preparação para o trabalho? Para a 

cidadania? Para a progressão dos estudos em nível universitário?), sobretudo no que se 
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refere ao Ensino Médio. No último sentido, o estatuto do ensino religioso dependeria de 

uma discussão mais ampla, e a pertinência de sua inclusão ou não nos currículos das 

escolas públicas estaria sujeita não somente a discussões de teor religioso. 

Compete-nos aqui, tão somente, argumentar sobre a contribuição que a Ciência da 

Religião pode trazer para um ensino religioso não confessional e consequentemente não 

proselitista, enfocando, sobretudo, sua contribuição para o diálogo inter-religioso em um 

contexto de pluralidade religiosa. 

Conforme Franke e Pye: 

Desde que o estudo das religiões contempla a pluralidade das religiões, que é um importante 

aspecto da sociedade moderna, este deveria ser considerado como um importante parceiro na 

construção de programas de educação religiosa, especialmente no domínio civil. Cada 

programa deveria incluir úteis referências informativas a respeito de várias religiões que 

sejam importantes na comunidade em questão. Quando plenamente desenvolvidos, esses 

podem aproximar-se do ideal de “educação religiosa integrativa” (Franke; Pye, 2004). 

Além das questões legais, em um país laico, sobre a subvenção pública e a cessão de 

espaços escolares públicos para um ensino religioso confessional, que não discutiremos 

aqui, há de ter-se em conta, diante da pluralidade religiosa que temos reafirmado no 

decorrer de nossa exposição, que o ensino religioso confessional, às expensas públicas ou 

de entidades particulares, constituiria, a nosso ver, um prejuízo social e prático. Seria privar 

a totalidade da sociedade, ou parte considerável dela, de conhecimentos necessários para 

conviver e dialogar, nos diferentes níveis de atuação social e pessoal, com pessoas que 

professam convicções religiosas distintas das delas. 

Soares (2009) afirma que o ensino religioso é a transposição didática do repertório 

dos conhecimentos produzidos pelos pesquisadores de Ciência da Religião. O autor aponta 

que se dão os primeiros passos no sentido de uma formação de professores habilitados para 

realizar essa transposição didática nas salas de aula, nos diferentes níveis de ensino. No 

entanto, precisamos afirmar, ainda estamos distantes, em muito pelas razões expostas 

acima, de haver uma política de formação de professores consistente, nacionalmente, e não 

apenas para o ensino religioso. 
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Considerações finais 
Como afirmamos no início, este texto procurou apresentar, sob alguns aspectos, como 

a Ciência da Religião pode contribuir para o diálogo inter-religioso. Inicialmente, partimos 

das considerações do teólogo norte-americano Paul Knitter sobre as teologias cristãs das 

religiões, para apresentar, a partir daí, algumas considerações teóricas realizadas por Edith 

Franke e Michael Pye a respeito da Ciência da Religião, e por este último no tocante à 

relação entre Ciência da Religião e diálogo inter-religioso. Por fim, apresentamos nossa 

hipótese, segundo a qual a necessidade de diálogo inter-religioso, não apenas no nível das 

instituições religiosas e das autoridades e especialistas religiosos, mas também no nível 

prático, das relações sociais e interpessoais, algo já apontado por Knitter, implica um 

conhecimento sobre as diferentes religiões, não apenas sobre a própria religião, o que põe 

em xeque a defesa de um ensino religioso confessional, mesmo em ambientes 

declaradamente comprometidos com uma dada tradição e prática religiosa. A necessidade 

de diálogo inter-religioso em diferentes níveis e o reconhecimento da contribuição 

específica da Ciência da Religião para este diálogo faz que apenas se reforce a 

argumentação de Soares segundo a qual o ensino religioso deve ser fundamentado nos 

conhecimentos elaborados por esta ciência. 
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O imaginário religioso popular do 

demônio na obra Grande sertão: veredas 
Rafael Lopez Villasenor1 

  
 

 
Resumo: Este artigo procura um diálogo da figura do demônio com o imaginário 

popular religioso. O objetivo é fazer uma abordagem da religiosidade popular a partir 

da obra literária Grande sertão: veredas, de João Guimarães Rosa. Essa abordagem 

trabalha a tentativa de interpretação sobre a figura do demônio. De onde nasce uma 

observação da vida e suas crises, problemas e perdas, e uma resposta para a existência 

humana, ou melhor, uma possível resposta religiosa para as questões que essa vida 

apresenta. 

 Palavras-chave: Demônio; Diabo; Deus; Perigoso; Jagunço. 

Introdução 
Grande sertão: veredas, de João Guimarães Rosa, foi escrito em 1956, um dos mais 

importantes livros da literatura brasileira. Romance genial de aventura, amor, mistério, 

traição, conflito, amizade, dor, paixão e superação. A narrativa constrói-se segundo o 

desejo do narrador de compreender-se e compreender a vida, sua existência. No presente 

texto, mergulhamos nessa história fazendo uma leitura do imaginário popular na figura do 

demônio, muito presente na cultura popular religiosa de cunho pentecostal e na vasta obra 

de Guimarães Rosa, não só pela extensão da narrativa como também pela variedade de 

temas que abarca. Neste ensaio pretendemos abordar o problema da existência, ou da não 

existência, do diabo, levantado pelo próprio narrador e protagonista, o jagunço Riobaldo. O 

diabo aparece, ao longo da obra, sob diversas metáforas ou imagens populares envolvendo 

o bem e o mal, o amor e o ódio, sobretudo ditos e nomes populares sobre o demônio. 

                                                 
1 O autor é mestre em Ciências da Religião pela PUC-SP e doutorando em Ciências Sociais pela 

PUC-SP. E-mail: rafamx@uol.com.br. 
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Fazemos também uma breve abordagem ao final do nosso texto sobre a presença do 

demônio no imaginário do Pentecostalismo. 

O demônio existe? 
Ao longo da obra, o perfil do jagunço vai-se perguntando sobre a existência do 

demônio e vai delineado na oscilação entre o bem e mal, amor e ódio, Deus e o demônio, 

sonho e imaginação, fé e descrença, liberdade e interdito, vida e morte, situando-se sempre 

na posição fronteiriça que o próprio ambiente dos sertões impõe-lhe (Silva, 2008, p. 55). 

“Sertão é onde manda quem é forte, com astúcias. Deus mesmo, quando vier, que venha 

armado! E bala é um pedacinho de metal...” (Rosa, 2006, p. 19). 

Dentro de Grande sertão: veredas encontramos uma grande variedade de nomes 

populares que o demônio tem na trama, tais como: demo, diabo, lúcifer, capeta, cão, cujo, 

bode preto, pai da mentira, satanás, entre muitas outras denominações. Esses nomes ou 

metáforas não seriam diversas figuras do demônio, em uma tentativa de Riobaldo 

classificar e dominar uma alteridade demasiado assustadora? Alteridade que não se deixa 

capturar num único nome, mas permanece escorregando aqui e ali, sem jamais estabilizar-

se? Ou seria precisamente o oposto: Riobaldo, trocando insistentemente os nomes do coisa-

ruim, não estaria propositalmente admitindo a existência de uma potência além de seu 

controle? Quem é esse “outro”, o demônio, antão pois antão? O demônio é uma presença 

recorrente em todo o livro e responsável por movimentar boa parte de sua trama. Logo, 

aparece na trama a definição do demônio e a dúvida com relação à sua existência, que 

acompanha a narrativa inteira: 

O diabo existe e não existe? Dou o dito. Abrenúncio. Essas melancolias. O senhor vê: existe 

cachoeira; pois? Mas cachoeira é barraco de chão... Explicou ao senhor: o diabo vige dentro 

do homem, os crespos do homem – ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos. Solto, 

por si, cidadão, é que tem diabo nenhum. Nenhum! ... Lhe agradeço. Tem diabo nenhum. 

Nem espírito. Nunca vi. Alguém devia de ver, então era eu mesmo, este vosso servidor. Fosse 

lhe contar... Bem, o diabo regula seu estado preto, nas criaturas, nas mulheres, nos homens. 

Até nas crianças. Pois não é ditado: “menino – trem do diabo”? E nos usos, nas plantas, nas 

águas, na terra, no vento... Estrumes... O diabo na rua, no meio do redemunho... (Rosa, 2006, 

p. 10-11). 
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O motivo obsessivo em toda a narrativa é a preocupação de Riobaldo em chegar a 

uma conclusão definitiva sobre a existência ou não do diabo. Entretanto, durante toda a 

obra, o que se vê é um movimento de ida e volta em torno dessa questão, de modo que há 

uma constante alternância entre a afirmação e a negação do demônio, que pode ser 

evidenciada na indagação de Riobaldo já citada: “O diabo existe e não existe? Dou o dito”. 

Essa contradição, inerente à natureza do narrador, mostra o quão difícil é, para ele, resolver 

as cisões de sua identidade, especialmente no que diz respeito ao problema do demo. 

Ao mirar o sertão, Guimarães Rosa atingiu o que há de mais profundo no ser humano, 

com sua inquietude essencial. É um mergulho no que há de mais obscuro na alma de todos 

nós. O demônio existe? Riobaldo vende sua alma para tornar-se um guerreiro invencível e 

realizar sua vingança? Ele é o narrador, ex-jagunço, barranqueiro que faz um pacto com o 

diabo. 

... o senhor acredita, acha fio de verdade  nessa parlanda, de com o demônio se poder tratar 

pacto? Não, não é não? Sei que não há. Falava das favas. Mas gosto de toda boa confirmação. 

Vender sua própria alma... Invencionice falsa! E alma, o que é? Alma tem de ser coisa interna 

supremada, muito mais do de dentro [...] Mal que em minha vida aprontei, foi numa certa 

meninice em sonhos – tudo corre e chega tão ligeiro –; será que se há lume de 

responsabilidade? [...] Se tem alma, e tem, ela é de Deus estabelecida, nem que a pessoa 

queira ou não queira. Não é vendível. O senhor não acha? (Rosa, 2006, p. 24). 

Percebemos, então, que Riobaldo tenta a todo instante negar a existência do demônio 

para salvar sua alma. Se o diabo está dentro do homem, não houve pacto algum; se a alma é 

de Deus e não pode ser vendida, como o pacto ocorreu? É disso que Riobaldo precisa 

convencer-se. Muitas das questões da obra giram em torno desse pacto com o demônio e do 

amor pelo amigo Diadorim. O romance, pela narrativa de Riobaldo, segue um caminho de 

muitas reflexões sobre a própria vida, a vida de um sertanejo, ex-jagunço, que pode muito bem 

ser a reflexão sobre a vida no comum, de pessoas reais e de suas relações com a angústia e com 

o sofrimento, como também de suas perguntas existenciais e suas relações de fé pelo tema 

“Deus e o diabo”. 

Viver é um negócio muito perigoso! 
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Riobaldo é indivíduo de identidade fragmentada e vive em permanente confronto com 

o mundo, com o universo que o cerca, torna-se necessário agora discutir que conflitos 

seriam esses, quais as principais dúvidas. Nesse processo da figura mítica do diabo, acredita 

que “viver é negócio muito perigoso” (Rosa, 2006, p. 10). Em dúvida existencial, sai pelo 

sertão. “O que não é Deus é estado do demônio. Deus existe mesmo quando não há. Mas o 

demônio não precisa de existir para haver – a gente sabendo que ele não existe, aí é que ele 

toma conta de tudo” (Rosa, 2006, p. 60). Troca as letras pelas armas. Vira jagunço; vira 

Tatarana; vira Urutu-Branco, chefe jagunço que não tem certeza de nada, ele sabe que 

“natureza da gente não cabe em nenhuma certeza”. 

Riobaldo e seus companheiros jagunços, sob o comando de Zé Bebelo na travessia do 

sertão no encalço dos “judas” Hermógenes e Ricardão, chegam a um local sugestivamente 

chamado de Veredas Mortas. É onde Riobaldo teve “limite certo”. Decide que é hora de 

encontrar-se com o cujo, para provar a si mesmo que o outro não existe. Na calada da noite, 

afasta-se do acampamento e vai à encruzilhada. Ali, brame pelo que-não-ri. Passam-se 

horas, nada acontece. Resolve retornar para junto dos companheiros. 

O pacto nenhum – negócio não feito. A prova minha era que o Demônio mesmo sabe que não 

há, só por só, que carece de existência. E eu estava livre limpo de contrato de culpa, podia 

carregar nômina; rezo o bendito! [...] A haver a coisa que de longe me ameaçasse, feito vem-

vem das nuvens de chuva. O demo, mesmo assim, podia me marcar? (Rosa, 2006, p. 469). 

Esse episódio provoca em Tatarana uma profunda transformação. Sente-se mais 

alegre, mais falante, corajoso como nunca. Toma para si a chefia do grupo, cresce em 

violência, até em crueldade. Passa a chamar-se Urutu-Branco, alcunha que por si só indica 

a presença do austero, posto que a serpente seja uma das formas do demônio. Mas se 

Riobaldo não viu, não escutou, não farejou o torto, como explicar tamanha modificação? O 

próprio Riobaldo narrador se pergunta se vendeu a alma, se fez deveras um pacto. Urutu-

Branco e seus jagunços chegam à fazenda de Seo Ornelas. Instalado à cabeceira da mesa, 

com o fazendeiro e sua família ao redor, Riobaldo sente-se tentado pela formosa neta do 

anfitrião. Se quisesse, ela seria sua por bem ou por mal. A porção demoníaca, o “complexo 

de Urutu”, saliva de desejo pela rapariga, mas a porção justa, o “bom senso” é preservado. 
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O verdadeiro demônio de Riobaldo é o que habita no seu interior. “Tento, cautela, toma 

tento, Riobaldo: que o diabo fincou pé de governar tua decisão!...” (Rosa, 2006, p.  471). 

Mas minha alma tem de ser de Deus: se não, como é que ela podia ser minha? O senhor reza 

comigo. A qualquer oração. Olhe: tudo o que não é oração, é maluqueira... Então não sei se 

vendi? Digo ao senhor: meu medo é esse. Todos não vendem? Digo ao senhor: o diabo não 

existe, não há, e a ele eu vendi a alma... Meu medo é este. A quem vendi? Medo meu é este, 

meu senhor: então, a alma, a gente vende, só, é sem nenhum comprador... (Rosa, 2006, p. 

485). 

As perguntas de Riobaldo para o interlocutor ao longo da obra são dirigidas a ele 

mesmo. Todavia, as próprias condições nas quais o pacto teria ocorrido, como ver-se-á 

mais adiante, impedem que Riobaldo ponha um ponto final na questão. “O que era para 

haver, se houvesse, mas que não houve: esse negócio. Pois se o Cujo não me apareceu, 

quando esperei, chamei por ele? Vendi minha alma algum? Vendi minha alma a quem não 

existe? Não será pior?... Ah, não: não declaro” (Rosa, 2006, p. 483). – a dúvida permanece 

“Não sou do demo e não sou de Deus!” (Rosa, 2006, p. 494). A aquisição de coragem, 

requisito básico para o indivíduo enfrentar os obstáculos de sua travessia. “O diabo não há! 

Nenhum. É que tanto digo. Eu não vendi minha alma. Não assinei finco” (Rosa, 2006, p. 

484). A certeza da inexistência do demônio desafiaria a efetividade do pacto que mantém 

diante da existência ou não do diabo. Riobaldo precisava de coragem, tanto para enfrentar o 

pactário do demônio Hermógenes, encarnação do próprio mal, personificação do demônio 

e, assim, vingar Joca Ramiro, quanto para assumir a chefia dos jagunços. 

Nós dois, e tornopio do pé-de-vento – o ró-ró girando mundo a fora, no dobar, funil de final, 

desses redemoinhos: ... O Diabo, na rua, no meio do redemunho... Ah, ri; ele não. Ah, eu, eu, 

eu! “Deus ou o Demo – para o jagunço Riobaldo!” A pé firmado. Eu esperava, eh! De dentro 

do resumo, e do mundo em maior, aquela crista eu repuxei, toda, aquela firmeza me revestiu: 

fôlego de fôlego de fôlego – da mais-força, da maior-coragem. A que vem, tirada a mando, de 

setenta e setentas distâncias do profundo mesmo da gente (Rosa, 2006, p. 421). 

Se por um lado Riobaldo decide selar o acordo com o demônio para conseguir 

coragem e, assim, chegar ao poder, por outro o próprio ato de dirigir-se à encruzilhada já 

exige coragem, que vem “do profundo mesmo da gente”. Era preciso que Riobaldo fosse 



ISSN 1809-2888  
Licenciado sob uma Licença Creative Commons 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 38 92 

“mais forte do que Ele; do que o pavor d’Ele”. Tanto é assim que, após a evocação de seu 

nome por Riobaldo: “Lúcifer! Satanás, dos meus Infernos!” (Rosa, 2006, p. 422), o 

demônio não aparece, circunstância que deixa a dúvida no ar –“Ele não existe, e não 

apareceu nem respondeu – que é um falso imaginado. Mas eu supri que ele tinha me 

ouvido” (Rosa, 2006, p. 422). Fácil entender, portanto, a dilaceração da alma de Riobaldo 

em torno da famosa questão: “O diabo existe e não existe?” (Rosa, 2006, p. 10). O papel 

principal, na cena do pacto, cabe a Riobaldo. O diabo, por si só, é um mero figurante. 

“Tento, cautela, toma tento, Riobaldo: que o diabo fincou pé de governar tua decisão!...” [...] 

Mas, aquilo ruim-querer carecia de dividimento – e não tinha; o demo então era eu mesmo? 

Desordenei quase, de minhas ideias. Eu matava um tiquinho, só? em nome de mim eu não 

matava? (Rosa, 2006, p. 470). 

Mas o Diabo não pactuou apenas com Riobaldo. O cruel Hermógenes era tido pelos 

jagunços como “pactário”. Derrotando-o, Riobaldo estaria não somente vingando Joca 

Ramiro, mas de certo modo vencendo o das-trevas. A sombra de Tatarana projetava-se 

parcialmente no inimigo. O monstro a ser vencido estava fora e ao mesmo tempo dentro de 

si, de Riobaldo. “O Hermógenes – demônio. Sim só isto. Era ele mesmo” (Rosa, 2006, p. 

40). O ódio, dá coragem para continuar a perseguição contra os “judas” Hermógenes e 

Ricardão. Na perseguição final, Riobaldo pede para que “o Hermógenes não saía com vida, 

maneira nenhuma, testamental. Tive ódio dele? Muitos ódios. Só não sabia por quê” (Rosa, 

2006, p. 573-574). 

O final mostra que Riobaldo conseguiu ser chefe, mas não conseguiu chefiar o 

mundo: Diadorim, seu grande amor, luta afinal contra Hermógenes, uma luta mortal do 

bem contra o mal que culmina com a morte de ambos. Finalmente, a identidade é revelada: 

na verdade, Diadorim era uma mulher, o que diminuiria, e muito, os conflitos internos, que, 

por vezes, afastavam os pensamentos em Diadorim, pois por achar que se tratava de um 

homem havia essa tensão homossexual entre os jagunços Riobaldo e Diadorim. Contudo, 

ele era ela, “Maria Deodorina da Fé Bettancourt Martins – que nasceu para o dever de 

guerrear e nunca ter medo, e mais para muito amar, sem gozo de amor...” (Rosa, 2006, p. 

604). 
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Após cumprir a missão de vingar a morte de Joca Ramiro, acabando com os “judas” 

Ricardão e Hermógenes, resta a Riobaldo seguir seu caminho, num mundo misturado, num 

mundo em que bem e mal estão disseminados nas próprias coisas e no próprio homem. No 

final, Riobaldo hospeda-se na casa de Quelemém de Góis, compadre e confidente, que o 

ajuda em suas dúvidas e inquietações sobre o homem e o mundo e que conta a “história 

inteira [...] Mas, por fim, eu tomei coragem, e tudo perguntei – O senhor acha que minha 

alma vendi, pactário?! Então ele sorriu, o pronto sincero, e me vale me respondeu: – Tem 

cisma não. Penso por diante. Comprar ou vender, às vezes, são ações que são as quase 

iguais...” (Rosa, 2006, p. 661). Logo se encerra a obra de Guimarães Rosa assim: 

[...] Cerro. O senhor vê. Contei tudo. Agora estou aqui, quase barranqueiro. Para a velhice 

vou, com ordem e trabalho. Sei de mim? O Rio de São Francisco – que de tão grande se 

comparece – parece é um pau grosso, em pé, enorme... Amável senhor me ouviu, minha ideia 

confirmou: que o Diabo não existe. Pois não? O senhor é um homem soberano , circunspecto. 

Amigos somos. Nonada. O diabo não há. É o que eu digo, se for... Existe é homem humano. 

Travessia (Rosa, 2006, p. 607-608). 

O indivíduo é que irá escolher que veredas tomar na sua viagem em busca do sentido, 

de resposta para suas indagações, jornada infindável, pois o que se aprende mais na vida é 

só a fazer outras maiores perguntas. Não há, portanto, um ponto final, uma linha de 

chegada para esse caminhar, que se projeta para além da própria narrativa. A busca 

continua. Travessia. 

O imaginário religioso popular da figura do 
demônio no Pentecostalismo 

O mergulho na obra leva-nos a pensar o imaginário relgioso popular na figura do 

demônio muito presente na cultura popular religiosa. A presença ou a ausência do demônio, 

tanto no imaginário pentecostal quanto em Grande sertão: veredas, constitui o núcleo 

existencial, filosófico e histórico-cultural, cuja epígrafe já é reveladora. 

Algumas Igrejas mantêm íntima relação com o imaginário popular do demônio, na 

prática dos exorcismos, vendo o diabo ou capeta em tudo. Acreditam que participam de 

uma “guerra espiritual” entre Deus e o diabo. As dificuldades na família, na doença, na 
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empresa, na vida pessoal são atribuídas à ação do diabo na vida das pessoas. O 

Pentecostalismo parece estar em guerra contra o demônio e as supostas superstições, até 

mesmo contra os santos da religiosidade popular católica. Expulsam os demônios por via de 

conversão e afirmam a predominância do bem contra o mal (cf. Corten, 1996, p. 55). 

Os elementos de exorcismo e cura aparecem de forma unitária no Pentecostalismo. 

Para “curar” há de “exorcizar”, porque “o diabo se tornou a causa de todos os males” 

(Cerqueira-Santos, 2004, p. 82). Para curar e exorcizar tem de entregar-se a Jesus. 

“Fórmulas em que entram o diabo e Deus mobilizam significados explicitamente 

religiosos” (Laplantine, 2004, p. 214). As curas no imaginário pentecostal são amplas, já 

que o conceito de doença, causada sempre pelo demônio, também é amplo, a cura da dor de 

cabeça, da falta de emprego, da dificuldade de relacionamento do casal, do filho 

“problemático”, da falta de dinheiro, enfim, o demônio está em tudo. O sagrado não se 

limita à promessa de um paraíso após a morte como prêmio por uma vida pautada pela 

moral, mas amplia-se numa libertação total das forças demoníacas que oprimem o homem 

contemporâneo e o tornam impotente para vir a ser plenamente feliz. A libertação recupera 

aqui e agora o paraíso perdido (cf. Almeida, 2009, p. 69-70). Se a causa da doença é 

demoníaca, então é necessário combatê-la. É com esse argumento que a Igreja lança uma 

verdadeira guerra contra o diabo. Tal guerra contra o diabo fica mais explícita nos ataques 

aos cultos afros, porém também há um ataque contra a Igreja Católica. O diabo torna-se a 

causa principal de todos os males, sejam eles materiais, espirituais ou existenciais. A 

necessidade de retirá-lo, libertar-se, faz-se, então, fundamental. 

Considerações finais 
No começo de Grande sertão: veredas, Deus e o demônio parecem estar muito bem 

separados, num maniqueísmo presente na realidade do sertão: “Deus é paciência. O 

contrário, é o diabo. Se gasteja” (Rosa, 2006, p. 33). Contudo, logo há uma grande oposição 

entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal. Em muitos casos, o bem e o mal são frutos de 

uma mesma fonte, ou, ainda, de forma inexplicável, o bem torna-se o mal e o mal torna-se 

o bem, uma mistura total. Deus e o diabo encontram-se numa constante confusão de lugares 

e ações, o que leva o autor a não compreender em que dimensões expressam-se, na sua 

mente e no seu coração, ou um ou outro, já que ambos fazem parte da mesma realidade e, 
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de forma confusa, habitam os mesmos lugares e os mesmos espaços da vivência humana, 

lugares de luta, onde “viver é um negócio muito perigoso”. 

Riobaldo constrói um universo onde nada é fixo, onde tudo muda e transforma-se, e 

onde as pessoas ainda não foram terminadas. Incapaz de abranger a totalidade do real, o 

protagonista-narrador tenta, de maneira pungente, ordenar o informe, esclarecer o obscuro e 

colher, nas faces encobertas e resvaladiças da realidade sertaneja, a essência verdadeira do 

humano, se é que alguém pode encontrá-la. 

O mergulho na obra leva-nos a pensar o imaginário religioso popular na figura do 

demônio muito presente na cultura popular religiosa. Até mesmo algumas Igrejas mantêm 

íntima relação com o imaginário popular do demônio, na prática dos exorcismos, vendo o 

diabo ou capeta em tudo. O pastor torna-se o intermediário, na medida em que possui 

poderes para combater e retirar o demônio da pessoa em nome de Deus. “O que não é Deus, 

é estado do demônio. Deus existe mesmo quando não há. Mas o demônio não precisa de 

existir para haver – a gente sabendo que ele não existe, aí é que ele toma conta de tudo” 

(Rosa, 2006, p. 60). 
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Educom no documento sobre 

comunicação da CNBB. Processo, 
formação e redes de relações1 

Helena Corazza2 

 

 Resumo: A proposta é analisar como a Igreja Católica assume e recomenda a educação 

para a comunicação, no processo, formação de lideranças e audiências das mídias no 

contexto atual. O trabalho analisa a publicação A comunicação na vida e missão da Igreja 

no Brasil (Coleção Estudos da CNBB, n. 101), cujo capítulo IV intitula-se “A mídia e a 

urgência educativa”. Uma retrospectiva evidencia a recorrente postura da instituição em 

recomendar a formação para a comunicação, agora adotando o conceito da 

educomunicação. 

 Palavras-chave: Comunicação; Formação; Educomunicação; Sujeito. 

Introdução 
A educação para a comunicação (Educom) é um tema relevante, que hoje faz 

parte da agenda e das políticas de comunicação não só no campo educacional, mas da 

sociedade civil. Instituições de referência adotam o conceito de educomunicação, como 

é o caso da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em sua recente 

publicação A comunicação na vida e missão da Igreja no Brasil,3 onde trata o tema da 

comunicação para a instituição, sua inserção na sociedade e desafios para sua atuação na 

sociedade contemporânea. 

A pergunta que se pode fazer em relação a essa publicação é: como e por que uma 

entidade como a Igreja Católica, uma instituição milenar, encontra sintonia e adota o 

conceito da educomunicação em sua proposta de comunicação? É o que este trabalho 

procura observar, além de como ela está ou não atenta às mudanças nos contextos 

cultural e social em que se inserem os fiéis. Observa-se que, mesmo tendo resistido, por 
                                                 

1 Trabalho apresentado no painel “Educomunicação na Sociedade Civil e nas Políticas Públicas”, 
parte integrante do I Colóquio de Professores, Pesquisadores e Estudantes de Educomunicação, 
evento componente do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação da ECA-USP – Interfaces Sociais da Comunicação. 
Atua no Serviço à Pastoral da Comunicação (Sepac). E-mail: helenac@usp.br; 
helena.corazza@paulinas.com.br. 

3 Para a elaboração deste estudo colaboraram diversos especialistas e pesquisadores, entre os 
quais Ismar de Oliveira Soares, Helena Corazza, Joana T. Puntel e Vera Ivanise Bombonatto. 

mailto:helenac@usp.br


ISSN 1809-2888  
Licenciado sob uma Licença Creative Commons 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 38 97 

certo tempo, à emergência dos meios de comunicação e sua inserção neles, quando do 

surgimento da imprensa, seguida do cinema e outros meios (Soares, 1988), aos poucos a 

Igreja foi-se adaptando e compreendendo as mudanças sociais e culturais e sua inserção 

numa sociedade em mudança, assumindo mesmo o debate da Nova Ordem Mundial da 

Informação e Comunicação (Nomic) e a democratização da comunicação (Puntel, 

1994). 

A CNBB, desde sua fundação em 1952, adotou uma atitude corajosa em relação 

ao contexto social e, em seu setor de comunicação, manteve a assessoria de 

profissionais, pesquisadores e especialistas da área. Em um resgate da memória da 

comunicação da Igreja no Brasil, que descreve sua presença na produção em diferentes 

meios – impressos, radiofônicos e audiovisuais –, constata-se já a preocupação com a 

cultura, as escolas de comunicação e a formação para a comunicação, tanto na produção 

quanto na recepção (CNBB, 1994, p. 115-119). 

A Equipe de Reflexão de Comunicação da CNBB4 é que tem levado adiante a 

elaboração de reflexões que resultam em estudos e documentos emitidos pela instituição 

no campo comunicacional, e resultam em orientações para a própria Igreja no Brasil, na 

sua organização em nível nacional, regional e local (Puntel; Corazza, 2007, p. 81-107). 

O tema da educação para a comunicação, ainda que não tenha sido adotada antes a 

expressão educomunicação, é recorrente nas orientações da instituição (CNBB, 1997, p. 

18). Materiais populares são produzidos e há uma articulação e animação constante para 

que a formação caminhe e seja priorizada em todos os níveis. 

Visão antropológica na educação para a 
comunicação 

O documento da Coleção Estudos da CNBB, n. 101, objeto deste estudo, inicia-se 

considerando as mudanças do mundo contemporâneo, a nova cultura, as transformações 

sociais, culturais e antropológicas pelas quais passa o ser humano, as comunidades e 

instituições. O conceito de educomunicação permeia o documento, embora tenha um 

capítulo específico que trata do assunto. 

                                                 
4 Fazem parte desta Equipe de Reflexão de Comunicação pessoas convidadas por tempo 

determinado ou projetos específicos. A Equipe atua junto ao Setor de Comunicação, que 
assessora a Conferência. Na Equipe estão especialistas, representantes de organismos de 
comunicação da Igreja, pesquisadores e profissionais de mídias católicas. 
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Ao considerar a formação e novas competências, o texto diz que é preciso pensar 

uma forma específica no âmbito da comunicação, tendo em vista a autenticidade e 

eficácia da comunicação na própria Igreja. A proposta é de uma comunicação que vá 

além da aprendizagem e dos elementos técnicos, “próprios do fazer midiático”, e tenha 

em conta as condições para uma comunicação dialógica. O que se pretende é fazer com 

que as pessoas entendam que a comunicação não se reduz a especialistas ou a 

produtores, mas “deve estar permanentemente presente nos percursos da formação do 

cristão”, envolvendo a família, a escola, a paróquia, as associações. A insistência é de 

que o processo formativo integre “a formação e a missão de todos quantos formam as 

comunidades”. E explicita o conceito de educomunicação ali empregado como 

o conjunto das ações voltadas a criar, desenvolver ambientes favorecedores da expressão 

dos indivíduos e grupos humanos, mediante a gestão compartilhada e democrática das 

linguagens e tecnologias da informação, de forma a garantir intencionalidade educativa a 

todo esforço comunicativo, tendo em vista o pleno exercício da cidadania (CNBB, 2011, 

p. 43).5 

Importa observar que a visão de comunicação parte da dimensão antropológica 

tendo o ser humano em relação com o outro e a comunidade, na integração com grupos 

sociais “ecossistemas comunicativos abertos e criativos”, onde se aprende como 

construir condições favorecedoras de expressão. Daí a necessidade de elaborar um 

referencial que possibilite “entender o processo de comunicação mais como um 

acontecimento centrado na pessoa e nas relações entre os homens do que como um 

fenômeno mediado pelas tecnologias” (CNBB, 2011, p. 25). E que essa rede de relações 

que se difunde pelas novas tecnologias tenha em vista o diálogo com as diferentes 

culturas. 

A visão antropológica de comunicação enfatiza a dimensão relacional no ser 

humano, ou seja: como sujeito do processo que vai assumindo progressivamente seu 

protagonismo, desenvolvendo sua autonomia e responsabilidade criativa. Essa visão 

apoia-se em Paulo Freire quando afirma que “o mundo social humano não existiria se 

não fosse um mundo capaz de comunicar”, e “o mundo dos seres humanos é um mundo 

de comunicação”, ficando claro o aspecto da dimensão relacional e de sujeito: 

                                                 
5 Ver, sobre o tema, a revista Comunicação & Educação, USP-ECA/Paulinas, e textos 

disponíveis no site <www.cca.eca.usp.br>. 

http://www.cca.eca.usp.br/
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O sujeito pensante não pode pensar sozinho. Não pode pensar acerca dos objetos sem a 

coparticipação de outro sujeito. Não existe o “eu penso”, mas sim um “nós pensamos”. É 

o “nós pensamos” que estabelece o “eu penso” e não o oposto. Essa coparticipação de 

sujeitos no ato de conhecer dá-se na comunicação [...] A comunicação implica uma 

reciprocidade que não pode ser rompida (Freire, 1982, p. 66-67). 

O documento reforça que é necessário resgatar a condição de pessoa para que a 

troca comunicativa fundamente-se em princípios emancipadores. 

Elementos da educomunicação presentes no 
documento 

Considerando que a educomunicação faz parte do olhar comunicacional da 

formação nas comunidades, vamos destacar alguns aspectos evidenciados no texto, 

como: o ecossistema educativo, os âmbitos e formação no processo, as interfaces 

comunicacionais adotadas; a escola e a comunicação social e campos de intervenção 

que se evidenciam na gestão e no planejamento. 

Percebe-se que a preocupação pela formação não se restringe ao âmbito 

educacional ou à participação na comunidade. Na compreensão da Igreja Católica, a 

relação com a mídia passa pelo cotidiano, nas “instituições educativas como família, 

escola, paróquia, comunidades, associações”, ou seja: todos os momentos em que o ser 

humano está em relação com alguém ou com as coisas. 

A dimensão do ecossistema educativo 
O conceito de ecossistema é aplicado em diferentes significações. Talvez o mais 

comum seja ligado a meio ambiente. Em sua visão antropológica, o documento diz que 

“é necessário adotar a perspectiva que entende a comunicação não como um mero 

conjunto de tecnologias e de produtos, mas como um verdadeiro ecossistema de 

relações, onde toda ação do cristão se converte numa partilha”. 

Trazendo para a comunicação e educação, Soares apoia-se em diferentes autores, 

como Pierre Levy, ao cunhar o termo ecologia cognitiva para identificar o estudo das 

dimensões técnicas e coletivas da cognição, e Martín-Barbero, que discute o sentido de 

ecossistema comunicativo no sentido de entorno (Soares, 2011, p. 43). Para Martín-

Barbero, há grandes transformações sociotécnicas acontecendo nos meios de 

comunicação. E explicita: 
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A revolução tecnológica que vivemos não afeta os meios em separado, mas está 

produzindo transformações transversais que se evidenciam na emergência de um 

ecossistema comunicativo configurado não só por novas máquinas ou meios, mas por 

novas linguagens, escrituras e saberes, pela hegemonia da experiência audiovisual sobre a 

tipográfica, e a reintegração da imagem ao campo da produção de conhecimentos6 

(Martín-Barbero, 2002, p. 68). 

Ao falar de ecossistema educativo que não se restringe às instituições, a 

compreensão estende-se a todos os espaços de relacionamento das pessoas, sobretudo 

no seu cotidiano. As mudanças assinaladas pelo autor envolvem questões de linguagem, 

da cultura segmentada, de exposição cotidiana aos meios de comunicação, e a 

necessidade de uma nova alfabetização, pensando em formação e campos de 

intervenção. O conceito de comunicação adotado no documento tem seu eixo 

transversal perpassando todas as temáticas da instituição em chave comunicativa. 

Âmbitos e formação no processo 
comunicacional da Igreja 

Ao tratar da abrangência do processo comunicacional, o documento da CNBB 

(2011, p. 58) adota os mesmos conceitos da educomunicação: 

Trata-se de um projeto a ser desenvolvido em três âmbitos: a) o da educação para o 

processo comunicativo, em si mesmo, voltado a incluir a ação comunicativa entre as 

preocupações pastorais da Igreja, tanto em nível individual quanto grupal e setorial, de 

caráter eminentemente existencial e testemunhal; b) o da educação para o exercício da 

produção de conteúdos evangelizadores, de caráter enunciativo; e, finalmente, c) o da 

educação para a convivência no mundo da informação, incluindo tanto a relação com a 

indústria da informação (recepção crítica da mídia) quanto o uso estratégico dos recursos 

da informação na ação evangelizadora. 

Os três âmbitos aqui destacados referem-se a três campos de intervenção em que a 

própria Igreja tem uma atuação e constituem-se desafios à instituição, pois trata-se de 

ter um projeto efetivo e continuado de formação que seja aplicado em todas as 

comunidades e níveis para conseguir tais objetivos. 

                                                 
6 Tradução da autora. 
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O primeiro dos âmbitos, a educação para a o processo da comunicação, é uma das 

frentes que está sendo trabalhada de forma recorrente, sendo mais compreendida, hoje, 

por conta das mudanças culturais e sociais que atingem o modo de comunicar no interno 

das comunidades. É o aperfeiçoamento do ser humano que comunica e seus processos 

nas e entre as pastorais, trabalhados por Puntel e Corazza (2007) e Corazza (2005 e 

2002), no que se refere à formação de agentes pastorais que atuam na Pastoral da 

Comunicação, na Comunicação na Liturgia e na Acolhida. 

O segundo âmbito diz respeito à formação para a produção da comunicação. O 

campo da produção é bastante difundido pelas publicações de editoras, emissoras de 

rádio e televisão, produtoras de programas radiofônicos, televisivos, musicais, e pela 

internet e mídias sociais. Grande parte das comunidades produz seu jornal comunitário, 

programas radiofônicos, alimenta sites, blogs, entre outros. Nos documentos sobre 

comunicação, a Igreja recomenda e incentiva a formação para a produção em meios 

próprios e a presença em meios de terceiros, como jornais, rádios e TVs comunitárias e 

comerciais. Essa prática requer profissionalismo e capacitação no campo da produção, 

em todos os níveis. 

Um organismo que desde 1982 sistematiza este trabalho, oferecendo cursos 

teórico-práticos, sistemáticos e livres, com laboratórios de produção para agentes 

pastorais e sociais, é o Serviço à Pastoral da Comunicação (Sepac), que objetiva formar 

lideranças no campo da comunicação. O curso “Cultura e meios de comunicação, uma 

abordagem teórico-prática”, em convênio com a PUC-SP, é um diferencial nessa 

formação (Corazza, 2006, p. 189-197). Outros momentos fortes para a capacitação são 

os mutirões de comunicação, que acontecem em nível local, regional e nacional. 

O terceiro âmbito recomendado no documento é a convivência com o mundo da 

informação e a recepção crítica da mídia. Este é um campo bastante trabalhando na 

trajetória da Igreja Católica, inicialmente com uma postura mais moralista, vendo a 

influência que os impressos, as programações radiofônicas e televisivas poderiam 

causar nas pessoas, sobretudo nas crianças, adolescentes e jovens. O Programa de 

Leitura Crítica da Comunicação foi desenvolvido por mais de vinte anos pela União 

Cristã Brasileira de Comunicação (UCBC),7 do qual resultaram muitas publicações de 

congressos e cursos ministrados (Puntel, 2010, p. 255-264). 

                                                 
7 Entidade ecumênica que surgiu em julho 1969 e encerrou suas atividades em 2011. 
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A consciência de que a mídia é uma espécie de “escola paralela” faz sentir, mais 

ainda, a necessidade da educação para a recepção aos meios de comunicação. Em 

documentos emitidos pelo Pontifício Conselho das Comunicações, o departamento de 

comunicação do Vaticano, como Igreja e internet, há uma constante referência ao 

acompanhamento que os pais devem dar aos filhos no que diz respeito à internet. É uma 

recomendação à “leitura crítica” e para orientar escolhas, no âmbito familiar. A Igreja 

vê a família como a base onde o ser humano estabelece, nas relações primárias, sua 

visão e relação com o mundo, passando depois por outras instituições de referência, 

como a escola e a própria comunidade eclesial. 

Os três âmbitos da comunicação têm em conta o lugar do interlocutor, seja como 

sujeito na produção, seja na recepção das comunicações, em seu cotidiano. A educação 

para a comunicação pretende que a pessoa passe de espectador a protagonista, seja pelo 

processo de apropriação do conhecimento na produção, seja na recepção por meio da 

leitura crítica. 

A formação de educomunicadores na interface 
com as pastorais 

A formação é elemento fundamental não apenas para os que atuam na Pastoral da 

Comunicação.8 Tal como acontece na área da educação, este é um campo relativamente 

novo também para a Igreja Católica. Com o Concílio Vaticano II (1962-1965) é que o 

campo foi organizado nos níveis internacional, nacional e local. A formação diz respeito 

não só aos que se dedicam à área, como também à interface com as demais pastorais, 

como é o ensino da catequese, a comunicação nas celebrações, entre outras. 

No campo das interfaces, coloca-se como objetivo do plano de pastoral a mudança 

de mentalidade de todos os membros da comunidade, envolvendo visão mais abrangente 

à vida da Igreja. Aqui são considerados pontos como “entender e falar as novas 

linguagens midiáticas”, “integrar a mídia com a pastoral”. Um aspecto novo está na 

atribuição de educomunicador para um serviço de formação na linha da fé: 

[...] formar os catequistas como educomunicadores – desenvolver nos catequistas e nos 

agentes pastorais [...] a habilidade necessária para: a) entender o mundo da comunicação 

                                                 
8 A terminologia Pastoral da Comunicação refere-se ao cuidado relativo à área da comunicação 

no interno das comunidades e em sua relação com a sociedade. Pastoral vem de pastor, aquele 
que cuida, portanto é a missão específica dos responsáveis pela comunicação na Igreja. 
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e os seus impactos na catequese; b) introduzir as novas tecnologias nos encontros de 

catequese, para familiarizar os agentes no uso desses recursos, em benefício do processo 

catequético; c) renovar métodos da catequese, levando em consideração as contribuições 

oferecidas pelas tecnologias e processos comunicativos; d) ampliar a capacidade dos 

catequizandos em usar as tecnologias da informação e da mídia para a difusão da fé 

(CNBB, 2011, p. 76). 

Tal como ocorre na escola, trata-se de trabalhar com diferentes saberes. No caso 

da catequese, os conteúdos constituem-se aulas sistemáticas que exigem do especialista 

em catequese conhecimentos e habilidades de comunicação para trabalhar com o aluno, 

um sujeito, que normalmente é adolescente, criança ou jovem, imerso nas novas 

tecnologias e com os referenciais que as mídias oferecem. Cabe ao especialista em 

catequese adquirir as habilidades de educomunicador para lidar com diferentes saberes e 

gerações. 

Um dos aspectos que o documento recomenda é a dimensão ética, no sentido de 

orientar para que não haja a “redução da pessoa a coisa, a objeto, a mercadoria”. Como 

se recomenda o “primado da questão ética”, da mesma forma, em sua visão humanista, 

a Igreja pensa na educação para a comunicação para que se preserve a dignidade do ser 

humano, de modo a não ser reduzido a objeto ou valor de mercado. 

Numa sociedade que se pauta por valores de mercado, onde também a educação 

está sendo avaliada por indicadores mercadológicos,9 constata-se um discurso sobre 

qualidade na educação baseado em indicadores da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os objetivos da OCDE são: realizar a maior 

expansão possível da economia, do emprego e do progresso da qualidade de vida dos 

países membros, mantendo a estabilidade financeira e contribuindo, assim, com o 

desenvolvimento da economia mundial; contribuir com uma expansão econômica 

saudável nos países membros, assim como nos países não membros; favorecer a 

expansão do comércio mundial sobre uma base multilateral e não discriminatória, 

conforme as obrigações internacionais. 

Pensando a educação no contexto da escola ou da formação em geral, a Igreja 

mantém o princípio e reafirma a centralidade da pessoa e o bem comum, que “tem a 

                                                 
9 Cf. CORAZZA, Helena. “Discurso da qualidade na educação e invisibilidade do professor na 

revista Veja”. Trabalho apresentado no GT Comunicação e Educação, XI Encontro de Pesquisas 
em Comunicação, evento componente do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação. 
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verdade como horizonte e a justiça como objetivo permanente”. Dizendo de outra 

forma: a ética precisa concretizar-se em ações voltadas à comunidade, à construção de 

uma sociedade que respeite o ser humano, à obra da criação, ao meio ambiente, 

pautando-se por parâmetros de cidadania e de responsabilidade na sociedade atual. 

Escola e comunicação social 
A educação para a comunicação volta-se para os processos de comunicação na 

escola, para a preparação dos docentes e educadores no campo educativo. A escola, que 

tradicionalmente ensina determinadas disciplinas, tem na educomunicação o estímulo e 

guia para a formação de educomunicadores.10 Um trabalho de longos anos vem sendo 

feito por educadores e pesquisadores da área de comunicação, também com publicações 

que ajudam a pensar a realidade da comunicação e da educação como campos 

complementares e convergentes. A revista Comunicação & Educação está dando sua 

contribuição a essa formação há mais de quinze anos e agora se vê concretizado um 

novo campo de trabalho com a criação da licenciatura em Educomunicação pela Escola 

de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) (Soares, 2009, p. 

7-17). 

A educomunicação é uma proposta aberta que pensa a comunicação e a educação 

nas práticas cotidianas e adapta-se às diferentes instituições que tenham objetivos 

comuns. Sua metodologia perpassa o pensar e o produzir a comunicação, bem como a 

postura crítica diante do que os meios apresentam e oferecem. O documento recomenda 

o diálogo com os responsáveis pelas comunicações, a preservação dos valores no que 

diz respeito à dignidade da pessoa humana, a estima das diversas culturas, “a busca do 

bem comum, acima dos interesses particulares ou do predomínio de critérios somente 

econômicos”. 

Campos de intervenção: gestão e planejamento 
da Pastoral da Comunicação 

A temática da gestão, formação de gestores capazes de animar, coordenar e gerir 

processos comunicacionais, também está presente no documento da CNBB. A gestão 

                                                 
10 Trata-se da licenciatura em Educomunicação que a ECA/USP criou, tendo o primeiro curso no 

semestre de 2011. 



ISSN 1809-2888  
Licenciado sob uma Licença Creative Commons 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 38 105 

não se apresenta apenas no aspecto da educomunicação, mas está aplicada à Pastoral da 

Comunicação como gestora da comunicação no espectro eclesial: 

A principal função da Pascom é a gestão dos processos comunicativos nos vários âmbitos 

da estrutura da Igreja, que compreende ações como: a animação de processos 

comunicativos, planejamento da comunicação nos respectivos âmbitos, execução e 

avaliação de projetos e programas na área, bem como a formação dos agentes (CNBB, 

2011, p. 112). 

Este planejamento vem sendo trabalhado pela Igreja em nível mundial pelas 

orientações claras da Instrução Pastoral do Pontifício Conselho para as Comunicações 

Sociais (1992), indicado em diversas publicações11 que orientam e recomendam como 

planejar e gerir os processos comunicacionais em todos os níveis. O planejamento inclui 

estratégias que envolvem o relacionamento com os donos dos meios por meio do 

diálogo com os responsáveis da mídia. 

O documento é claro no campo de intervenção, no que diz respeito ao contexto 

social e político do país e ao compromisso da comunidade eclesial em sua participação 

pública no processo decisório relativo à política das comunicações, deve proporcionar 

uma participação organizada, sistemática e autenticamente representativa. É missão da 

Igreja contribuir para a definição de uma política sadia das comunicações sociais (cf. 

CNBB, 2011, p. 64). 

Retrospectiva da organização da comunicação 
na Igreja 

Pode-se dizer que a Igreja Católica teve preocupação em organizar os 

profissionais e os meios de comunicação, tanto os impressos quanto o rádio, a televisão, 

o cinema e o vídeo, desde os inícios do século XX. Em 1928, em diferentes países da 

Europa, foram criadas três organizações, tendo em vista a presença de profissionais 

católicos nas mídias existentes. Dessa forma, foram criadas a Organização Católica 

Internacional de Cinema (OCIC), na Holanda; a União de Radiodifusão Católica 

(UNDA) –“unda” não é sigla, significa “onda” em latim –, na Alemanha; e a União 

Católica Internacional de Imprensa (UCIP), na Bélgica. 

                                                 
11 O planejamento foi muito trabalhado em PUNTEL e CORAZZA (2007, p. 99ss.) e no programa 

do curso de Gestão da Comunicação, pós-graduação lato sensu (ECA/USP), sob a coordenação 
do docente Ismar de Oliveira Soares. 
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Com a convergência das mídias, os organismos de Igreja, em nível mundial, 

repensaram sua organização e articulação relativa à comunicação. Nesse sentido, em 

2001, com a fusão da OCIC com a UNDA, foi criada a Associação Católica Mundial 

para a Comunicação (Signis), que está presente em 130 países. 

No Brasil, o processo de reflexão e reorganização durou quase dez anos, até que, 

em 2 de dezembro de 2010, foi criada a Signis Brasil, com a missão de “animar, unir e 

congregar todos os meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do país e a 

formação de comunicadores, para que vivenciem seu carisma em colaboração, em vista 

dos objetivos comuns”.12 É sua missão ser elo de união, formar e fortalecer redes de 

colaboração em projetos de comunicação, somar esforços visando objetivos comuns.13 

Pode-se dizer que a organização da comunicação, na Igreja, começou na década 

de 1960, depois do Concílio Vaticano II (1962-1965) e da Conferência de Medellín 

(1968), chegando à Conferência de Puebla (1979). Em 1980, constituiu-se uma Equipe 

de Reflexão na área de comunicação com especialistas, profissionais e pesquisadores 

para assessorar a CNBB nesse campo (CNBB, 1994, p. 19). Essa interação produziu 

reflexão e orientação nas práticas envolvendo a formação de lideranças de forma 

progressiva. Pode-se afirmar que os documentos da Igreja insistem na necessidade da 

formação nas áreas da produção e da recepção, tendo em vista o senso crítico. 

Considerações finais 
Este trabalho procurou demonstrar como o conceito de educomunicação está 

sendo adotado pela CNBB em seu mais recente estudo para a Igreja no Brasil. Os 

elementos que constituem a educomunicação também estão presentes na formação de 

lideranças nas comunidades. Observa-se um mesmo esforço para que as ações sejam 

pensadas a partir do olhar comunicacional, ou seja: que a comunicação atravesse toda a 

ação pastoral. 

A formação de lideranças e do sujeito no contexto atual, na reflexão e apropriação 

das práticas de produção e de instrumentos de análise de produtos midiáticos que 

recebe, são elementos que constituem a formação do gestor da comunicação na Igreja 

no Brasil. O importante é perceber que, em sua trajetória milenar, a Igreja Católica 

                                                 
12 Revista Integração, ano 14, n. 56, p. 12, jul. 2011. 
13 A Signis Brasil tem sua sede na cidade de São Paulo e é constituída por uma diretoria eleita por 

três anos, cuja presidente para o triênio 2011-2014 é Helena Corazza, que pertence à 
congregação das Irmãs Paulinas. 
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busca reinventar-se cada dia, conhecendo e entrando nas culturas, dialogando com o 

novo interlocutor na cultura midiática, sem abrir mão dos princípios que a norteiam, 

sobretudo na questão da ética e da responsabilidade social, no desejo de compreender, 

cada dia mais, “a comunicação como eixo transversal de toda a ação pastoral”. 
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O suicídio entre jovens negros na 

perspectiva durkheimiana 
Gilberto Orácio de Aguiar1 

  
 
 
 

Resumo: A teoria social de Durkheim sobre o suicídio ajuda-nos a enxergar as questões 

problemáticas da sociedade e delas abstrairmos as suas consequências para as populações 

afro-brasileiras. Numa análise da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) publicada em 2011 sobre o tema referido na teoria do autor citado, é possível 

perceber um cruzamento que favoreça a ideia de que os jovens negros suicidam-se mais do 

que os jovens brancos por causa de sua anomia social. Nosso objetivo neste artigo é comparar 

esse quadro social com a história das populações afro-brasileiras e os estereótipos 

discriminatórios forjados pela sociedade. E como esses estereótipos cooperam para os 

gráficos mostrarem a ascensão de tal causa morte entre os jovens negros. 

 Palavras-chave: Suicídio; Durkheim; Corpo; Cidadania; Populações afro-brasileiras. 

 

 

Introdução 
“A carne mais barata do mercado é a carne negra.” 

(Seu Jorge, Marcelo Yuca e Wilson Capellette) 

As pesquisas do IBGE mostram que o número de jovens negros que se suicidam é 

bem maior do que o de jovens brancos. Isso não é de agora! Na história de negros e negras 

em nosso País, como uma das formas de demonstrar descontentamento com a situação de 

escravidão e sua resistência ao sistema de escravismos, pessoas escravizadas suicidavam-
                                                 

1 O autor é doutorando em Ciências Sociais pela PUC-SP. E-mail: mandiba@hotmail.com  
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se. Ao lado do banzo, forma de depressão em que o negro ou a negra alimentava uma 

tristeza doentia, às vezes até à morte, os(as) negros(as) escravizados(as) procuravam o 

suicídio para fugir do sistema de escravidão que não suportavam mais. Era preferível 

morrer a viver naquela situação de degradação humana. Na atualidade, o que foi passado 

continua registrado na memória social, relegando as populações afro-brasileiras ao seu 

lugar de escanteio na sociedade brasileira. Desde pequenos os negros e as negras aprendem 

o seu lugar de inferioridade ao sol.2 

Neste texto iremos fazer o cruzamento da realidade brasileira do suicídio de jovens 

negros com a teoria de Durkheim sobre o suicídio. Ou seja: realizaremos uma relação dos 

dados sociais do IBGE com a teoria do referido pesquisador e suas consequências na 

sociedade brasileira, tanto a do passado como a atual. Por detrás dessa realidade de 

desespero e morte existe muito mais do que um simples desinteresse pela vida. A nosso 

parecer, existe um desgosto pela situação de racismo a que as populações negras são 

submetidas no cotidiano. As mesmas não sofrem caladas. Há uma reação social ao 

tratamento que é dado a negros e negras. Ao longo da nossa história as populações negras 

foram visivelmente marcadas pelo racismo, que as impediu de ter acesso a escolas, clubes, 

cinemas, hotéis, barbearias, igrejas e outros espaços públicos. E essa realidade racista 

continua a manifestar-se disfarçadamente nas brincadeiras e na depreciação do corpo do 

negro e da negra, ou numa valorização estereotipada dos mesmos. Isso também traz para as 

populações afro-brasileiras uma indiferença e apatia diante dos desafios sociais. O que 

muitos racistas chamam de acomodação dos negros na verdade é a manifestação de 

desânimo diante das possibilidades que lhes são negadas. Onde todas ou quase todas as 

portas lhes são fechadas só lhes resta a procura por uma porta que os coloque fora dessa 

realidade dura e insensível. E essa porta de entrada num mundo sem retorno a essa 

realidade é a procura pela morte. 

                                                 
2 “É através da educação que a herança social de um povo é legada às gerações futuras e inscrita na 

história. Privados da escola tradicional, proibida e combatida, para os filhos negros, a única 
possibilidade é o aprendizado do colonizador. Ora, a maior parte das crianças está nas ruas. E 
aquela que tem a oportunidade de ser acolhida não se salva: a memória que lhe ensinam é outra; os 
ancestrais africanos são substituídos por gauleses e francos de cabelos loiros e olhos azuis; os livros 
estudados lhe falam de um mundo totalmente estranho, da neve e do inverno que nunca viu, da 
história e da geografia das metrópoles; o mestre e a escola apresentam o universo muito diferente 
daquele que sempre a circundou” (Munanga, 1986, p. 23). 
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O suicido é uma demonstração de como está a alma das populações negras, e os 

jovens negros são como que a ponta desse problema. Nesse gesto extremo buscam um 

sentido que lhes é negado pela vida social. Entendem que pela morte poderão encontrá-lo. 

Desse modo, para eles(as) a morte não é um problema, mas uma solução definitiva. Então, 

poderíamos perguntar-nos: quais os meios disponíveis propostos pelas políticas públicas 

que poderiam proporcionar um alavancamento da autoestima dos jovens negros? A 

cidadania da qual deveriam participar os(as) jovens negros(as) é-lhes facilitada ou 

obstaculizada? Quais os entraves para que a cidadania das populações negras jovens seja 

vivenciada concretamente? Será que existe alguma relação entre o suicido dos jovens 

negros na atualidade com o mesmo ato de negros no tempo da escravidão? 

O trabalho está apenas começando. Esperamos que nos ajude à reflexão e a uma 

proposta de atitude concreta que nos aponte possíveis respostas para a prática cidadã das 

populações jovens que sofrem com a discriminação racial. E uma das respostas possíveis 

para levantar a autoestima dessas populações afro-brasileiras é o resgate da sua história 

com a apresentação de aspectos que visem uma real apresentação dos negros e das negras 

que fizeram a história do Brasil. A partir desse aspecto, lança-se para uma criativa 

construção de medidas socioeducativas, procurando levantar a autoestima das crianças e 

jovens negros com o intuito de formalizar uma visão positiva sobre o ser negro num país 

onde essa cor de pele é desprezada. 

Teorizando o suicídio em Durkheim 
Ao escrevermos sobre o suicídio em Émile Durkheim, é importante termos presente o 

contexto social que poderá ilustrar sua argumentação sociológica. É necessário divagarmos 

um pouco sobre o tipo de sociedade presente no pensamento de Durkheim. Pois é desse 

pensamento sobre a sociedade que será elaborada a ideia de suicídio e sua relação com a 

sociedade. Mesmo que tenhamos liberdade de expressão individualmente, para a sociedade 

o que vale é a norma de conduta social do indivíduo. Não existe a pessoa individualmente. 

O que somos é a sociedade. Isso faz existir o fato social, enquanto manifestação das 

crenças, tendências, práticas sociais efetivadas individualmente e praticadas coletivamente. 

O indivíduo enquanto individualidade é uma abstração, por não ter criado a sociedade, mas 

quando o indivíduo chegou ao seio social a mesma já existia. 
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O pensamento durkheimiano enxerga a sociedade a partir da divisão do trabalho, 

onde a sua principal função é gerar solidariedade pela moral e não pela economia. Ou seja: 

o que gera a solidariedade social são as normas impostas aos indivíduos partindo de suas 

ideias e concepções sociais da realidade. A sociedade dá aos indivíduos os ditames sociais 

da boa convivência, dirige seus passos, formando, assim, sua personalidade, não pessoal, 

mas social. Por personalidade de cada indivíduo compreende-se a maneira induzida de 

viver papéis e status sociais. A consciência pessoal é dirigida e vigiada pela consciência 

social, onde aprendemos a viver nos grupos aos quais pertencemos. Na verdade, 

aprendemos a ocupar nosso papel social. O indivíduo pensa por si, obviamente, mas sempre 

a partir do substrato que lhe é fornecido pela sociedade. Quem sai desse parâmetro de 

ensinamentos para a vivência social sente-se excluído, e é punido pelas regras jurídicas 

repressivas. 

A divisão social do trabalho obriga uma pessoa a depender de outra. Sendo assim, 

como uma célula do organismo biológico, não nos destruímos porque dependemos uns dos 

outros. Então podemos concordar que há uma coesão social na qual os seres sociais não 

existem isolados, sós. Um depende do outro para sobreviver. Portanto, na composição do 

tecido social existe uma mesma visão de “salvação” do contexto no qual se está inserido. 

Isto é, sabendo-se dependente um do outro, cada pessoa irá lutar para que o outro sobreviva 

na dependência entre os diferentes. A não divisão do trabalho resultaria num caos, numa 

patologia social. Desse modo, faz-se importante que cada indivíduo garanta por sua parte o 

funcionamento normal da sociedade. É para isso que existe a educação moral na sociedade. 

É essa a função da moral social, ou seja, impedir a falência múltipla dos órgãos do corpo 

social. Nesse organismo social, como os órgãos no organismo biológico, a pessoa só se 

torna feliz se estiver integrada à sociedade. Sem sua integração ou solidariedade social o ser 

humano fica “solto”, individualizado, e perde-se nas direções da conduta social. O suicídio 

não é sintoma de algo interno, intimo, mas, de algo coletivo, socialmente enjambrado, 

construído. Acontece quando o individuo mantém relações desequilibradas com a 

sociedade na qual está inserido. Faltando os aspectos vistos anteriormente que poderiam 

manter o equilíbrio social, o indivíduo poderá apelar para o suicídio. 

Na sua obra intitulada O suicídio. Estudo de sociologia (1897), Émile Durkheim 

aborda o assunto do ponto de vista social e não psicológico, ou a partir de outra área de 
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estudo. O suicídio, no entender de Durkheim, tem motivações sociais e não individuais. É 

como um organismo humano com convulsões ou falhas. O mesmo acontecendo com a 

sociedade. A sociedade desequilibrada, com falhas, sem equilíbrio, encaminha o indivíduo 

ao suicídio. A sociedade existe para o equilíbrio plasmando as mentes das pessoas para 

tanto. Quando há falhas nas formas de manutenção da ordem, aparecem as consequências 

sociais, como o suicídio. Do contrário, quando as pessoas estão integradas à sociedade, elas 

são felizes. Elas estão dentro daquilo que lhes é exigido pelas normas sociais. Tudo está 

equilibrado. Entretanto, no mesmo grau inverso, aparece o sofrimento, a falta de integração 

e, como resultado, o suicídio. A partir dessa percepção social, Durkheim classificou o 

suicídio em três tipos e suas combinações: 

1) O suicídio egoísta: o indivíduo não se encontra suficientemente integrado à 

sociedade e por isso sente-se fraco, partindo para uma individualização de sua pessoa, isto 

é, o indivíduo sente-se autossuficiente e a sociedade já não lhe basta. É o tipo de suicídio 

que se encontra com maior frequência, pois é fruto de um estado de depressão e apatia, 

resultado de um individualismo exagerado. 

[...] Quando não temos outro objetivo além de nós mesmos, não podemos escapar à ideia de 

que nossos esforços estão, afinal, destinados a perder-se no nada, pois a ele devemos voltar. 

Mas anulação nos apavora. Nessas condições não conseguimos ter coragem para viver, ou 

seja, para agir e lutar, uma vez que, de todo esse trabalho que temos, nada irá restar. [...] O 

egoísmo não é apenas um fator auxiliar dele (o suicídio), é uma causa geradora. Se, nesse 

caso, o vínculo que liga o homem à vida solta-se, é porque o próprio vínculo que o liga à 

sociedade afrouxou.3 

No entanto, essa situação de egoísmo não se dá por conta da pessoa enquanto 

indivíduo, mas enquanto afrouxamento das organizações sociais, como a família, a religião 

e a política. O homem é deixado a si mesmo, aos seus desejos infinitos. É quando o 

indivíduo está só, prevalecendo sobre os aspectos sociais. E como estando só não tem o 

amparo necessário para sobreviver na sociedade, busca o suicídio como saída para o 

problema. O suicídio acontece na proporção inversa da integração social. Quanto mais 

isolado o homem estiver, quanto mais fracos estiverem os grupos sociais, mais propenso o 

                                                 
3 Durkheim, 2004, p. 260 e 266. 
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indivíduo estará para o suicídio, pois que estará sem nenhum ponto de apoio social e seu 

individualismo exacerbado gerará o suicídio. 

2) O suicídio altruísta: podemos chamá-lo de suicídio da dependência, pois o eu não 

se pertence. O indivíduo vive pela e para a sociedade. O indivíduo 

confunde-se com outra coisa que não ele, em que o polo de sua conduta está situado fora 

dele, ou seja, em um dos grupos de que faz parte [...] O indivíduo aspira a despojar-se de seu 

ser pessoal para mergulhar nessa outra coisa, que ele vê como sua verdadeira essência. Pouco 

importa o nome que lhe dê, é nela e apenas nela que ele acredita existir, e é para existir que 

ele se inclina tão energicamente a se confundir com ela. Portanto, é porque o indivíduo se 

considera como não tendo existência própria. A impessoalidade, aqui, é levada ao seu 

máximo, é o altruísmo em estado agudo.4 

Nesse tipo de suicídio Durkheim considera que o suicidar-se não é um gesto de 

loucura, mas de pura integração social. Isto é: no suicídio altruísta a pessoa sente-se tão 

ligada aos outros membros que dá seu próprio corpo para que a congregação dos indivíduos 

mantenha seu status tradicional social. Suicidar-se, nesse caso, é um dever social para 

manutenção dos códigos organizadores da vida em comunidade. A pessoa sente-se coagida 

a agir dessa forma para o bem do todo, o seu ego não se pertence, pertence à sociedade. Na 

verdade, aqui está expressa uma atitude heroica de doação da vida pelos outros. Quem foge 

a essa doação estará indo contra as normas preestabelecidas pelos chefes da sociedade à 

qual tal indivíduo pertence. Mesmo que esse tipo de suicídio seja colocado como modelo, 

nas comunidades primitivas, ainda hoje é possível ver o suicídio altruísta nos militares que 

expõem a vida nas guerras, não dando a mínima importância à sua perda. Isso sendo 

motivado pela manutenção da soberania do seu país, ou seja: seu grupo, ao qual está 

integrado. 

3) O suicídio anômico: esse tipo de suicídio é o que mais nos interessa, por ser o 

motivador, na concepção durkheimiana, dos suicídios dos jovens negros por exclusão e 

discriminação social, ou seja, por anomia. Segundo Durkheim, 

perseguir um fim inacessível por hipótese é, portanto, condenar-se a um perpétuo estado de 

descontentamento. Sem dúvida, às vezes o homem tem esperança sem qualquer razão, e 

                                                 
4 Ibid., p. 265 e 280. 
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mesmo sem razão a esperança tem suas alegrias. Pode ser, portanto, que ela o sustente por 

algum tempo, mas não poderia sobreviver indefinidamente às decepções reiteradas da 

experiência. Ora, o que o futuro pode dar mais do que o passado, uma vez que nunca é 

possível chegar a um estado em que possamos permanecer e que não podemos sequer nos 

aproximar do ideal vislumbrado?5 

É a perda da esperança que pode levar um indivíduo ao suicídio anômico. As pessoas 

têm projetos, planos de vida, e quando esses são quebrados pelas mudanças sociais os 

indivíduos perdem a integração social. Ao se desintegrarem, perdem-se e ficam anômicos. 

E buscam o suicídio. É reflexo de uma sociedade sem rumo, sem regras claras que definam 

os papéis de cada pessoa. 

No nosso caso de estudo, quando as populações negras buscam seus espaços sociais e 

estes lhes são frustrados pela prática do racismo e da discriminação racial, chega-se ao 

desencanto social. O futuro acabou-se. As pessoas estão sem perspectivas de vida, sem 

vínculo com a coletividade. E a saída é o suicídio.6 

Suicídio e baixa autoestima entre jovens negros 
Como já vimos anteriormente, a falta de integração social dá-se a partir dos espaços 

sociais ocupados pelos indivíduos. É nesses espaços que surge a desintegração social do 

indivíduo. Quando isso acontece, as pessoas sentem-se excluídas e perdem sua motivação 

para continuar existindo. Não há mais motivo para lutar, defendendo sua própria existência. 

A sociedade plasma as mentes para o equilíbrio. Caso ela falhe nessa tarefa, o indivíduo 

desestrutura-se e forja sua retirada da mesma. Segundo Durkheim, quando há falhas nas 

formas de manutenção da ordem estabelecida pela sociedade aparecem os suicídios. O 

suicido é expressão de um tipo de sofrimento que encontra na morte a resolução para a 

exclusão do meio no qual a pessoa encontra-se marginalizada. É uma fala silenciosa à 

sociedade, um sinal de que a pessoa está dentro de um grupo formalmente estabelecido, 

mas simbolicamente sem laços firmes de inclusão. Daí que o suicídio é provocado pela 

                                                 
5 Ibid., p. 314. 
6 Na fala de Durkheim (2004, p. 320): “O resultado é que eles não se ajustam à condição que lhes 

cabe e que sua própria perspectiva lhes é insuportável; daí os sofrimentos que os fazem desapegar-
se de uma existência reduzida antes mesmo que a tenham experimentado”. 
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sociedade e não pelo indivíduo particularmente, de forma individualista, como poderíamos 

julgar. 

Com as populações jovens afro-brasileiras o que acabamos de ler faz todo o sentido. 

Pois, havendo falhas na manutenção da ordem social, o suicídio torna-se a única saída 

viável para colocar fim a um sofrimento que parece não ter limites, ao racismo e às 

discriminações. Anteriormente ao suicídio, para os(as) jovens negros(as) de nossa 

estatística aparece a baixa autoestima, decorrente de como o(a) jovem enxerga o seu corpo 

e a relação dele com a sociedade. Sabemos que a sociedade brasileira não enxerga com 

bons olhos o negro a partir de seu corpo. Corpo de negro é “fedido”, “sujo”, “encardido”, 

“não bem-vindo” etc. Desde o período em que negros e negras eram transportados(as) 

como objetos para serem vendidos(as) no outro lado do Atlântico seus corpos carregam a 

marca do desprezo e da vil maledicência. 

Nos porões dos navios em que eram transportados 

faltava o próprio ar. A ração de comida não diferia da servida em terra firme, só que em alto 

mar estragava-se com maior rapidez. A água era pouca, quente e com frequência podre. Os 

maus-tratos prolongados – sujeira, ratos, piolhos, cegueira e sarna – corroíam os corpos. A 

morte vinha pelo escorbuto, sarampo, bexiga e diarreias que dizimavam, em média, 10% dos 

embarcados. Em poucos dias, os corpos começavam a ser jogados no mar.7 

E mais: em muitos casos, quando chegavam ao Brasil e morriam nos portos, eram 

sepultados de forma conjunta e sem a menor preocupação com os corpos, pois estava-se 

enterrando “objetos” e não pessoas humanas. Era uma verdadeira violência cultural. Por 

exemplo: no Rio de Janeiro, no Cemitério dos Pretos Novos, administrado pela Igreja 

Católica de Santa Rita, uma entidade que cobrava do Estado pelo serviço, não se dava a 

menor importância aos corpos dos negros mortos desembarcados dos navios na referida 

cidade. Os enterros eram realizados 

em cova rasa, os corpos eram enterrados nus, envoltos e amarrados em esteiras, sem qualquer 

ritual religioso, reza, encomendação ou sacramento [...] os pretos novos, batizados ou não, 

eram enterrados do mesmo modo que muitos escravos baianos no século XVIII, “como se 

fossem brutos animais” [...] na cultura banto a morte era assunto muito sério para os 

                                                 
7 Salles; Soares, 2005, p. 29. 
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indivíduos e, mais ainda, para a comunidade. Ela constituía um elo entre o mundo dos vivos e 

o sobrenatural. O morto, desde que inumado de acordo com os rituais, incorporava-se à 

comunhão dos antepassados, passava a integrar a cadeia que unia vivos e mortos. Sem o 

acompanhamento dos rituais fúnebres, ele se tornava um desgarrado, um sem-lugar, ocupado 

permanentemente em atormentar seus parentes vivos. Pode-se imaginar a angústia que tal 

perspectiva despertava nos cativos, tanto mais dolorosa por vir na sequência de outra dor 

maior, a da escravidão. Tanto sofriam os que iam morrer como os que sobreviviam, pois para 

ambos rompiam-se os laços sociais e culturais.8 

Outros textos ajudam-nos a entender o histórico do desrespeito dado ao corpo afro-

brasileiro, evidenciando o seu lugar na sociedade. Pois havia, no período colonial, na 

cabeça dos observadores sociais, a percepção da diferença dos tratos dados a um pobre e a 

um negro. Um observador alemão analisa que a gente mais pobre, ou pelo menos os negros, 

é tratada com muito menos cerimônia nestes ritos supremos. Logo em seguida ao 

falecimento, costura-se o corpo dentro de uma roupa grosseira e envia-se uma intimação a um 

dos dois cemitérios a eles destinados para que enterre o corpo. Aparecem dois homens na rua, 

colocam um defunto numa espécie de rede, dependuram-na num pau e, carregando-a pelas 

extremidades, levam-no através das ruas tal como se estivessem a carregar uma qualquer 

coisa.9 

E ainda: 

[...] se acontece de pelo caminho encontrarem com mais um ou dois que de forma idêntica 

estejam de partida para a mesma mansão horrível, põem-nos na mesma rede e levam-nos 

juntos para o cemitério. Abre-se transversalmente, ali, uma longa cova, com seis pés de largo 

e quatro ou cinco de fundos; os corpos são nela atirados sem cerimônia de espécie alguma, de 

atravessado e em pilhas, uns por cima dos outros, de maneira que a cabeça de um repousa 

sobre os pés do outro que lhe fica imediatamente por baixo, e assim vai trabalhando o preto 

sacristão, que não pensa nem sente até encher a cova, quase que por inteiro; em seguida, põe 

terra até para cima do nível.10 

                                                 
8 Carvalho, 2007, p. 11-12. 
9 Luccok, 1818, p. 39. Apud Pereira, 2007, p. 58-59. 
10 Luccok, 1818, p. 39. É bom perceber também que a “desigualdade terrena espelha uma 

desigualdade nas práticas inumistas e nos locais de sepultamento, já que o local do sepultamento 
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Outro dado importante de fazer referência eram os suicídios que os próprios negros 

cometiam para fugirem às torturas e ao sistema escravista e racista. O desequilíbrio social, 

ou seja: a falta de inserção do negro na sociedade, desde a sua prisão no continente 

africano, fazia-o perder a referência social, levando-o a sentir-se excluído. Portanto, pouco 

lhe interessava viver. O banzo era a mais conhecida forma de depressão em que entrava 

um(a) negro(a) escravizado(a). Era o início do fim do sofrimento de ter de viver inserido(a) 

nesse drama de abandono social e ter de produzir para que os brancos tivessem lucros com 

o seu trabalho. 

Sua inconformidade com o sistema. Foi o mais triste e trágico tipo de rejeição – o banzo. O 

africano era afetado de uma patética paralisação da vontade de viver, uma perda definitiva de 

toda e qualquer esperança. Faltavam-lhe as energias, e assim ele, silencioso no seu desespero 

crescente, ia morrendo aos poucos, acabando-se lentamente.11 

Entretanto, o banzo já se manifestava no navio quando estavam em alto-mar, e as 

populações roubadas da África já sentiam na própria pele a dor do sofrimento, a dor de 

serem consideradas como objeto, e a dor do abandono. Na verdade, desde que eram 

perseguidos e capturados como animais os(as) negros(as) já se sentiam objetos. Somadas a 

essa realidade, “as condições da viagem chegavam a levar alguns ao suicídio: punham o 

queixo entre os joelhos, tapavam os ouvidos com as mãos e assim permaneciam sem comer 

ou beber até morrer”.12 

A partir dessas referências históricas, é importante, sempre que se faz alusão às 

políticas públicas para as populações empobrecidas, que sejam levadas em consideração as 

especificidades que socialmente foram cunhadas e que fixadamente expressam o entender 

da sociedade para além do conceito de classe social. Isto é: quando se fala de negro e de 

pobre, é bom ter presente que são dois polos distintos que classificam e discriminam de 

modo específico. Uma coisa é ser um pobre branco, outra coisa é ser um negro, 

independente da classe social. Atualmente, tal realidade ainda difere e classifica os 

tratamentos sociais nos mais diversos âmbitos da sociedade. 

                                                                                                                                                     
está carregado de implicações simbólicas forjadas ao longo do tempo pelos homens das mais 
variadas culturas” (Pereira, 2007, p. 97). 

11 Nascimento, 1978, p. 58. 
12 Salles; Soares, 2005, p. 28. 
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Paralelo a esse preconceito estereotipado, construído socialmente sobre o corpo do 

afro-brasileiro, temos os mitos sexuais da mulher negra e do homem negro. Nesse aspecto, 

as fantasias sexuais invadem o imaginário da libido e demarcam o lugar social dos corpos 

negros. 

No que se refere à análise e construção das imagens sobre a mulher negra, 

visualizadas na mídia, enxergamos o peso ideológico que apresenta fortes representações 

estereotipadas que, de modo geral, exclui o negro da boa representação, relegando o negro 

a um espaço negativo quanto à sua visibilidade. O primeiro estereótipo da mulher negra é o 

da empregada doméstica, extremamente humilde e empobrecida, sem privacidade, mais que 

dependente das condições financeiras dos patrões. Podendo servir de namoradinha, às 

escondidas, para o filho do patrão. Mesmo que seja considerada “da família”, é desprezada 

e muitas vezes humilhada, pois, geralmente, não tem boa escolaridade. E a patroa ou o 

patrão não se interessam em permitir que a mesma estude, pois poderão perdê-la. O 

estereótipo seguinte é o da mulher quente e sedutora. Tem-se na imaginação popular que 

toda negra é “fogosa”. E que frequentemente dança quase nua, servindo como objeto 

sexual. 

Atualmente, e de forma muito rara, está-se difundindo uma imagem menos agressiva 

e mais condizente com a realidade concreta das mulheres negras que superaram o racismo e 

a discriminação e apresentam-se como pessoas inteligentes, modernas, produtivas, 

exercendo várias profissões (médicas, cientistas, advogadas, professoras universitárias etc.). 

Essas raramente são apresentadas pela mídia. É bom salientar, ainda, que mães e namoradas 

apresentadas em comerciais de TV, jornais e revistas geralmente são brancas. Basta pegar 

qualquer revista numa banca de jornal e folhear procurando pessoas negras nos quadros de 

propagandas que não se encontrará nenhuma, ou apenas uma em toda a revista. 

Já a fantasia sexual envolvendo o homem negro, enquanto aspecto mitológico, 

simbólico, reza que todo homem negro tem “pegada” forte e decisiva, bem como pênis 

avantajado. A literatura e a videoteca têm a missão de transmitir essas marcas sobre o 

homem negro. Mesmo que os estudos sobre gênero masculino, no Brasil, estejam apenas 

engatinhando, o que se sabe é que o homem negro é observado, desejado e faz parte da 

fantasia sexual de muitas mulheres brancas. Mas será que essa demarcação da sexualidade 

do negro o valoriza e o põe em pé de igualdade social com o homem branco, dignificando 



ISSN 1809-2888  
Licenciado sob uma Licença Creative Commons 

 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 38 119 

sua pessoa e alterando a visão negativa da sociedade brasileira sobre a população afro-

brasileira? 

Na verdade, o mito que sexualiza o homem negro é o mesmo que o desqualifica e o 

rebaixa. Infelizmente, parece que uma boa parte dos homens negros acredita nesse 

estereótipo, garantindo com ele certo status diante das mulheres e outros homens, 

principalmente os brancos. O pênis do negro, historicamente, foi medido, pesado, 

esquadrinhado pelos estudiosos construtores do racismo, apresentado em formol, causando 

frisson numa plateia com duplo sentimento: espanto e desejo.13 “Além de ter seu pênis 

racializado, a inteligência do homem negro foi avaliada pelos europeus na proporção 

inversa de seu pênis.”14 

Um homem negro não é um homem, antes ele é um negro e como tal não tem sexualidade, 

tem sexo, um sexo que desde muito cedo foi descrito no Brasil com atributo que o 

emasculava ao mesmo tempo que o assemelhava a um animal em contraste com o homem 

branco. Este imaginário é perceptível no modo como a masculinidade é representada 

[socialmente] [...] O temor psíquico do negro macrofálico é retratado através de estereótipos 

que foram forjados durante longos anos até tornarem-se verdade [...]15 

Enquanto isso, no que se refere à desqualificação estrutural da família negra o que 

temos é que as mulheres negras, 

segundo as notícias dos jornais, não só matavam suas crianças como também seus maridos e 

amantes “por motivos passionais” (confirmando nesse sentido a velha representação da 

“crioula sensual”). Assim, títulos como “O desaparecimento da crioula” (Província de São 

Paulo, 9 de agosto de 1889) ou contos como o que saíra na Província, em 29 de agosto de 

1890, só reafirmavam a imagem dominante da mulher negra “que expõe seus pés nus e seu 

corpo sem colete entrega-se de maneira condenável”. O homem de cor, por sua vez, era 

condenado em seu contato familiar não tanto pela infidelidade, mas antes por seus atos 

violentos, que atingiam tanto sua companheira como seus filhos.16 

O modelo de estereótipo exaltado é o branco. Aliás, tudo o que é branco é melhor. 

                                                 
13 Friedman, 2001, p. 98. 
14 Souza, 2011, p. 100. 
15 Fanon, 1983. Apud Souza, 2001, p. 100. 
16 Schwarcz, 1987, p. 233. Apud Santos, 2002, p. 131. 
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O negro brasileiro historicamente é vítima das ideias estereotipadas criadas sobre ele de fora 

para dentro da “raça”. Pelo prisma de uma sociedade maniqueísta e cartesiana, positivista e 

cristã, é automática a ligação mental entre signo e realidade: se as coisas estão pretas, estão 

ruins. A pomba da paz é branca. As coisas angelicais são alvas, a brancura é leve. O que é 

negro é o inferno, são os atos e o imaginário sobre as coisas demoníacas.17 

Depois dessa leitura, “é fácil saber por que o negro brasileiro não se gosta: quem é 

que gosta de identificar-se, de bom grado, com uma pessoa inferior, feia, burra, fedorenta, 

derrotada, que nos dizem ser toda pessoa negra? Se fosse bom, até os brancos iriam gostar 

de ser chamados de negros”.18 

Ninguém quer ser negro num país onde até o vocábulo que se presta para classificar 

etnicamente um grupo é designativo de tudo o que não presta. Os negros são os que mais 

morrem pela bala da polícia [...] são os que mais apanham da recessão e do desemprego, os 

que mais ocupam as celas dos manicômios e presídios (em São Paulo são abatidos antes), os 

que mais perambulam como crianças e adolescentes nas ruas, expostos à violência e às 

drogas. São os mais discriminados pela mídia.19 

Como não concordar com Durkheim que o suicídio tem consequências plasmadas 

pela sociedade? Aqui entra a pesquisa do IBGE, que parece confirmar a baixa autoestima 

dos jovens negros e, consequentemente, um continum na execução dos suicídios para a 

saída desse sistema desequilibrado que não oferece espaços para a cidadania completa afro-

brasileira. Não é difícil imaginar um povo que na sociedade tem de fazer o dobro do 

esforço para alcançar o referencial comum com a autoestima reduzida ao pó. Isso cria um 

mecanismo de desvalorização de seu jeito de ser que lhe dá a desconfiança de estar sempre 

fora do seu espaço e sempre fazendo a coisa errada, por melhor que seja em tudo o que 

realiza. As estatísticas do IBGE para o ano de 2011 sobre suicídio de jovens revelam 

literalmente que 

o suicídio de brancos cresce 8,6% entre 2002 e 2008, enquanto o de negros aumenta 51,3%. 

Os jovens brancos apresentam a mesma taxa de suicídios que os brancos na população total 

                                                 
17 Conceição, 2005, p. 136. 
18 Bentes, 1993, p. 35. 
19 Conceição, 2005, p. 68. 
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(4,8 em 100 mil), mas os suicídios entre os jovens negros (4 em 100 mil) são maiores que na 

população total de negros (3,3 em 100 mil). Assim, a taxa entre os jovens brancos é 17,3% 

maior do que entre os jovens negros. Entre os jovens, o suicídio de brancos até cai levemente, 

-2,8%, enquanto entre negros o suicídio cresce 29,4%. No caso dos suicídios, não foi possível 

estimar as taxas, dado que as estimativas de população por raça/cor, inferidas a partir das 

matrizes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, originaram graves 

problemas de imputação, motivo pelo qual se decidiu trabalhar só com os números absolutos 

de suicídios do SIM. [...] É possível observar que Unidades Federadas, como Paraíba, 

Rondônia e Santa Catarina, tiveram fortes incrementos nos suicídios negros, quando o normal 

nos suicídios brancos foram quedas estaduais.20 

Não é de estranhar para as populações afro-brasileiras o que nos foi apresentado pelo 

IBGE. Queremos com essas abordagens salientar que aquilo que está visível na sociedade, 

na verdade, é expressão de algo interior à mesma. Ou seja: é fruto das relações sociais. Não 

existe nada solto, e individual, mas sim como manifestação dos contextos mais diversos 

possíveis. Não há um suicídio aleatório, mas sim impulsionado por alguma realidade mais 

abrangente e necessitada de uma tomada de postura que reverta a situação social de dor e de 

morte. 

Conclusão 
Para a construção da cidadania para as populações afro-brasileiras é importante 

lembrar que essa realidade só se torna possível por um resgate de vínculos com a cultura 

negra. Isso equivale a dizer que a construção cidadã dá-se na redescoberta dos valores 

negados e escondidos pela construção social de uma população afro-brasileira subalterna e 
                                                 

20 Waiselfisz, 2011, p. 145s. Paralelamente aos índices de suicídios das populações de jovens negros e 
brancos, percebe-se também “os elevados níveis de vitimização negra. Indicador [homicídio] 
trabalhado a partir do ano 2002 evidencia um forte e preocupante crescimento. Se em 2002 morriam 
proporcionalmente 46% mais negros que brancos, esse percentual eleva-se para 67% em 2005 e 
mais ainda, para 103% em 2008. Assim, morrem proporcionalmente mais do dobro de negros do 
que brancos. E isso acontece porque, por um lado, as taxas de homicídio brancos caíram de 20,6 
homicídios em 100 mil brancos em 2002 para 15,9 em 2008. Já entre os negros as taxas subiram: de 
30 em 100 mil negros em 2002 para 33,6 em 2008. Entre os jovens, esse processo de vitimização 
por raça/cor foi mais grave ainda. O diferencial (índice de vitimização) que em 2002 era também de 
46% eleva-se para 78% em 2005 e pula para 127% em 2008. Mas essas são médias nacionais. 
Esmiuçando os dados, vemos que há estados como Paraíba e Alagoas em que por cada jovem 
branco assassinado morrem proporcionalmente mais de 13 jovens negros (13 em Alagoas, mas são 
20 na Paraíba)” (Waiselfisz, 2011, p. 154). 



ISSN 1809-2888  
Licenciado sob uma Licença Creative Commons 

 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 38 122 

dependente dos favores sociais. Um dos mais indicados passos para essa realização pode 

ser dado pela religião. E aqui pela religião dos orixás, com a valorização das entidades 

negras respeitadas por seus atributos de personalidades definidas e que aumentam a 

autoestima da mesma população. Por exemplo: 

[...] na tradição de Ifá e no Candomblé, o orixá feminino Oxum é a força das águas dos rios e 

a encarnação da fertilidade e do amor, representando o impulso que mantém o equilíbrio e a 

harmonia do meio ambiente. Utilizar sua mitologia [...] significa compreender esse arquétipo 

e aprender com ele a capacidade de vencer as dificuldades com serenidade, amor, diplomacia 

e sabedoria. Oxum aqui é usada como exemplo de mulher poderosa. Seus atributos de beleza, 

dinamismo, confiança, autoestima, assim como seus poderes políticos, econômicos e de 

transformação, são a fonte para um exercício de construção de autoconfiança, e de amor 

próprio.21 

Quando as populações afro-brasileiras organizam-se para buscar exercitar a 

cidadania, isso se dá num contexto de referência ao uso da memória africana como 

resistência à discriminação racial. Portanto, o manejo do imaginário religioso no combate à 

falta de cidadania traduz-se na construção da memória coletiva por meio da consciência da 

realidade. Assim, temos a superação da exclusão social e a inserção das camadas negras 

excluídas nos contextos de equilíbrio social, diminuindo ou extinguindo os índices de 

suicídios. 
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Um Deus misericordioso e compassivo* 
 

Hermilo Eduardo Pretto* 

 
O primeiro tema desta meditação mantém estreita ligação com o tema da edição 

anterior. Lá se tentou mostrar, como reflexão, que não há qualquer espécie de 

incompatibilidade em Deus entre sua dimensão de graça e sua dimensão de justiça. Tem-se 

aí, na verdade, as duas faces da mesma moeda. A graça é a dádiva, o dom, que plenifica o 

ser humano porque cria e recria a vida. A justiça testemunha o zelo de quem preserva e 

promove a vida. Não é difícil, em tal perspectiva, perceber como Deus vem ao ser humano 

nas feições da misericórdia e da compaixão. Está aí lembrada e indicada a face autêntica de 

Deus, muitas vezes esquecida e até, em determinados contextos, simplesmente negada. 

No espírito desta meditação, que tenta mergulhar no mistério divino, há que 

reconhecer que a primeira manifestação de Deus está ligada ao temor e à surpresa, até 

porque ele não é alguém que, em termos visuais e palpáveis, integra o cotidiano da 

humanidade, podendo facilmente ser reconhecido e identificado a partir de suas iniciativas. 

Esse dado ajuda a compreender porque as formas mais rudimentares da experiência 

religiosa se expressam nos termos de temor e surpresa. Há, em tal percepção, uma reação 

normal, que ocorre em tantos outros contextos, mesmo fora de uma visão religiosa, em face 

de algo, ou de alguém, que o ser humano não conhece. 
                                                 
* Este texto é a 6ª parte do trabalho de Hermilo Pretto, O Deus de nossa fé, que vem sendo publicado na seção 
“Teologia Aberta” desde o nº 33 de Ciberteologia (edição 33, jan-fev-mar 2011). 
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Universidade Gregoriana) e em teologia dogmática (Univ. Católica de Friburgo, Suíça). Lecionou no ITESP, 
em São Paulo-SP, durante 25 anos, deu cursos no Instituto de Teologia para Leigos da Diocese de Santo 
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Quanto mais misteriosa for uma pessoa, maior é o temor que dela se tem. O impulso 

que leva às mais diferentes formas de tentar desvendar o enigma da realidade tem aí uma 

das explicações mais frequentes. Por outro lado, quanto maior o conhecimento, maior será 

o temor. Além do mais, parece-me importante relembrar um dado já explicitado: Deus não 

faz parte do grupo de pessoas com as quais o ser humano convive habitualmente. 

Mesmo que se consiga, em profunda experiência de fé, sentir sua presença e discernir 

suas pegadas nos surpreendentes caminhos da história, o fato é que Deus não está ao dispor 

do ser humano. Reside aí a razão pela qual tanta gente sinta dificuldade em reconhecer em 

Deus aquele que é, sobretudo, misericórdia e compaixão. O medo de eventuais castigos 

chega, por vezes, ao ponto de paralisar a vida de não poucas pessoas. 

Na história do pensamento, principalmente em razão dos questionamentos a cargo do 

movimento iluminista, a imagem de Deus estaria ligada à incapacidade humana de explicar 

os fenômenos da natureza. Seria, na prática, uma questão de tempo e de amadurecimento, 

mas a hipótese Deus teria seus dias contados e estaria condenada ao desaparecimento. O 

filósofo Augusto Comte chegou a preconizar o tempo em que faria suas pregações 

racionalistas na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Ele se revelou, no mínimo, um mau 

profeta, porque, desde então, a dimensão religiosa não só não foi destruída como só tem 

feito crescer.O que ocorre é que a razão humana, mesmo em seu fantástico poder, cala 

quanto às questões essenciais da vida. 

De todo modo, para quem associa a figura de Deus a estágios primitivos na 

caminhada ascendente da humanidade, a suposição da existência de uma entidade divina 

seria apenas a lembrança das limitações humanas. Mas há um elemento que necessita ser 

esclarecido. Se, como julgam alguns cientistas, toda ideia de Deus decorre da incapacidade 

de explicar determinados fenômenos da natureza, não há como conciliar ciência e 

experiência religiosa. Haveria entre elas uma incompatibilidade de princípio. A fé religiosa 

seria própria somente de pessoas ignorantes, desprovidas de conhecimentos científicos. 

Uma pessoa esclarecida tenderia naturalmente a substituir Deus pela confiança na ciência. 

Supostamente, mais dia, menos dia, ela teria resposta segura para todas as interrogações 

humanas. É o que toda pessoa menos avisada tende a imaginar. 

Que é que se pode dizer a respeito de questão envolvendo tanta relevância? Seria, por 

acaso, verdade que a fé é companheira inseparável da ignorância e da ingenuidade? Faria 
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sentido o que disse um humorista, a saber, que toda vez que um povo se desenvolve, os 

deuses migram para outros povos? Seria possível sustentar que toda pessoa de fé vive à 

margem do verdadeiro saber? A tais questionamentos parece-me possível, e até necessário, 

responder que, mesmo que às vezes a percepção do divino esteja ligada à incapacidade de 

explicar os fenômenos da natureza, seria arbitrário e insensato reduzir a isso toda a 

experiência religiosa. As pessoas que assim pensassem, mesmo reivindicando para si 

credibilidade, estariam dando provas de falta de sabedoria. 

A isso há que se acrescentar que os próprios cientistas ficariam bloqueados em face 

justamente das questões realmente decisivas: há razões para esperar? A vida tem sentido? 

Como compreender as experiências gratificantes do amor e da amizade? Como legitimar o 

espírito de gratuidade que torna as pessoas capazes, em dimensão de serviço e 

disponibilidade, de abrir mão de vantagens pessoais para assegurar espaços a possibilidades 

de elevação para outras pessoas? Como enfrentar a dor e a frustração com dignidade em 

face de perdas significativas? Por que o ser humano, mesmo sabendo-se mortal, resiste de 

todas as formas à perspectiva da morte, entendida como aniquilamento? 

O fato é que nenhuma pessoa provida de bom senso deixa de reconhecer que a ciência 

é incapaz de responder por inteiro, e na forma mais profunda, a tais questões: que a vida 

tem sentido e vale a pena ser vivida, apesar de tantas e tão frequentes decepções. As 

questões realmente decisivas, isto é, aquelas que conseguem assegurar consistência e 

densidade à vida, são dados de fé e, por conseguinte, não podem ser demonstradas. Por essa 

razão, sem fé ninguém realiza nada de importante na vida, nem mesmo consegue viver com 

dignidade. Os valores fundantes são sempre a priori. 

As reflexões feitas até aqui perderam-se e, em parte, desviaram-se do caminho, no 

interior do tema reservado para esta meditação. É preciso, então, que se volte a ele. O que 

me parece importante ressaltar, apesar da virulência de certa crítica e dos preconceitos 

ideológicos, é que nem sempre o ser humano produz Deus. Com frequência ele o encontra 

nos caminhos e descaminhos de seu peregrinar na história. Mais: esse encontro, muitas 

vezes incômodo, sempre o gratifica, possibilitando-lhe seguir caminhos de extraordinárias 

elevações. Para isso é preciso que ele se revele capaz de transpor as aparências. 

O Deus que é produto da imaginação do ser humano, e que testemunha de forma 

eloquente suas limitações, traz sempre no semblante a própria imagem humana, pensada e 
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elaborada sob medida. Com isso quero dizer que não passa de um ídolo, com funções de 

justificação até dos desmandos. Mas o Deus que, de forma surpreendente, o ser humano 

encontra, o põe em crise, levando-o a seguir caminhos incômodos, em flagrante oposição 

àquilo que o senso comum costuma apresentar. As armadilhas da mediocridade estão 

sempre aí, de prontidão, para seduzir as pessoas incautas. A postura medíocre não deve ser 

confundida com a dificuldade em realizar determinadas tarefas ou resolver determinados 

problemas. Ela é uma verdadeira doença moral que leva as pessoas a realizar bem menos de 

quanto sejam efetivamente capazes. 

Mas que é que a experiência bíblica teria a dizer a esse respeito? Eu diria que tal 

mensagem, mesmo sem demonstrar, testemunha um encontro gratificante vivido pelo povo 

de Israel. Dessa experiência decorrem atitudes de liberdade, de amor, de misericórdia. É 

essa, com efeito, a face do Deus encontrado: “O SENHOR, o SENHOR, Deus 

misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, [...]” (Ex 34,6). Como é fácil 

perceber, esses são os sentimentos mais autenticamente humanos. 

Com isso quero dizer que o Deus da Bíblia não é o estranho que vive distante nem o 

opressor que faz ameaças. Ele é o Deus compassivo que sempre se aproxima de seus filhos 

e os quer vivendo com dignidade. Imaginar que ele seja o poder do qual o ser humano deva 

defender-se situa-o em oposição frontal a tudo aquilo que dele testemunham as Escrituras 

Sagradas. A título de exemplo, bastaria lembrar toda a caminhada do êxodo, que vai da 

escravidão à liberdade. O dado gratificante é que o povo de Israel compreende Deus como 

aquele que toma partido a seu favor porque ouve seu lamentoso e desesperado clamor. 

A revelação de Deus em Jesus Cristo, apesar de certas oposições dificilmente 

sustentáveis, trouxe certamente elementos de grande novidade. Já lembrei aqui que o Deus 

encontrado apresenta como características os mais autênticos sentimentos humanos. Mas 

isso ainda não é tudo, porque o Deus revelado por Jesus apresenta uma feição nova 

enquanto é capaz de gestos e atitudes que, habitualmente, bloqueiam o ser humano e que, 

contrariamente, revelam a suprema originalidade divina: Ele é aquele que não tem 

preconceitos e não faz acepção de pessoas porque faz nascer o sol sobre os bons e sobre os 

maus e faz chover sobre os justos e os injustos. 

Caberá ao apóstolo Paulo dar testemunho desta originalidade divina: “Pois bem, a 

prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores” 
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(Rm 5,7). A tendência espontânea do ser humano é de amar quem o gratifica e de admirar 

quem vive com honestidade. O Deus da revelação surpreende justamente porque não 

condiciona sua solicitude à contrapartida de uma vida bem comportada. Esse Deus 

surpreendente jamais poderia ter sido criado à imagem e semelhança humanas. Ser humano 

nenhum seria normal se criasse um Deus assim. 

Daí decorre, naturalmente, uma conclusão que julgo importante: a autenticidade da fé 

neste Deus deve capacitar o ser humano a ser misericordioso e compassivo em relação ao 

seu semelhante. Com isso quero dizer que a fé verdadeira não segrega o ser humano da 

história, de sua irrenunciável responsabilidade. Pelo contrário, justamente em razão da fé, 

não apesar dela, ele se torna responsável pelas pessoas que encontra nos caminhos da vida e 

que são suas companheiras de jornada. 

Um Deus de comunhão 
Após a meditação sobre o tema de um Deus misericordioso e compassivo, 

redescobrindo uma face divina que permaneceu oculta durante séculos, é minha 

preocupação concentrar a reflexão sobre outro tema de extraordinária relevância: um Deus 

como força de vida que leva à comunhão. A experiência do pecado, que é o mal 

responsável, leva à separação, à ruptura, à exclusão. Se Deus, conforme foi refletido na 

meditação anterior, age de forma misericordiosa e compassiva em referência ao ser humano 

é porque deseja vê-lo superando as rupturas e abrindo-se a uma vida de comunhão. 

Há que ressaltar, no sentido de pôr em destaque a absoluta gratuidade de Deus, que 

sua atitude misericordiosa e compassiva é iniciativa prévia e incondicional. E isso 

justamente para que o ser humano possa responder a ele buscando sempre a comunhão 

como a melhor realização de todos os seus anseios mais profundos. Com o tempo, e o 

aprofundamento das experiências humanas, chega-se progressivamente a perceber que a 

comunhão, na verdade, é o único caminho capaz de assegurar plenitude de vida. Outros 

caminhos, mesmo passando a impressão de estímulo ao verdadeiro crescimento humano, 

desembocam inevitavelmente nas formas de maior degradação. 

No interior de tal perspectiva, cabe perguntar: o mergulho na profundidade das 

experiências humanas torna possível discernir aí uma força de comunhão? Toda pessoa 

atenta e responsável, que aprendeu a se conhecer em profundidade em atenta meditação, 
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sabe que o ser humano é portador de uma dimensão essencialmente relacional. Isso quer 

dizer que ele não estabelece relações de forma circunstancial, atendendo a determinados 

interesses. Ele é relação em sua própria estrutura de ser. Embora seja uma totalidade e não 

possa ser transformado em objeto, o fato é que tal totalidade, para ter consistência, 

necessita relacionar-se, abrindo espaços de comunicação. Talvez se pudesse dizer, em 

termos antropológicos, que o ser humano é uma individualidade convergente. 

Com isso quero dizer que a relação não é opcional. Infelizmente, há que se 

reconhecer que esse é o pensar da maioria das pessoas. Para elas, ser indivíduo é a questão 

essencial e irrenunciável. Ser comunidade, pelo contrário, poderia até ser um aspecto 

interessante a ser desenvolvido para quem estivesse eventualmente interessado, não, porém 

algo essencial, sem o qual a vida humana seria simplesmente inviável. Contrariando essa 

tendência em perspectiva egocêntrica, as experiências mais verdadeiras levam o ser 

humano a dar-se conta de que, excluindo uma vida de comunhão, não lhe resta qualquer 

possibilidade de atingir a plenitude da vida. Assim, uma conclusão naturalmente se impõe: 

o ser humano é essencialmente indivíduo e comunidade. 

A partir de tal constatação, exatamente em razão do dinamismo de comunhão, 

adentra-se plenamente no coração da experiência religiosa. Mesmo tal experiência não 

sendo alternativa a nenhuma outra nem reivindicando credibilidade maior que outras 

experiências humanas, há que reconhecer que ela é profundamente verdadeira. E esse dado 

independe da existência de seu objeto – Deus, no caso. A pergunta que surge agora pode ser 

explicitada da seguinte forma: a partir justamente da experiência religiosa, seria possível 

perceber, em seu interior, um forte apelo de comunhão? 

Levando em consideração a longa história da humanidade, a caminhada das 

comunidades cristãs e as vivências pessoais, parece-me possível sustentar com segurança 

que as experiências religiosas autênticas são inspiradoras de comunhão. Não se trata de 

mera casualidade, uma vez que, como já evidenciei, toda a estrutura do ser humano está 

voltada para esse objetivo. Há um fato interessante a ser assinalado: todas as expressões de 

fé religiosa tendem a levar as pessoas a alguma forma de associação, a encontrar-se e a 

estabelecer laços mais profundos em vista de uma vida de comunhão. É esse, com efeito, o 

fundamento antropológico da Igreja. 
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A tal fenômeno costuma-se denominar estruturação de experiências significativas. A 

fé desemboca naturalmente na religião. A criação da estrutura, assim, não depende de um 

princípio de autoridade. Ela, na verdade, responde a uma tendência natural do ser humano 

de criar estabilidade e de fugir da penosa necessidade de tudo recomeçar a cada momento, 

ou de sempre contar com improvisações. A isso poder-se-ia acrescentar dois elementos. O 

primeiro diz respeito à dimensão de historicidade: não há história fora da interação entre as 

pessoas. O segundo, já em perspectiva cristã, acena ao fato de que a revelação só pode ser 

lida e interpretada na comunidade. 

De todo modo, parece-me importante não perder de vista que há sempre o perigo de a 

estrutura sufocar o espírito, fazendo perder de vista o elemento mais gratificante da 

experiência religiosa. É a partir justamente dessa tendência que nasce a Igreja como núcleo 

de comunhão. Foi o que ocorreu no encontro com o Ressuscitado. Tal encontro revelou-se 

tão profundo e significativo que a própria Igreja surgiu também como forma de 

compartilhá-la e de crescer em sua expressão contínua. 

A vida de comunhão, conforme tentei mostrar anteriormente, nasce do coração 

mesmo do ser humano, que é portador de uma dimensão essencialmente relacional. Assim, 

não faz muito sentido tentar saber quem, de fato, deu origem à Igreja: Jesus Cristo, o grupo 

dos Doze ou o apóstolo Paulo. A raiz que determina o nascimento da Igreja é o próprio 

gesto criador que moldou o ser humano à sua imagem e semelhança. Temos aqui, portanto, 

uma verdade que já está presente no momento da criação, quando Deus distingue a nova 

criatura de tudo o mais que ele havia criado. 

É também a partir dessa verdade de referência que ao ser humano, mulher e homem, é 

confiada a tarefa de dominar a terra, abrindo espaços para formas sempre mais elevadas de 

comunhão. Não deixa de ser sugestivo o convite que Deus lhe dirige no sentido de que dê 

nome aos animais. Como, em tal contexto cultural, o nome revelava a própria realidade 

daquilo que se denominava, dar o nome é uma forma de criar. Em tal gesto criador, 

portanto, o ser humano revela sua condição de imagem e semelhança de Deus. 

É possível que não tenha ficado clara a razão pela qual a estrutura do ser humano 

leva-o naturalmente para a comunhão. Especifico que o naturalmente não indica facilidade 

ou ausência de resistências. Em sua radical ambiguidade, ele é capaz de opor resistência até 

mesmo àquilo que o promove e eleva. Caberia perguntar: se ele busca a comunhão, não 
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seria porque o Deus, a cuja imagem e semelhança foi criado, é a mais profunda força de 

comunhão? Com certeza, em tal hipótese está contida já a primeira indicação de resposta. 

Há dados que necessitam ser explicitados, embora já estejam contidos aí. Trata-se de beber 

na fonte da qual jorra água cristalina em abundância. 

No testemunho bíblico, com frequência a súplica dirigida a Deus faz apelo à 

misericórdia e ao perdão: “Perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como 

propriedade tua” (Ex 34,9b). Ao convidar os cristãos de Corinto a que busquem uma 

convivência fraterna, o apóstolo Paulo enfatiza que pelo espírito dessa comunhão fica 

assegurada a presença de Deus: “[...] vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará 

convosco” (2Cor 13,11). 

No dizer desse apóstolo, por conseguinte, o Deus de nossa fé é essencialmente amor e 

comunhão, e está presente onde quer que haja pessoas vivendo em comunhão. Quem, no 

cotidiano, vivencia a experiência gratificante da fé sabe como essa experiência, longe de ser 

uma ilusão ou um fator que leva à alienação, é uma verdade indescritível. Há um refrão 

bem antigo, ligado ao canto gregoriano, que se expressa da seguinte forma: “Onde há 

caridade e amor Deus aí está”. 

Assim, fica claro que o ser humano busca comunhão de forma essencial porque foi 

criado à imagem e semelhança de Deus, que é essencialmente comunhão no mistério da 

Trindade. Mas de que maneira é possível saber que o Deus da fé cristã é justamente assim? 

Aqui parece-me necessário voltar para aquilo mesmo que é dado a conhecer ao ser humano: 

sua própria realidade como criatura humana. Que é que a experiência tem revelado a esse 

respeito? Tomando distância do chamado senso comum e tentando explicitar aquilo que é 

consenso na humanidade, eu diria que o amor é a expressão mais alta, mais profunda e mais 

significativa da realidade humana. 

Caberia perguntar, em tal reconhecimento: que é o amor senão uma forma radical de 

o ser humano projetar-se para fora de si em busca de formas elevadas de comunhão? Seria 

possível, no interior da perspectiva adotada, afirmar que Deus é comunhão porque o ser 

humano é comunhão? Creio que sim! É o reverso da medalha para a verdade Deus o criou 

à sua imagem e semelhança. 

Mas há um dado de fé que revela ainda mais a grandeza de Deus como dinamismo 

que leva, de forma irresistível, para a comunhão: “De fato, Deus amou tanto o mundo, que 
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deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna” 

(Jo 3,16). É esse Deus-Comunhão que a festa da Santíssima Trindade quer lembrar. Na 

escola de Deus o ser humano redescobre o chamado irrenunciável para uma vida de 

comunhão, que é sempre plenitude de vida. 

Um Deus que ama seu povo 
Na meditação anterior falei sobre o tema de Deus como comunhão. Na presente 

meditação, sempre na intenção de adentrar de forma reverente no mistério da fé, tentarei 

refletir sobre um tema que aparece com frequência no testemunho bíblico: Deus ama seu 

povo. O ponto de ligação entre os dois temas aparece no fato de que o impulso para a 

comunhão só pode nascer de um amor verdadeiro. Fora desse dinamismo é possível apenas 

o surgimento de relações marcadas pela conveniência e pelo espírito interesseiro. 

Deus leva seus filhos a se encontrarem, a superarem as diferenças que os separam e a 

estabelecerem laços de comunhão porque os ama e os quer reunidos em busca daquilo que 

Jesus definiu como o elemento essencial de sua pregação e de sua pessoa: o Reino de Deus 

e sua justiça. É o mesmo dinamismo que expressa vigor no interior das famílias. Os pais 

que amam seus filhos e os veem divididos fazem tudo o que podem para que voltem a se 

encontrar e descubram que têm tudo a perder na divisão e tudo a ganhar na comunhão. 

Quando a meditação se volta para a realidade de Deus, a característica mais relevante 

que vem à tona é o espírito de gratuidade. Seria possível dizer o mesmo quando está em 

jogo a realidade do ser humano? A resposta será certamente positiva se pensarmos no que o 

ser humano é em sua dimensão de maior profundidade. Conforme foi possível observar na 

meditação anterior, ele carrega a imagem e semelhança de Deus de uma forma tão 

consistente que nem mesmo a maior degradação humana é capaz de destruí-las. Mas a 

resposta será negativa, pelo menos em grande parte, quando se observa no cotidiano as 

opções nas quais ele se envolve com mais frequência. 

O que se quer destacar, com efeito, é que as experiências humanas, mesmo quando 

marcadas pela gratuidade, sempre trazem consigo algum espírito interesseiro. Por mais que 

se esforce, o ser humano sabe que, enquanto durar sua peregrinação na história, isso sempre 

irá, de alguma forma, acontecer. É o preço inevitável que ele precisa pagar justamente em 
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decorrência da condição humana. Assim, sua vida oscilará constantemente entre a 

prevalência da gratuidade e a supremacia do interesse. 

Ele nunca será inteiramente gratuito (esse é o elemento de tristeza!) e nunca será 

totalmente interesseiro (temos aí um elemento de conforto!). Em síntese, podemos dizer 

que o ser humano é sempre alguém profundamente dividido. Expressando essa situação, o 

apóstolo Paulo é levado a reconhecer, falando de si mesmo e da humanidade, que no agir 

ele não faz o bem que quer e sim realiza o mal que não quer. Essa constatação é percebida 

nos interior das culturas desde que o ser humano existe. O que ocorre é que nem sempre se 

teve consciência ou nem sempre se conseguiu expressar em forma de linguagem. Daí 

decorre uma outra conclusão: a existência humana é essencialmente conflitiva. 

Essa situação, com os elementos que compõem a chamada condição humana, 

apresenta algumas consequências justamente no nível das relações humanas. A primeira 

delas faz referência ao fato de que o ser humano, a partir daquilo que ele pode observar em 

si mesmo, em gestos e atitudes, em ações e reações, chegando muitas vezes à constatação 

dolorosa de uma deformação daquilo mesmo que ele busca com autenticidade, torna-se 

desconfiado na trama dos relacionamentos humanos. De alguma forma, ocorre uma 

projeção no mundo da alteridade daquilo que é possível captar em sua interioridade. 

Na maioria das vezes, porém, embora tendo como orientação perceptiva aquilo que é 

possível captar em termos de autoconsciência, não é a percepção da incidência do espírito 

interesseiro em sua própria pessoa que ocorre primeiramente. Mais perceptível, e até com 

certa dose de sensibilidade ferida e de decepção, é a postura interesseira que emerge nos 

comportamentos e atitudes de outras pessoas, com as quais entra em contato pelas mais 

variadas razões. O ser humano tende a ser indulgente para consigo mesmo, ao passo que se 

revela rigoroso e até cruel em relação aos outros. 

É sempre uma constatação dolorosa observar que as pessoas se aproximam 

exclusivamente porque estão necessitando de alguma coisa ou porque a proximidade, que 

jamais pode ser confundida com a amizade, pode trazer dividendos. Sentir-se usado, 

perceber-se avaliado no interior de um princípio de utilidade: eis aí uma das experiências 

mais frustrantes que é dado ao ser humano vivenciar. E o que é pior, no interior de tal 

postura, é o fato de as pessoas nem mesmo se darem conta dessa verdadeira iniquidade, ou, 

então, chegarem ao ponto de julgar que isso é inteiramente normal. Muitas vezes observa-
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se uma aceitação tácita da instrumentalização recíproca como forma de cumplicidade em 

vista de condições razoáveis de convivência... 

A segunda consequência apresenta como elemento de gravidade o fato de o ser 

humano, ao ver-se envolvido numa vasta rede de posturas interesseiras, passar a ter 

dificuldade em compreender o alcance e a profundidade da absoluta gratuidade de Deus. Se 

ele percebe, em si mesmo e nos outros, uma incidência tão forte do espírito interesseiro e, 

ao mesmo tempo, sustenta que todos foram criados à imagem e semelhança divinas, a 

tendência mais espontânea será a de reproduzir, na relação com Deus, a mesma dinâmica 

que se expressa com vigor nas relações humanas. 

Como é fácil perceber, ocorre aí a incidência de um vício de raiz: a pessoa de Deus 

passa a ser visualizada como a de um comerciante que somente entrega a mercadoria se 

houver um pagamento correspondente. Quem desenvolveu o mau costume de comprar o 

próprio semelhante mediante presentes e favores imagina que o mesmo possa ocorrer na 

relação com Deus. Quem tem alguma experiência de vida no interior das comunidades 

religiosas e, mais ainda, das comunidades pastorais, dá-se conta de que, para muitos 

cristãos, especialmente para os católicos, as chamadas boas obras têm valor de moedas que 

possibilitam a posse de determinados bens. A mesma orientação é possível observar nas 

promessas: promete-se a Deus umas tantas coisas em troca de benefícios que entram na 

área de interesse. Não é difícil dar-se conta de que tal postura provoca de forma trágica um 

envenenamento das relações humanas em todos os níveis. 

Cabe perguntar: Deus não faria qualquer exigência ao ser humano? A respeito dessa 

questão, nunca é demais uma certa cautela, porque há uma clara e inequívoca exigência de 

retidão e de justiça: “Agora, se realmente ouvirdes minha voz e guardardes a minha aliança, 

sereis para mim a porção escolhida entre todos os povos” (Ex 19,5). Que significa isso? O 

sentido é muito claro: à graça, que lhe é oferecida como possibilidade independentemente 

de seus méritos, o ser humano deve responder com senso de responsabilidade. Isso, a rigor, 

não é uma forma de cobrança, como se Deus estabelecesse condições prévias. 

No fundo, tem-se aí a indicação de que o ser humano detém o extraordinário e 

paradoxal poder de frustrar a dádiva divina, que respeita incondicionalmente a liberdade 

humana. Pode parecer estranho, mas a eficácia da ação divina está na dependência da 

resposta do ser humano. Assim, somente a superação do espírito interesseiro, aliada ao 
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senso de responsabilidade, pode viabilizar historicamente a graça de Deus. Mas se ele faz 

exigências é porque sua preocupação vai no sentido de que seus filhos e filhas atinjam a 

plenitude da vida. Esse é seu verdadeiro interesse, na acepção mais positiva que se possa 

imaginar: é o espírito interessado e não interesseiro. 

Um dado fundamental, que expressa a identidade do Deus testemunhado pelas 

Escrituras Sagradas, é o fato de que suas escolhas sempre precedem a responsabilidade 

humana, de tal forma que não se possa falar em méritos: “Com efeito, quando éramos ainda 

fracos, foi então, no devido tempo, que Cristo morreu pelos ímpios” (Rm 5,6). Assim, não 

há como sustentar que ele põe condições prévias. Alguns exemplos disso aparecem 

claramente no ministério público de Jesus. Ele diz que o Pai faz nascer o sol sobre os bons 

e sobre os maus e faz chover sobre os justos e os injustos. 

Na parábola do filho pródigo, mais vezes citada nestas meditações, o pai acolhe o 

filho e o reintegra na família antes que ele se declare pecador. Isso quer dizer que o 

arrependimento do filho não teve qualquer influência na acolhida do pai. O próprio Jesus 

vai à casa de Zaqueu sem impor condições. A conversão, aqui, vem depois, como resposta 

ao dom incondicional de Jesus. Conforme assinalei em meditação anterior, ela é 

consequência e não condição, como os cristãos, em geral, e a teologia tendem a pensar. A 

Bíblia está cheia de exemplos assim. 

Agindo em espírito de absoluta gratuidade, Deus expressa compaixão e amor em 

relação ao seu povo. Vendo na história o penoso peregrinar de seus filhos e filhas, em Jesus 

Deus manifesta toda a sua infinita compaixão: “Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de 

compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm 

pastor” (Mt 9,36). Dessa atitude compassiva, expressão de um amor sem limites, brota a 

decisão de escolher apóstolos para que dediquem suas energias e seu tempo à messe (vv. 

37-38). E ao indicar o espírito que deve animar tais enviados, volta à tona o tema da 

gratuidade: “De graça recebestes, de graça deveis dar” (Mt 10,8). No recebimento e na 

entrega, o espírito é o mesmo. 

O ser humano, mesmo fora de uma perspectiva religiosa, é chamado a ser apóstolo 

para testemunhar que só há vida plena quando as relações forem gratuitas, acima e para 

além de qualquer perspectiva de méritos. E sempre que o ser humano age gratuitamente, 

Deus está manifestando incansável e compassivo amor por seu povo. 
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O cinema como fonte, expressão e 
troca de sensibilidade: uma palavra 

sobre o filme “À procura de Elly” 
Manoela Monteiro1 

 

 

 

Um filme é uma vida! Um filme tem vida. É feito a partir de muitas vidas (o enredo), 

por muitas vidas (diretor, atores e equipe) e para muitas vidas (todos nós). Um filme nunca 

é apenas a impressão inicial que ele nos deixa. Como não o é qualquer momento de nossa 

vida. É preciso deixar que ele nos penetre e, pouco a pouco, vamos sendo “tomados” pelo 

que ele nos apresentou e revelou. Talvez não possamos dar-nos conta do quanto cada 

momento nos afeta. Mas creio, do fundo do coração, que é melhor que nos demos conta. E, 

escrevendo, dou-me conta de que já estou falando da trama do filme: não nos damos conta 

do número incalculável de desdobramentos (muitas vezes nefastos) que um gesto pode 

conter. Um simples gesto do cotidiano, pleno de boas intenções e do desejo genuíno de ser 

o melhor para o outro, contém e gera o que nos escapa. Tudo pode transformar-se num 

grande equívoco! Condição humana? Sim! Limitada? Sim! E que bela, contundente e 

terrível reflexão sobre nós o filme traz-nos! Sobre nossas pequenas decisões, frases soltas, 

brincadeiras inocentes, desejos de ajuda e partilha. Como somos pequenos e tudo e tanto 

nos escapa! Só o mar (o que é o mar?...) é grande e implacável em seu movimento de ir e 

vir. Implacável não por ser ruim ou nefasto, mas por ser de Verdade! Somos apenas uma 

pipa de papel tremulando ao vento... E a Vida pode, então, escapar-nos! 

Reflexões feitas, voltemos ao filme. Claro que há referências e alusões específicas à 

cultura e religião islâmicas. Mas fiquemos no que é comum ao humano e que a todos nos 

une, independente de raça, cor, religião e condições várias. Começo por um diálogo no 

meio do filme. 

                                                 
1 manoelita1408@yahoo.com.br – 30 de janeiro de 2010. 

mailto:manoelita52@yahoo.com.br
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Ahmar e Elly (que se queria pudessem ser um casal) conversam no carro. Elly pede 

permissão para perguntar e diz: “Por que vocês se separaram?”. Ahmar não responde com 

um porquê, mas com: “Um dia, ela despertou e me disse:...”. A frase é dita em alemão (ele 

mora na Alemanha). Ele não a traduz para Elly, mas brinca de fazê-la repetir a frase em 

alemão. A frase também não é traduzida para nós na legenda! Naquele momento, não me 

dei conta desse detalhe. Mas anotei a frase que ele disse em seguida: “Um final amargo é 

melhor que uma amargura sem fim”. Ficaram em silêncio e o filme trouxe outras cenas. 

Volto ao início do filme: saem, para um final de semana na praia, três casais, dois 

deles com filhos e mais uma amiga (Elly, professora de uma das crianças, a filha de 

Sepideh e Amir) e um amigo comum de todos (Ahmar, que Sepideh pretende que se 

interesse por Elly). Estão todos se divertindo e buscando entrosar-se com Elly. Bonito ver 

os homens divertindo-se entre si, dançando, brincando e ajudando. E as mulheres! Lindas 

em seus véus que cobriam suas cabeças, realçando ainda mais a beleza dos seus rostos, e 

integrados a toda e qualquer tarefa executada (até o adentrar no mar). Tradição e cotidiano 

entrelaçados! Homens, mulheres, crianças: todos ajudando e participando. Até mesmo a 

“caseira” que alugava as casas dos arredores dá sua contribuição. Tentem observar (ou 

relembrar) as várias frases soltas: “Há um casal em lua de mel” (para convencer a “caseira” 

a arrumar uma casa para eles); o que os homens e as mulheres, dizem entre si, brincando 

com o possível romance a acontecer; os vários e rápidos diálogos entre um e outro e entre 

todos. 

Da metade para o fim, tudo será muito rápido e tenso. E aí veremos a dor, a angústia, 

a dúvida, a inquietação, o sofrimento, o pesar, o sentimento de culpa, a tomada de 

consciência. Todos estão tomados e comprometidos com o sentir, e cada um, em particular, 

segundo o que lhe tocava e cabia, dentro do contexto total. Ali veremos o desfiar das 

questões humanas. Cada momento é pleno de desespero e busca! Observe! Ali travar-se-á 

nossa (vejam que já estou nos colocando “dentro do” e como “parte do” filme!) luta diante 

do nosso próprio mal. A busca da verdade. As tentativas vãs de encontrar o culpado. A dor 

e o temor diante da invasão e do desrespeito da verdade do outro. A tentativa de resgate e 

redenção. O esforço para sairmos e ajudarmo-nos a sair do nosso próprio atoleiro. 

Mas não conseguimos ser além de nossa frágil condição! Que sempre peçamos ajuda 

e estejamos atentos a nossos pequenos gestos do cotidiano. Deles se faz a Vida! 
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Título original: Darbareye Elly 
Gênero: Drama 
Duração: 119 min 
Ano de lançamento: 2009, Irã 
Elenco: Golshifteh Farahani, Taraneh Alidoosti, 
Shahab Hosseini, Mani Haghighi, Merila Zarei, 
Peiman Ma'adi, Ahmad Mehranfar, Rana Azadivar, 
Saber Abar 
Direção: Asghar Farhadi 
Roteiro: Asghar Farhadi (roteiro); Azad Jafarian 
(agradecimentos a) 
Produção: Asghar Farhadi 
Cinematografia: Hossein Jafarian 
Edição: Hayedeh Safiyari 
Distribuição: DreamLab Films 
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O cinema como fonte, expressão e troca 

de sensibilidade: uma palavra sobre o 
filme “A separação” 

Manoela Monteiro1 

 

Sobre os valores que regem nossas vidas. E que estão acima de escolhas pessoais! 
 

 

O filme ficou presente em mim, como um presente, por vários dias. Querendo saber 

apenas quem era o diretor, descubro que é o mesmo de “Procurando Elly”, filme belo, 

profundo e atual (comentei em 2010). Novamente Asghar Farhadi é brilhante: numa 

linguagem cinematográfica moderna e dinâmica, e a partir de situações atuais, ele nos 

apresenta temáticas “velhas” e universais, como o tempo. Nader (N.) e Simin (S.) têm uma 

filha, Termeh (T.). O pai de Nader mora com eles e está com Alzheimer. Simin quer outros 

horizontes para si e para sua filha, e acredita que os terá indo viver em outro país. Nader 

não deseja isso e não quer deixar o velho pai. Alega S.: “Mas ele nem o reconhece como 

filho!”. E N.: “Mas eu reconheço que ele é meu pai!” (a verdade está além dele!). Por 

incidentes domésticos, essa família vai ter seu dia a dia entretecido com o de outra, a de 

Razieh (R.) e Hodjat. Com esse enredo central, pode-se pensar que o filme tratará de 

problemas de casal e de questões culturais e religiosas do Irã. Nada disso! Esse é apenas um 

mote para trazer temas universais que atravessam o tempo, diferentes culturas, raças e 

religiões, tais como: verdade, responsabilidade, comprometimento, temores, reverência a 

valores e às gerações. O filme começa com uma máquina “de xerox” fazendo cópias de 

documentos. E termina com as pessoas daqueles documentos, mas impossibilitadas de fazer 

uma “cópia” de si mesmas, pois o que há é só e apenas a realidade!: o local da Justiça (do 

viver), entre tantos que passam, entrando e saindo sem cessar. N. e S. sentados, 

compenetrados em si mesmos, separados por uma divisória, mas juntos pelo convívio 

permanente com um cotidiano que marca e demarca nossas ações com quem nos rodeia e 
                                                           

1 manoelita1408@yahoo.com.br – 10 de janeiro de 2012. 

mailto:manoelita52@yahoo.com.br
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com quem temos de conviver. Muitas vezes quis ater-me ao diálogo, expressões e cenas, 

mas tudo se passa muito rápido. Talvez como a vida de cada um de nós! Embora diferentes 

na condição econômica, social, cultural e religiosa, vemos duas famílias com muitas 

semelhanças: pai, mãe e filha, sendo que em uma há um pai idoso, e na outra há um bebê a 

caminho. Ou seja: o tema das gerações e do cuidado e reverência a elas – isso se nota nos 

diálogos e nos inquéritos, na delicadeza com que tratam as respectivas filhas e o idoso. 

Enfim, o cuidado com a família visto como valor que transcende a cada um deles e não 

apenas como uma escolha pessoal. Todas as personagens respondem a algo que está além 

delas mesmas. Há sempre um princípio maior que as rege, e que norteia a relação consigo 

mesmo e com o próximo. É como se estivessem dizendo: “A verdade não é a minha! A 

verdade está além de mim!”. Todos estão genuinamente pré-ocupados com algo além deles: 

filhos, família, valores. E dentro da continuidade da vida têm temor do que acontecerá com 

a filha, caso pequem ou mintam, ou não cumpram com o que devem. Têm consciência de 

que tudo que nos acontece é consequência de nossa ação no mundo, no aqui e agora. Por 

isso respeitam e buscam o melhor para todos, numa só direção: “Louvar (amor), 

reverenciar (respeito) e servir (estar para o outro)” são lemas embutidos na ação de cada um 

deles. Todos “temem” a Deus (ou Alá) e a uma ética, como condição para pensar e viver a 

vida. O temor de pecar advém do grande e profundo Amor de Deus e a Deus. Não 

necessariamente é temor de um Deus implacável e punitivo. Quando verdadeiramente amo 

alguém, ele está além de meu eu e de meus interesses. Assim sendo, tudo quero fazer para 

manter-me no Amor e na relação com esse que me ama e a quem amo. 

No burburinho da vida e dos acertos e erros (representado na delegacia e nos 

inquéritos e testemunhos): 

• N. sabia da gravidez de R., mas, quando a vida do seu pai estava em risco, ele “não 

mais soube”, e essa era a verdade daquele momento; 

• N.: pai e filha, a verdade acima de tudo; 

• O pai mente para preservar a filha; a filha faz o mesmo pelo pai; 

• S.: quer reparar danos causados por sua decisão de ir-se de casa; 

• R.: a verdade acima do que resolveria problemas financeiros; e... 
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Com quem a filha, T., decidiu ficar importa pouco, dentro do que o filme conta-nos, 

revela, desvela, aponta, interroga, inquieta e faz pensar. Os pais não a disputavam; todos se 

cuidavam. 

A filha decidiu ficar com... o comprometimento consigo mesma e com a Verdade, 

acima de tudo! 

 

Título original: Jodaeiye Nader az Simin 

Gênero: Drama 
Duração: 123 min 
Ano de lançamento: 2011, Irã 
Elenco: Leila Hatami, Peyman Moadi, Shahab Hosseini, 
Sareh Bayat, Sarina Farhadi 
Direção: Asghar Farhadi 
Roteiro: Asghar Farhadi 
Produção: Asghar Farhadi 
Música: Sattar Oraki 
Cinematografia: Mahmoud Kalari 
Edição: Hayedeh Safiyari 
Distribuição: FilmIran (Irã); Sony Pictures Classics 
(EUA); Memento Films (mundial) 
Classificação: 12 anos 
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La revolución perdida: memorias 3 

 
 

 

CARDENAL, Ernesto. La revolución perdida: memorias 3. Madrid: Trotta, 2004 

 

Introdução 
O mundo de hoje dá sinais de que passa por uma nova revolução. Não tolera mais a 

degradação ambiental e social, provocadas pelo modelo neoliberal. A chamada primavera 

árabe e os protestos contra Wall Street mostram a resistência a sistemas políticos que não 

conseguiram incluir todos na festa da vida. São modelos excludentes e superados. 

Ernesto Cardenal é sacerdote, poeta e revolucionário. Ele conheceu uma dupla 

conversão: da mística ao marxismo e da religião ao sandinismo. Em maio de 2005, foi 

indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. Na década de 1950, participou da chamada 

“Revolução de Abril” (1954) para derrubar o ditador Somoza Garcia. Na década de 1960, 

preparou-se para o sacerdócio no seminário de vocações adultas na cordilheira dos Andes, 

em La Ceja, na Colômbia. Na década de 1970, participou, junto com a Frente Sandinista de 

Libertação Nacional (FSLN), da luta para derrubar Anastácio Somoza Debayle, filho do 

ditador. 

Em 19 de julho de 1979, triunfou a revolução sandinista. Cardenal foi nomeado 

ministro da Cultura da Nicarágua. Prestou inestimáveis serviços a seu país, à América 

Latina e ao mundo. 
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A obra de Ernesto Cardenal intitulada La revolución perdida1 completa a sua trilogia 

de memórias. Nela apresenta: a resistência e a derrubada da iníqua ditadura da família 

Somoza, a vitória da revolução sandinista e a derrota daquele regime. 

O poeta da Nicarágua apresenta os grandes feitos daquela esperançosa revolução, que 

transformou a nação numa sociedade de poetas e artistas. Mas por trás do ditador Somoza 

estava o Império Americano, que contra-atacou violentamente, causando milhares de 

vítimas. Foi a interferência do Império Americano, através do presidente Reagan e dos 

“contras”, que destruiu por cansaço aquele projeto-piloto. 

Vamos ver, a seguir, os três momentos acima mencionados de um projeto histórico 

que não pode ser esquecido, mas que deve ser puxado pela memória para que projete luz no 

presente. 

A era somozista 
O ditador Somoza: “Escravo dos estrangeiros e tirano 
do seu povo”2 

Anastácio Somoza Garcia era comandante da Guarda Nacional. Em 1936, tomou o 

poder na Nicarágua e instalou a ditadura somozista, que comandou o país durante cinquenta 

anos. Para combatê-la, surgiu, em 1962, a Frente Sandinista de Libertação Nacional 

(FSLN). Foi criada por Carlos Fonseca, inspirado no herói nacional Augusto César 

Sandino, assassinado pelo ditador Somoza, pai, em 1934. Por sua vez, Somoza também foi 

assassinado, sucedendo-o no poder seu filho Anastácio Somoza Debayle (Júnior). 
No início, Cardenal estava convencido de que a solução para a Nicarágua seria matar 

Somoza. Para isso participou do assalto ao palácio do ditador. Mas houve traição e o plano 

fracassou. Um amigo poeta rezava todos os dias para que Somoza fosse assassinado. 

Na releitura do Livro dos Salmos, atualizada por Cardenal, aparece a perigosa 

memória do sinistro ditador Somoza. No Sl 5, afirma: “Não és um Deus amigo dos 

ditadores... Falam de paz em seus discursos, enquanto aumentam sua produção de guerra... 

                                                           
1 CARDENAL, Ernesto. La revolución perdida; memorias 3. Madrid: Trotta, 2004. 
2 Id. Antologia poética. Rio de Janeiro: Salamandra, 1979. p. 41 
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Falam com a boca das metralhadoras e... as baionetas... Na hora da sirena de alarme, Tu 

estarás comigo, Tu serás meu refúgio no dia da bomba”.3 

Depois, Cardenal convenceu-se de que a bandeira de luta não era tanto derrubar 

Somoza, mas mudar o sistema capitalista. Isso supunha uma revolução, embora demorasse, 

como a revolução iraniana (na mesma época), ou a vietnamita, que durou dezoito anos e já  

completa cinquenta anos (IE, p. 225). 

Ainda como noviço em Gethsemani, tendo passado um ano longe da sua pátria natal, 

Cardenal escreveu uma poesia em que fala da volta da primavera. Contrasta a figura de 

Somoza com a sua própria de exilado num mosteiro estrangeiro. Assim descreve: “O 

ditador gordo, com seu traje esporte e seu chapéu texano, no luxuoso iate pelas paisagens 

de teus sonhos: ele foi quem amou a terra e a roubou e a possuiu. E nesta terra amada está 

agora o ditador embalsamado, ao passo que a ti o Amor levou ao desterro”4 (VP, p. 162). 

Cardenal lembra que Somoza Júnior acordava ao meio-dia. Ia dormir quando os 

trabalhadores já tinham saído para o serviço diário. O ditador passava as noites em festa na 

Casa Presidencial, enquanto nos porões embaixo os prisioneiros eram torturados e mortos. 

Alguns eram jogados aos leões do pequeno zoológico presidencial situado nos jardins do 

palácio, como no Império Romano (VP, p. 215). 

O regime de Somoza prendeu, torturou e assassinou o jovem David Tajada. Foi na 

Sexta-feira Santa, no mesmo dia em que Cardenal, em mensagem de radiodifusão, dizia que 

o Cristo, naquele dia, era o povo sofredor. Cristo, naquela hora, estava sendo torturado e 

assassinado no cárcere. Naquele momento o jovem David estava sendo morto, e seu 

cadáver seria jogado na cratera do vulcão Massaya, em atividade. 

A partir daí, seu bispo, Dom Barni, proibiu que Cardenal escrevesse artigos 

“políticos”. Mas sua mensagem, premonitória e profética, já estava dada. E sua comunidade 

de Solentiname, então, viu-se ameaçada pelo ditador, que acabou arrasando-a5 (IE, p. 203-

204). 

Somoza Júnior cometeu o grande erro de mandar matar o jornalista Pedro Chamorro, 

primo de Ernesto Cardenal, em 1978. Foi aí que começou uma insurreição popular, que 

acabou por derrubá-lo em 1979. Foi o triunfo da revolução sandinista, inspirada na utopia 
                                                           

3 Id. Salmos. Prólogo de Dorothee Sölle. Madrid: Trotta, 1998. p. 21-22. 
4 Id. Vida perdida; memorias 1. Madrid: Trotta, 2005 (abreviado: VP). 
5 Id. Las ínsulas extrañas; memorias 2. Madrid: Trotta, 2002 (abreviado: IE). 
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de uma sociedade mais justa e igualitária. É como expressa um de seus lideres, Sérgio 

Ramirez: “Nós nos sentíamos com o poder de varrer o passado, estabelecer o reino da 

justiça, repartir a terra, ensinar todos a ler, abolir os velhos privilégios, restabelecer a 

independência da Nicarágua, e devolver aos humildes a dignidade que lhes havia sido 

arrebatada por séculos”.6 

Thomas Merton escreveu uma carta ao ditador Luis Somoza pedindo que respeitasse 

os direitos humanos na Nicarágua – uma referência à prisão do jornalista Pedro Joaquim 

Chamorro – mas recebeu uma resposta indignada do ditador, dizendo que “nunca houve 

tortura na Nicarágua” (VP, p. 248). 

O destino dos ditadores é enlouquecer, por não terem o controle das mentes de seus 

súditos. Paranoicos e excêntricos, tanto Somoza pai (o velho) quanto o xá do Irã, Rehza 

Pahlevi, eram loucos, ambos marionetes dos EUA. “O xá se internava todos os anos em 

uma clínica mental em Saint Moritz, na Suíça. Ali chegava seu amigo David Rockfeller 

para assinar, na clínica mental, os papéis dos empréstimos fabulosos que lhe concedia o 

Chase Manhattan Bank” (RP, p. 153-154). 

Conta-se que Sandino, que lutou contra a ditadura Somoza, e morreu mártir, 

acreditava que não iria ver o triunfo da revolução. Mas “algum dia triunfaremos, e se eu 

não o vejo, as formiguinhas virão contar-me debaixo da terra” (IE, p. 224). 

A vitória sandinista: a revolução do amor 
Perguntado por um comandante militar somozista porque pregava a revolução na 

Igreja, Cardenal respondeu o seguinte: “Falo de revolução e continuarei falando, pois é a 

revolução do amor” (IE, p. 226). 

Quando triunfou a revolução, uma das filhas de Somoza tornou-se religiosa. Entrou 

na Congregação das Irmãzinhas de Jesus em Nova York, por influência de Cardenal, que se 

tornou trapista. No antigo palácio presidencial do ditador, no quarto de banho da esposa 

(antiga namorada de Cardenal), e mãe da religiosa, instalou-se o Ministério da Cultura do 

governo sandinista (VP, p. 98). 

                                                           
6 DONEGANA, Costanzo. Nicarágua ontem e hoje: o país não está mais no centro dos interesses e 

debates do mundo. Ficou pobre e esquecido. Mundo e Missão: a emoção de um mundo solidário, 
ano 11, n. 80, p. 13, mar. 2004. 
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Entre os grandes feitos da revolução vitoriosa, Cardenal menciona: a campanha de 

alfabetização para erradicar o analfabetismo (RP, p. 357); a criação de oficinas populares 

de poesia, teatro, dança, música, balé; o resgate do folclore local, na tradição dos índios 

miskitos e dos negros caribenhos. A valorização das comidas e bebidas tropicais, em vez de 

Coca-Cola e de Pepsi-Cola (RP, p. 358). Foi, enfim, o triunfo da poesia e da cultura: Um 

renascimento cultural em um povo novo. 

A pintura era inspirada por temas da teologia da libertação, tal como descritos n’O 

evangelho em Solentiname. São cenas em que aparece Jesus Libertador, tais como: a 

expulsão dos mercadores no templo e a matança dos inocentes (um pano de fundo bíblico 

para a matança de crianças e jovens pela guarda de Somoza [RP, p. 369]). 

A cerâmica, o artesanato e a tecelagem receberam novo incentivo quando Cardenal 

foi ministro da Cultura. Foi o resgate de motivos pré-colombianos. Em vez de importar 

material, usava-se aquilo que estava disponível no país, como: corais e vértebras de 

tubarões. Uma biblioteca ambulante (Bibliobus) levava cinco mil livros para serem lidos 

nas fábricas, presídios e praças (RP, p. 362). 

O teólogo João Batista Metz, autor da expressão “perigosa memória”, acreditava que 

da Nicarágua ia surgir uma nova Igreja, que já não seria a Igreja em aliança com os 

poderosos, mas com os pobres, com os que não têm poder. Isso seria uma grande mudança na 

história do Cristianismo, dizia. O tempo em que a Igreja legitimava aos poderosos tinha 

passado, chegara a época da libertação e da função subversiva da Igreja (RP, p. 313). 

A derrota da revolução: “Soldados derrotados de 
uma causa invencível” 

No entanto, a política externa terrorista de Reagan, financiando os “contras”, aliada à 

visita do Papa João Paulo II à Nicarágua em 4 de março de 1983, ajudaram a desestabilizar 

a revolução sandinista. “Nos EUA, o jornal católico National Catholic Report escreveu que 

em Manágua o papa se havia negado a falar da paz como o fizera em outras nações centro-
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americanas, e que lá a multidão enfrentou-o como fizera São Paulo com o primeiro papa” 

(RP, p. 309).7 

Por cansaço, o povo derrotou nas urnas o sandinismo nas eleições de 1990. Ortega foi 

novamente derrotado em duas eleições seguintes, mas está hoje no poder. Cardenal e seu 

irmão Fernando deixaram o partido, pleiteando a volta ao sandinismo original e criticando 

os desvios que tomou a revolução. Por isso caiu em desgraça com o novo governo, que 

sequestrou seu computador, bloqueou suas contas bancárias e instaurou um processo 

judicial contra ele (que não foi preso por questão de idade avançada). Hoje vive na 

Espanha, num autoexílio. 

O título La revolución perdida aponta para o fracasso da revolução sandinista, que 

tantas esperanças despertou no continente e no mundo. Mas Cardenal lembra da perigosa 

memória da cruz de Jesus: 

Na Nicarágua se perdeu a revolução, mas nós, cristãos, devemos saber que sempre estamos 

expostos à derrota como Jesus. E que devemos lutar como ele sem a segurança de um triunfo 

imediato... Era uma causa justa a causa do amor... Para os cristãos, o símbolo continua sendo 

a cruz, que é um duplo símbolo, de derrota e de triunfo. Quem o expressa melhor é o Bispo 

Casaldáliga: “Somos soldados derrotados de uma causa invencível” (RP, p. 473). 

Novas revoluções surgirão 
Antes houve uma revolução na Nicarágua, que foi perdida. Mas ela vai voltar. Talvez 

não agora, talvez na próxima geração. Cardenal previu que outras revoluções surgiriam no 

mundo. Elas já estão em andamento. São feitas por jovens munidos da mais alta tecnologia, 

como o twitter. Assistimos no presente à chamada “primavera árabe” e também ao eclodir 

do movimento “Ocupe Wall Street”. São verdadeiras revoluções, incontroláveis e 

irreversíveis, que seriam impensáveis no passado. 

Finalmente, começaram os protestos contra a ganância de Wall Street. A riqueza está 

concentrada em um por cento da população: grandes corporações transnacionais e gerentes 

de fundos de garantia. Eles privatizam os lucros e socializam as perdas, transferindo-as para 
                                                           

7 Cardenal recorda com amargura a visita do Papa João Paulo II à Nicarágua: “Uma das primeiras 
coisas que fez o papa quando pisou o solo nicaraguense foi a humilhação pública que me fez no 
aeroporto, diante de todas as câmeras de televisão... E ao mesmo tempo que me rejeitou na 
Nicarágua, em El Salvador abraçou o assassino de Monsenhor Oscar Romero” (RP, p. 301-303). 
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o Estado, que injeta bilhões de dólares para salvar os bancos. Os valores do povo norte-

americano são contrários aos de seus representantes, a saber: menos gastos com 

armamentismo e mais investimentos em saúde, educação e meio ambiente. Boicotaram 

todos os esforços de reduzir as emissões que causam aquecimento global. 

Por isso, 

uma nova revolução que vem surgindo em toda a Terra, e é a dos milhões e milhões de 

jovens, convocados por eles mesmos e com a velocidade da eletrônica, sem partidos políticos, 

nem líderes, nem ideologias; reunindo-se em uma grande cidade num dia, e em outra grande 

cidade outro dia, para protestar contra a guerra, o neoliberalismo, e a globalização, e anunciar 

que outro mundo é possível8 (EMO, p. 73). 

A Nicarágua e os EUA hoje 
A Nicarágua atual 

Começando com a Nicarágua hoje. Em entrevista de 20 de março de 2010,9 Cardenal 

afirma que agora existe uma nova ditadura na Nicarágua. Hoje o país é pobre, sempre 

assolado por desastres naturais e pela insensatez humana. Só a humana solidariedade ajuda 

a solucionar os graves problemas que enfrenta. Mudou muito a Nicarágua da década de 

1980. Lá, como em todo o continente, há uma grande concentração de riquezas, fruto do 

modelo neoliberal. 

A Nicarágua é, hoje, o segundo país mais pobre do continente, enquanto por lá os 

ricos ostentam carros importados, mansões, bancos. O governo de Daniel Ortega pratica um 

sandinismo “de gran piñata” (“de grande comilança”): nacionalizou grandes empresas, que 

acabaram nas mãos dos líderes revolucionários. Cardenal afirma, a respeito do atual 

governo nicaraguense, que “não é de esquerda nem é revolucionário, nem é sandinista; é 

uma ditadura familiar do presidente Ortega, de sua mulher e de seus filhos”.10 

A esposa de Daniel Ortega, Rosário Murillo, recebe bem poucos elogios na obra La 

revolución perdida. Foi ela que desmontou todo o trabalho realizado no Ministério da 

                                                           
8 CARDENAL, E. Este mundo y otro. Madrid: Trotta, 2011 (abreviado: EMO). 
9 Disponível em: <www.youtube.com/watch>. 
10 Disponível em: <http://ernestocardenal.blogspot.com.br/search?updated-min=2009-01-

01T00:00:00-08:00&updated-max=2010-01-01T00:00:00-08:00&max-results=10>. 

http://www.youtube.com/watch
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Cultura. Onde era a cavalariça de Somoza, Cardenal tinha criado uma Escola de Arte 

Pública. Rosário Murillo fechou-a e no seu lugar criou uma Escola de Equitação. Voltaram 

os cavalos (RP, p. 365). 

Ela também voltou a elitizar a cultura (teatro, balé, pintura, escultura), que a 

revolução tinha popularizado (RP, p. 364). Por tudo isso, Cardenal afirma com humor e 

ironia que Ortega faz uma “robo-lução” em vez de revolução. 

A luta interna pelo poder entre os dirigentes sandinistas, o descrédito da hierarquia 

católica e seu Cardeal Obando y Bravo e a luta do povo pela sobrevivência tornam a utopia 

de um outro mundo possível cada vez mais distante na Nicarágua hoje. Daí Cardenal 

afirmar que não há pior orgulho do que o dos políticos e eclesiásticos. “Nicarágua foi 

vítima por oito anos do terrorismo das administrações Reagan e Bush... Reagan disse que a 

luta na Nicarágua não era da direita contra a esquerda, mas do bem contra o mal” (RP, p. 

430). 

A hierarquia católica da Nicarágua desde o início foi contra a revolução sandinista. O 

Cardeal Miguel Obando y Bravo e seu bispo auxiliar, Monsenhor Borges, tudo fizeram para 

desestabilizá-la. Eles se aliaram ao candidato presidencial Arnoldo Alemán, de direita, 

mesmo acusado e condenado por corrupção (é que Alemán tinha ajudado a construir a 

catedral e a universidade católica). 

Não só a hierarquia, mas também grande parte do clero nicaraguense é 

antissandinista. Os católicos, porém, em geral são mais abertos e pró-revolução. Isso 

causou profunda divisão na Igreja da Nicarágua, levando à evasão dos católicos, que 

migraram para o Pentecostalismo. Hoje, dois terços de toda a América Central já é 

pentecostal, sobretudo da Igreja Universal, que lá conta com várias emissoras de televisão e 

rádio.11 

Perguntado se a suspensão a divinis officiis foi humilhante para ele, Cardenal 

responde: 

Absolutamente NÃO! A suspensão proíbe administrar sacramentos. Minha vocação não é 

esta, mas pregar o Evangelho... Sempre houve bispos e papas metidos na política. Mas pela 

primeira vez assistimos a uma revolução na qual participaram sacerdotes e que nascia do 

                                                           
11 Conforme o depoimento de Leonardo Boff no Congresso da Soter em 2008, em Belo Horizonte, 

após voltar de uma viagem pela América Central. 
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povo... Desobedecemos ao Vaticano e obedecemos aos ensinamentos de Santo Tomás de 

Aquino: a máxima autoridade sempre deve ser a própria consciência. Até mesmo quando 

existe o perigo de excomunhão.12 

A América Latina hoje: rumo a uma nova 
independência 

Quanto às Américas Central e do Sul, Cardenal afirma que a América Latina está a 

caminho de um segundo movimento de independência. O primeiro foi contra os impérios 

Espanhol e Português. Agora será uma independência diante do Império dos EUA. Não 

contra o povo norte-americano, mas contra o seu governo, do qual o povo de lá também é 

vítima (RP, p. 429). 

Em 26 de março de 2009, Ernesto Cardenal e Eduardo Galeano receberam um 

doutorado honoris causa pela Universidade de Vera Cruz, no México. Na ocasião, 

Cardenal afirmou que “a América Latina é a esperança do mundo. Nela continua vivo o 

sonho do libertador Simon Bolívar, de que os povos vivam unidos e em comunhão”.13 Para 

essa utopia trabalhou e continua a trabalhar incansavelmente o poeta, místico e profeta 

revolucionário da Nicarágua. Talvez seja essa a maior contribuição que ele tem dado ao 

continente e ao mundo. A premonição de uma só América, unificando o Norte e o Sul, já 

era uma antiga visão de seu mestre Thomas Merton. 

Quanto ao engajamento revolucionário: quando perguntado se a teologia da libertação 

aceita a luta armada para derrubar ditaduras, respondeu conforme o Magistério da Igreja. 

Citou o Papa Paulo VI, que em sua visita à Colômbia afirmou ser ela legítima quando 

existe uma ditadura evidente e prolongada. Era o caso dos ditadores Somoza, pai, filho e 

neto, que o povo organizado e solidário derrubou. “Ditaduras que parecem inabaláveis 

como a ordem natural num instante desabam como um sonho ruim, e o povo está dançando 

nas ruas... O triunfo da revolução na Nicarágua”14 (CC, p. 272). 

Por outro lado, os europeus buscam acordos de solidariedade com a América Latina, 

cujo futuro será uma independência absoluta dos EUA. Não devemos ter nenhuma ilusão 

                                                           
12 Disponível em: <www.elmundo.es/larevista/num184/textos/erne.html>. 
13 Disponível em: <http://ernestocardenal.blogspot.com.br/search?updated-min=2009-01-

01T00:00:00-08:00&updated-max=2010-01-01T00:00:00-08:00&max-results=10>. 
14 CARDENAL, E. Cântico Cósmico. São Paulo: Hucitec, 1996 (abreviado: CC). 

http://www.elmundo.es/larevista/num184/textos/erne.html
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nem esperar nada de nenhum presidente dos EUA. Nem mesmo de Obama, que não tem o 

controle efetivo nem do setor econômico, nem militar, devido à pentagonização do 

executivo no Império. É o complexo industrial-militar quem promove as guerras. 

Os EUA hoje: um império em declínio 
Como consequência, o Império Americano dá visíveis sinais de decadência. Assim 

afirma Noam Chomsky: “Os EUA estão em decadência, enfrentando fatalmente a 

perspectiva de uma deterioração definitiva”.15 Ela é autoprovocada, autoinfligida. O 

Congresso é dominado por republicanos extremistas, que estão destruindo o próprio modelo 

que lhes dá privilégios e riquezas, e estão sendo insolidários com as futuras gerações. 

Muitas esperanças foram depositadas no atual presidente, Barack Obama. Mas ele 

tem situações que não pode controlar, como as esferas econômica e militar, herança maldita 

de George W. Bush. A guerra do Iraque não lhe será computada, mas a do Afeganistão sim. 

E a crise econômica mundial que está às portas é consequência das guerras acumuladas e 

perdidas pelo Império, que arrasta consigo todos os países. Ou seria uma estratégia perversa 

dos republicanos racistas para tirar do poder um presidente negro? 

No passado, idênticas expectativas foram depositadas também em presidentes, como 

Kennedy, Carter (direitos humanos?) e Clinton. Mas prevaleceu sempre a lógica imperial e 

os interesses hegemônicos, fosse qual fosse o presidente em exercício. Tais interesses em 

geral são travestidos em ajuda humanitária, por cima do bem-estar de todas as demais 

nações. Destarte, Cardenal chega a afirmar que “não há nada que esperar de nenhum 

presidente dos EUA” (RP, p. 154). Por isso já acontecem reuniões de ministros dos países 

latinos sem representantes norte-americanos, como a ocorrida no México. 

Em 1985, Dom Pedro Casaldáliga foi à Nicarágua em solidário destino com o povo e 

sua revolução. Lá cumpriu seu papel de Pastor amoroso: “[...] consolou muitas mães, beijou 

muitos féretros, orou e cantou com o povo... Viu que a Igreja era um problema gravíssimo 

na Nicarágua” (RP, p. 321). 

Em 1990, Dom Pedro Casaldáliga foi a El Salvador, solidário com a comemoração 

dos dez anos da morte martirial de Dom Oscar Romero. Visitou a Universidade Centro-

                                                           
15 CHOMSKY, Noam. Os Estados Unidos em decadência. Filosofia, São Paulo: Escala, ano V, n. 62, 

p. 60-61, 2011. 
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Americana (UCA), dos jesuítas, com seus seis mártires, e com todo o povo ferido. Foi 

censurado pela hierarquia da Nicarágua, Obando y Bravo à frente, “Casaldáliga visto como 

um diabólico, e São Monsenhor Romero... Um Cristo Conservador e seu vigário na terra 

um polaco capitalista utópico... Deus enfastiado de tantas missas cantadas na Colômbia. 

Enfastiado das missas pontificais” (CC, p. 198). A guerra, à qual o cardeal de Nova York 

chamou de “um amor camuflado” (CC, p. 228). 

Quanto à hierarquia católica na Nicarágua, ela perdeu a liderança moral. Entre os 

fiéis, muitos não confiam mais na Igreja, por sua falta de imparcialidade. “Isso é 

preocupante, porque há no país um forte retorno à religião... que se traduz num pluralismo 

religioso sem institucionalização nem credo definido. Dentro desse quadro, revela-se 

cativante o apelo do evangelismo radical.”16 

Conclusão 
Vimos que com a obra La revolución perdida o Poeta da Nicarágua conclui sua 

trilogia de memórias, a saber: 

• Em Memórias 1, Cardenal recorda os dois anos passados na Abadia de Gethsemani, 

sob o magistério espiritual de Thomas Merton: na escola da oração e do trabalho, na 

escola da natureza e da arte e na escola da profecia. Esse ministério jamais foi 

esquecido, sobretudo a lição de que não fosse contemplativo sem comprometer o 

próprio destino com os destinos do povo e da nação. 

• Em Memórias 2, o Poeta da Nicarágua buscou concretizar o projeto inspirado por 

Merton: o de implantar na América Central uma comunidade contemplativa 

contracultural, marginal e alternativa, inserida no meio do povo nativo, promovendo 

seus talentos artísticos. Nas “Ilhas Estranhas” do arquipélago de Solentiname, esse 

projeto foi realizado. Mas o ditador Somoza o destruiu bombardeando a ilha. Lá 

descansam os heróis e mártires que deram suas vidas para antecipar um outro mundo 

possível. 

• Em Memórias 3, Cardenal relata a vitória e o fracasso da revolução sandinista. Ele 

relata suas experiências como ministro da Cultura do governo sandinista. Não 

                                                           
16 DONEGANA, Nicarágua ontem e hoje..., p. 14. 
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considera que fosse uma opção política, mas um serviço ao povo. Revestido do cargo, 

não perdeu a simplicidade: continuava a vestir-se como um hippie, com boné, calça 

jeans, sandálias, mesmo ao lado de reis e presidentes, que talvez o considerassem 

como um mendigo (RP, p. 348). 

Como protagonista de uma revolução perdida, Cardenal não ficou amargurado nem 

desesperançado. Ao contrário, evoca a memória perigosa e bendita de Jesus, também um 

fracassado na cruz, mas a quem Deus deu a vitória. O Poeta da Nicarágua antecipou um 

movimento mundial irreversível, que chama de novas revoluções. 

Do começo ao fim, os três livros de memórias de Cardenal revelam alguém que 

nadou contra a corrente numa sociedade de narcisos, individualista e infeliz. Ele revelou 

valores práticos do Evangelho, como a solidariedade, o arriscar a vida até as últimas 

consequências, e que não podemos amar a Deus se não amarmos também o mundo, sua 

criação. Um modelo de ética da alteridade. Ele não perdeu a esperança. 

Ao contrário, vê o mundo caminhando rumo a uma mente global, a uma progressiva 

espiritualização. O maior impedimento para tal união é o espírito do capitalismo selvagem, 

fortemente denunciado por Galeano quando do recebimento de um título honorífico, junto 

com Cardenal, no México. Galeano afirmou, então: “É um sistema que socializa as perdas e 

privatiza os ganhos. É como o porteiro de um cemitério, onde o único vivo é ele”.17 

Concluindo, Cardenal afirma que o mundo, hoje, tem o desafio de ser unificado pelo 

conhecimento e pelo amor, como imperativos. Do contrário, ameaça perecer. Há um forte 

empenho em superar a desigualdade, como foram superados a escravidão e o feudalismo no 

passado. 

Chegou a hora de superar o capitalismo. Mais tarde vamos superar também o socialismo... 

Comunismo e Reino de Deus são a mesma coisa... A expressão Reino dos Céus no tempo de 

Jesus significava exatamente o que a palavra “revolução” significa hoje. Era igualmente 

subversiva18 (OS, p. XIV). 

                                                           
17 Disponível em: < http://ernestocardenal.blogspot.com.br/search?updated-min=2009-01-

01T00:00:00-08:00&updated-max=2010-01-01T00:00:00-08:00&max-results=10>. 
18 CARDENAL, E. The Origin of Species and Other Poems. Texas: Tech University Press, 2011 

(abreviado: OS). 
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