ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

ÉTICA, ECONOMIA E JUSTIÇA DISTRIBUTIVA
Paulo Tiago Cardoso Campos1

“Economy is the art of making the most of life.”
(George Bernard Shaw)
“O PIB mede tudo… exceto o que faz a vida valer a pena.”
(Robert Kennedy)

Resumo: Este trabalho discute questões sobre a relação entre ética e economia,
uma vez que ambas lidam com escolhas, e, no caso da economia, incorporam critérios
com conteúdo ético. Historicamente, ética e economia eram próximas, depois se
afastaram e há indícios de reaproximação, uma vez que filósofos e economistas
dialogam sobre questões fundamentais, dentre elas a justiça distributiva. Questões
econômicas normalmente remetem à dicotomia entre eficiência e equidade, isto é, as
decisões econômicas requerem maior peso para aspectos produtivos ou distributivos,
e nos últimos é necessário ter clareza quanto à justiça distributiva. Finalmente, tanto
para um aspecto quanto para outro, há custos econômicos envolvidos, assim como há
várias possibilidades de se compreender e levar a cabo ações e políticas para
promoção da justiça distributiva.
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Introdução e exposição do problema
O objetivo fundamental deste texto é apresentar um breve estudo a respeito da
relação entre ética e economia e exibir algumas ideias econômicas para serem
discutidas a partir da ética. As questões formadoras do problema central do texto são:
a) Qual a relação entre a dicotomia econômica eficiência-equidade e a justiça
distributiva?; b) De que maneira a ética se insere nessa relação?; e c) Consoante isso,
quais critérios éticos estão implícitos na avaliação do êxito individual e social, sob o
ponto de vista econômico?
Entende-se que faz sentido falar da relação entre ética e economia no momento
em que vivemos, pois, para se avaliar a validade de políticas públicas, por exemplo,
faz-se necessário ter critérios não estranhos à ética, em que estão latentes certos
princípios de responsabilidade com os outros, assim como reflexões em torno de qual
sociedade desejamos ter. Ao mesmo tempo, ao avaliar o êxito do indivíduo e de uma
sociedade, critérios também são necessários, da mesma forma como quando entramos
no terreno da justiça distributiva, que se ocupa, como diz Macpherson (1991), de
analisar a justa distribuição dos bens, da riqueza e renda de uma sociedade, em
conformidade com o mérito de cada um de seus membros. Como ficam os que não têm
as condições iniciais de realizar esforços e fazer jus a esse mérito?
As questões delimitadas para o estudo e apresentadas anteriormente também
parecem factíveis na medida em que vivemos em um mundo de extrema opulência, de
um lado – o Ocidente industrializado –, e, de outro lado, no seio dos mesmos e de
outros países, há bolsões de pobreza. Vivemos em um mundo que não é exatamente
um exemplo de justiça distributiva. Há regiões do mundo em que o
subdesenvolvimento, a pobreza e a miséria são crônicos e severos. A maneira como as
autoridades tratam esse problema pode refletir alguma posição ética de sua parte,
assim como do próprio conjunto de valores da sociedade (dos eleitores, ou do eleitor
mediano). Essas considerações servem para o Brasil, uma vez que recentemente foi
divulgado num relatório pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) um
conjunto de indicadores a respeito da distribuição de renda no País, sendo que o
presidente da referida instituição à época (2008), Marcio Pochmann, afirmou que
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“estamos longe de ser um país menos injusto”. Apesar de avanços em alguns
indicadores, em que se constatam avanços de rendimentos nos grupos sociais dos
estratos inferiores de renda, enquanto nos das classes superiores essa elevação foi
menor, há ainda muito a avançar na correção das distorções distributivas.
É preciso considerar que, por razões culturais, a sociedade brasileira
(representada pelo eleitor mediano) é atualmente sensível às demandas dos mais
fracos, e isso pode ser visto pelos programas sociais redistributivos de renda dos
quatro últimos mandatos dos governos nacionais. Ao mesmo tempo, essa mesma
sociedade desenvolveu historicamente formas de concentração de riqueza e renda
que acabam impedindo alguns avanços, seja pelo lado distributivo, seja pelo de
eficiência. Nossa estrutura tributária é um exemplo claro de falta de clareza e de
geração de ineficiência. O gasto social no Brasil, apesar de aparentemente bemintencionado, produz resultados parcos diante dos custos econômicos envolvidos,
como, aliás, lembra a Carta do Instituto Brasileiro de Economia (“Por um sistema
tributário simples e transparente”, 2008). Essa situação só pode ser compreendida a
partir do plano histórico e dos aspectos estruturais de nossa formação social, o que
pode ser melhor estudado em, por exemplo, Buarque de Holanda (2001), Freyre
(2003) e Bresser-Pereira (1998).
Assume-se, neste texto, que há custos econômicos envolvidos tanto em tentar
promover a justiça distributiva quanto em se desejar promover resultados de
eficiência. Alguns traços éticos podem ser levantados já neste momento introdutório
na medida em que o governante pode enfrentar uma situação de priorizar um gasto,
dispondo de recursos limitados (isso, fundamentalmente, é um problema econômico),
e preferir reduzir o gasto social (por exemplo, em programas redistributivos de
renda), ou, ao contrário, preservá-lo. Uma intervenção dessas pode refletir aspectos
éticos fundamentais ao revelar preferências das autoridades em preservar a política
de gasto que procura corrigir as injustiças, ou eliminá-la, ou reduzi-la.
Quanto ao que se entende por economia, a primeira e especialmente a segunda
seção do texto são basicamente dedicadas à sua explicitação, em alinhamento com o
mainstream contemporâneo. Ética diz respeito às ações do indivíduo em sua relação
consigo mesmo e com os outros, sempre relacionadas com a fundamental questão
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sobre como se deve viver para ser feliz. Moral designa o conjunto de regras
estabelecidas pelo conjunto da sociedade, tácitas ou escritas em leis ou códigos de
conduta, que expressam o que é certo e errado, e podem ter origem religiosa ou
qualquer outra. Desse modo, pode-se falar em uma moral religiosa, através dos Dez
mandamentos cristãos, assim como se pode falar de moral dos presídios e de moral
das senzalas, este último caso tratado por Freyre (2003). O texto exibe envolvimento
tanto com ética quanto com moral.
Nos estudos econômicos, os valores morais de uma sociedade são tomados como
dados, isto é, não são questionados, nem sua legitimidade é avaliada. O indivíduo é o
foco de suas próprias escolhas, e responde a incentivos que lhe são colocados em sua
vida em sociedade. Disso decorre a tradicional afirmação de que as pessoas não são
nem boas nem más, apenas respondem a incentivos. O incentivo é o que influencia o
comportamento humano, segundo reza a teoria econômica contemporânea, ceteris
paribus, e isso alcança até mesmo os valores morais, isto é, estes também são vistos
como

incentivos

econômicos

(Levitt;

Dubner,

2005).

Esse

incentivo,

fundamentalmente econômico, é entendido como o prêmio esperado pelo indivíduo,
isto é, o que a pessoa espera receber como resposta a suas ações. Reflete como a
pessoa responde a um contexto de recursos limitados dentro do qual procura
maximizar sua utilidade individual. Tais incentivos podem ser positivos (pare de
chorar que você ganha um pirulito!) ou negativos (não sonegue impostos, pois é crime
punido com prisão). Uma interessante e divertida explanação a esse respeito pode ser
vista em uma obra bastante popular na atualidade, Freakonomics (Levitt; Dubner,
2005). Além dessa obra, pode-se ver o papel dos incentivos econômicos, em um nível
bem mais avançado, por exemplo, em Becker (1973).
Apesar de o conceito de incentivo econômico poder ajudar a entender grande
parte dos comportamentos humanos, como o dos políticos, dos criminosos, de
profissionais especialistas etc., ele também possui limitações óbvias, uma vez que as
pessoas não respondem exclusivamente a incentivos pensando em si mesmas.
Afastamentos desse comportamento não apenas fazem sentido como também se
verificam objetivamente (Sen, 1999 – o autor insinua isso, mutatis mutantis, no
primeiro capítulo, quando critica a suposição da racionalidade econômica). Há outras
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variáveis que afetam o comportamento humano para além dos incentivos econômicos,
como assinala Gonçalves da Silva (2007), para quem os incentivos econômicos são
causa e efeito das ações humanas, uma vez que os sistemas judiciário, político,
tributário, as políticas públicas, as regras e convenções adotadas por uma sociedade
refletem uma escolha que é, em última análise, um produto das interações e
discussões que os indivíduos que a compõem têm uns com os outros. Resulta também
das votações, concepções de mundo, dos interesses etc. que os próprios homens
possuem para definir essas regras a si mesmos. Isso tudo define as regras do jogo, mas
estas dependem da confiança e da simpatia que uns têm pelos outros. Isso tem
consequências éticas e econômicas importantes, como veremos mais tarde, para a
construção da teoria econômica clássica smithiana baseada nos sentimentos morais.
A suposição de racionalidade econômica, como se verá, abarca um tipo de
comportamento individualista que procura maximizar a utilidade individual sujeita a
restrições dos recursos disponíveis, dada uma tecnologia de utilizá-los e transformálos, e dadas alternativas de emprego desses recursos. Uma observação, na linha de Sen
(1999), a essa visão restrita é que, no âmbito individual, a pessoa pode considerar
resultados que deseja alcançar sem que estejam ligados diretamente a seus interesses
pessoais. Pode-se apontar o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que pode ser vista,
sob o ponto de vista econômico, como uma pessoa altamente individualista, porque
sua felicidade ou bem-estar pessoal dependia da satisfação dos outros. O exemplo
oposto é o de uma pessoa invejosa, cuja utilidade depende da desutilidade alheia. No
entanto, o próprio Sen (1999, capítulo 3) reconhece que esse comportamento
estritamente individualista é um ponto difícil de superar.
Bem, e utilidade, que a pessoa procura maximizar, que quer dizer? Utilidade é
um importante indicador de felicidade pessoal e se baseia no pensamento filosófico
utilitarista de J. Bentham e J. S. Mill, e também envolve traços epicuristas. Ela designa
satisfação, prazer, quando as necessidades individuais são saciadas. Expressa também
um equilíbrio da pessoa com ela mesma e com o mundo em que ela vive (existe, afinal
de contas, uma alternativa a essa visão “fria” do ser humano expressa pela teoria
econômica contemporânea), e tal equilíbrio inclui aspectos espirituais e religiosos que
a pessoa valoriza. Por isso se afirma que a utilidade de uma pessoa é uma média de
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sua felicidade: média quer dizer a ponderação da composição do que faz a pessoa feliz,
do que faz você feliz. Felicidade é, aproximadamente, um estado de espírito que
expressa o grau de satisfação de uma pessoa com a vida, cuja função de utilidade é um
indicador expressivo. Os economistas costumam entender a utilidade objetiva como
função da renda da pessoa e do seu nível de consumo de bens. Mas uma utilidade
subjetiva consideraria a renda e o consumo como meios de a pessoa conseguir
felicidade ou utilidade. Este último ponto é que tem sido utilizado na Economia da
Felicidade, uma disciplina relativamente recente (cerca de pouco mais de trinta anos),
cujo teórico expressivo é R. Easterlin (Néri, 2008).
Estudos econômicos indicam que, quando a renda da pessoa aumenta, dado um
nível inicial, a felicidade subjetiva da pessoa aumenta substancialmente, mas, quando
a renda aumenta mais ainda, a felicidade estaciona em algum nível. Isso pode
significar que há um limite de aumento de utilidade (e de felicidade) em função da
renda, por razões originadas desse mesmo crescimento (Néri, 2008). Por outro lado, o
consumo representa fundamentalmente transformação de bens em energia, isto é,
transformação de coisas que nos fazem bem em energia fundamental para nos manter
vivos, biológica e emocionalmente vivos, tanto em dado momento do tempo quanto ao
longo do tempo (Johnson, 2007). Assim, bens significam tanto alimentos, moradia,
livros, quanto afeto, luz do sol, presença de pessoas queridas etc. À pessoa cabe
deliberar a esse respeito. Assim, pode-se saber o que dá utilidade (portanto,
felicidade) a uma pessoa pelos bens que ela escolhe consumir. Às vezes, ela pode se
enganar (fumar ou usar drogas, por exemplo, é uma escolha “má”) e cometer um erro
de deliberação, mas viver implica aprender a escolher os bens que nos dão utilidade,
portanto, felicidade. A ênfase dada à utilidade, bem como a dependência da utilidade
individual para indicar o bem-estar de uma pessoa, gerou posições teóricas na
economia bastante interessantes. Por exemplo: V. Pareto definiu um estado
econômico e socialmente ótimo como aquele em que a melhoria da situação de uma
pessoa só for possível quando a de outra se reduzir. Esse é um resultado notável,
porque revela o papel mutuamente vantajoso das trocas (são as trocas que permitem
que as pessoas tenham ganhos de utilidade), mas peca por não considerar as
comparações de utilidade. É Sen (1999) quem afirma que podemos ter um estado
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ótimo de Pareto mesmo com uns nadando em opulência enquanto outros não sabem o
que vão jantar. Alguma comparação entre a utilidade das pessoas deveria ser
contemplada nessa estrutura teórica.
Em consonância com isso, em particular no último aspecto, os dois teoremas do
bem-estar são outra contribuição interessante. Isso porque o segundo teorema diz
que qualquer equilíbrio competitivo num dado conjunto de preços de uma economia
gera resultados ótimos de Pareto desde que considerado um conjunto de dotações
iniciais. Essa última parte é importante porque inclui uma preocupação com a
distribuição e não apenas se restringe à eficiência. E o que é dotação inicial? Por
exemplo: quando o sujeito nasce em uma sociedade e tem garantida assistência à
saúde e escola gratuita e de qualidade ao longo de sua vida, isso representa dotação
inicial de recursos. Equivale a uma riqueza inicial, assim como ele receber dinheiro ou
bens. Desse modo, dotação inicial é a riqueza inicial que uma pessoa possui ao iniciar
a sua vida, que, como visto acima, pode ser na forma de riqueza propriamente ou na
forma de bens e serviços públicos a ela providos. A teoria utilitarista da justiça
expressa aproximadamente essa ideia e, embora ela seja desejável, implica que se
considere que levá-la a cabo por parte de uma sociedade através de seus governantes
gera distorções de incentivos econômicos que diminuem a utilidade total.
Particularmente, o conceito de peso morto (ver Figura 1 mais adiante) nos ajudará a
entender esse efeito quando consideramos, além dele, a teoria utilitarista da justiça
distributiva.2
A ênfase em aspectos de eficiência e certo descuido em termos de comparações
interpessoais de utilidade – que expressam descaso pela equidade – são expressão da
fragmentação entre ética e economia. Elas se separaram ao longo do tempo, como
lembram Backhouse (2007) e Sen (1999). Esses mesmos autores afirmam que tal
distanciamento inicia-se com a especialização dos estudos econômicos (Sen, 1999) e a
profissionalização da economia (Backhouse, 2007). Tradicionalmente, a economia era
fortemente vinculada com a ética, ou até mesmo era um ramo desta última. Mesmo
2

Como veremos, as políticas de redistribuição de renda consistem em programas de gastos (política
fiscal) sociais e no imposto de renda progressivo. Além disso, o salário mínimo é um outro
instrumento dessas políticas.
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filósofos como D. Hume ou K. Marx, para citar apenas dois exemplos, escreveram
sobre economia (ver Hume, 1988; Marx, 2003). Até o século XIX ainda se conservam
fortes elementos da abordagem ética – iniciada por Aristóteles na Ética a Nicômaco e
na Política –, como, por exemplo, nos escritos de A. Smith e J. S. Mill, enquanto em D.
Ricardo (1996) adota-se uma abordagem engenheira da economia. Como afiança Sen
(1999), mesmo W. Petty, no século XVI, fez contribuições à chamada abordagem
engenheira, mas esta começa a tomar conta e ser, portanto, quase hegemônica a partir
do início do século XX, especialmente com o emprego da estatística e da econometria.
Ou seja, mais voltada para problemas estritamente econômicos, nos quais o sabor da
ética deixa de estar presente. Tal afastamento comprometeu a questão de a riqueza
(vista como expressão da prioridade do aspecto de eficiência no comportamento
econômico na sociedade) ser um instrumento que serve a uma vida feliz e, aos poucos,
com tal afastamento, se perdeu a noção de bem para o homem. Na Antiguidade, o
pensamento econômico incluía fundamentalmente essa visão da riqueza como
instrumento para um fim mais nobre (a felicidade individual e a coletiva), e, com o
desenvolvimento de sistemas econômicos mais voltados para resultados de eficiência,
a composição ética do pensamento econômico se esvaiu, consequentemente
definhando a noção de justiça distributiva (Macpherson, 1991, p. 13-35. Macpherson
servirá como base para a análise do histórico do conceito de justiça econômica e,
especificamente, do de justiça distributiva). Há, portanto, um custo econômico
envolvido: ao se privilegiar o aspecto de eficiência, há uma perda no que diz respeito
ao aspecto da equidade. Esse é exatamente um dos resultados mais sedimentados na
teoria econômica contemporânea. Eficiência se gera em um mercado de trocas, como
defendera A. Smith (1993). Mas isso não significa que devamos entender que esse
mercado funciona impecavelmente nem mesmo que impedi-lo bloqueia alguns dos
problemas gerados por ele. Alguns desses problemas são as falhas de mercado,
representadas pelos bens públicos, externalidades, monopólios naturais e problemas
de informação e de mercados incompletos. As falhas distributivas também o são. O
governo precisa, então, intervir para corrigir essas falhas, mas, para fazê-lo,
especialmente no caso das citadas por último, implica gerar um custo econômico
inerente à própria existência do governo – seja para corrigi-las, seja para minimizá-las
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– e promover a justiça social. Na continuação do texto, examinaremos o conceito de
peso morto como um custo econômico da intervenção do governo na sociedade
(Figura 1 mais adiante). Isso, no entanto, não significa que se trata de um custo que
não devamos incorrer se seu motivo for a reparação de desigualdades ou injustiças
(expressas nas falhas distributivas). Autoridades comprometidas e eleitores íntegros
estão dispostos a incorrer nesses custos diante da existência de distorções
distributivas em uma sociedade. Em que pesem essas questões relativas ao mercado
de trocas, impedir que as trocas ocorram porque alguém perde com elas é tão absurdo
quanto seria se se defendesse o impedimento de as pessoas conversarem umas com as
outras porque alguém pode se complicar com a interlocução, até mesmo os nela
envolvidos (Sen, 1999). Nas trocas econômicas está implícita a noção de cooperação
(e não de competição), de todos os lados ganharem e melhorarem de posição com
elas. Um mercado de trocas, assim, equivale a uma tecnologia que expande as
possibilidades de consumo sem a necessidade de expandir os recursos de uma
economia: até nisso se baseia a teoria ricardiana das vantagens comparativas. No
entanto, há custos e benefícios envolvidos se se permitir o livre funcionamento do
mercado de trocas, assim como há quando nele se intervém. Uma observação que não
deve passar esquecida é quanto à famosa “mão invisível” do mercado. Os textos
econômicos frequentemente alardeiam essa expressão como a grande tese smithiana.
Segundo eles, o comportamento autointeressado humano conduziria para uma
situação em que todos se beneficiam, o que não estava previsto pelos agentes
individualmente. Todos procurando seus interesses resulta que toda a economia
ganha, como se esse processo fosse conduzido por uma “mão invisível”. O que
ninguém fala é que a menção de Smith a esse termo é, aparentemente, marginal. O que
realmente ele transmite na passagem em que usa a expressão “mão invisível” é que a
divisão do trabalho e as trocas na sociedade são benéficas para todos os envolvidos,
mesmo que cada um tenha em mente objetivos estritamente pessoais. Para uma
melhor compreensão das ideias de Smith sobre as trocas, é preciso investigá-las a
partir da sua obra Teoria dos sentimentos morais. Conforme Backhouse (2007), a obra
Riqueza das nações inscreve-se no pensamento social do Iluminismo escocês do século
XVIII e visa uma investigação mais ampla de uma ciência da sociedade. Nesse sentido,
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a segunda obra citada depende da primeira. Isso porque a Teoria dos sentimentos
morais procura levantar o que faz com que seja possível os homens viverem em
sociedade. Em certo sentido, afirma Gonçalves da Silva (2007), esse é um problema
que T. Hobbes procurou responder, mas sua resposta difere da de Smith. Para Hobbes,
a ideia básica é que os homens buscam a realização de sua felicidade, de seus objetivos
privados e individuais, calcados no autointeresse sem limites. Para tornar possível a
vida social, é preciso que haja o Estado, o regente do jogo social, econômico e político.
A resposta de Smith difere da de Hobbes no sentido de que para este último o mundo
econômico – caracterizado por recursos escassos – entra em guerra civil se admitido o
comportamento autointeressado sem limites. Para Smith, a resposta ao problema
aludido acima vem da filosofia moral, baseado na ideia de simpatia (Backhouse, 2007.
Neste mesmo autor se baseia o texto a seguir). Como os homens podem ser
controlados em seu comportamento autocentrado e frequentemente egoísta?3 Além
do desejo de aprovação das nossas ações pelos outros (um motivo fraco), o mais
importante é a adoção de regras morais, ou seja, de generalizações de nossa
experiência sobre os tipos de ações aprovados ou desaprovados por um observador
imparcial, o qual não é um deus, mas o próprio homem fundamentado num senso do
dever, que atua como um juiz da conduta. Se os homens não são capazes de deliberar a
respeito dessas regras de conduta, é preciso defini-las em leis positivas, coercitivas.
Nesse sentido, os códigos de conduta são um interessante meio de tornar habitual o
bom comportamento (Sen, 1999, capítulo 3). Para Smith, uma sociedade pode
subsistir sem que as pessoas tenham afeição umas pelas outras, apenas baseada em
trocas mercenárias. Mas de modo algum pode se sustentar quando houver competição
desleal ou quando lhe faltam regras e promoção da justiça. Esta última é, mesmo, mais
importante do que a caridade (Backhouse, 2007).
Assim, Smith deduz os alicerces para a formação de uma sociedade comercial
(afinal, ele vive no século XVIII, uma época fronteiriça entre as sociedades comercial e
industrial na Europa) que possa prosperar mesmo que os homens persigam seus
3

Como mostra Sen (1999), Smith constata o comportamento autocentrado nos homens, mas não o
aprova. Em vez disso, propõe mecanismos de utilização produtiva de tal comportamento através da
livre atividade econômica.
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próprios interesses. Estava, assim, construído o fundamento para a obra Riqueza das
nações: as ações humanas guiadas pela moralidade e limitadas por um sistema legal
justo (Backhouse, 2007). Um lembrete de que Smith não aprovava o comportamento
autocentrado é o que escreve Sen (1999):
“[...]o homem, segundo os estoicos, deve considerar-se não separado e desvinculado, mas
um cidadão do mundo, um membro da vasta comunidade da natureza”, e “no interesse
dessa grande comunidade, ele deve em todos os momentos estar disposto ao sacrifício de
seu mesquinho autointeresse”.

A defesa que Smith faz do livre-comércio passa longe de ele defender
comportamentos econômicos humanos centrados em algum tipo de motivação
egoísta, mas os economistas costumam usá-lo para sustentar defesa de que o homem
econômico é mesmo egoísta, autocentrado, autointeressado etc. Depois de Smith, a
segunda grande escola de pensamento econômico é a neoclássica, que é
particularmente influente no pensamento econômico contemporâneo. Essa escola
surge como emergência de uma nova leitura da teoria dos preços e da busca de uma
teoria do equilíbrio combinada com uma resposta econômica à obra utilitarista de J.
Bentham. Apesar de haver, no seu seio, elementos de descaso com as comparações
interpessoais de utilidade (como o estado ótimo de Pareto, já visto no presente texto),
uma figura eminente como A. Pigou contribuiu com aspectos distributivos
fundamentais, especialmente no que diz respeito a interferências de uns agentes no
bem-estar dos outros. Tais interferências são as externalidades negativas (como a
poluição), as quais foram objeto da reflexão desse célebre economista (sobre
externalidades negativas e as contribuições de Pigou para contorná-las, ver Mankiw
[2007] e Rosen [1995]).
Concluindo, após ter sido explicitado de forma geral o problema central do texto
e de tê-lo situado historicamente, a seção seguinte faz um apanhado sobre as
definições afetas com o objeto deste estudo e que servirão para a seção 3.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 41

Página | 14

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

ECONOMIA E ESCOLHAS
Tratar do tema economia é tratar de um pressuposto básico que é a escassez.
Esta significa um descompasso entre as necessidades que temos e os recursos de que
dispomos para saciá-las. Nossa condição no mundo é caracterizada, portanto, pelo fato
de termos mais necessidades do que meios de satisfazê-las e de vivermos em um
mundo com limitações. Fazer economia (to make economy), no sentido citado no início
do texto através de G. B. Shaw, significa exercer escolhas relativas à utilização dos
recursos escassos para saciar necessidades. A ciência econômica (economics) trata de
estudar o comportamento humano diante dessas escolhas, de entender como as
pessoas efetivamente exercem seu lado econômico.4 Emergem, como consequência da
relação escassez-necessidades, os trade-offs, ou seja, dilemas entre fazer isto ou fazer
aquilo com esses recursos, como já citado no início da primeira seção.
Uma suposição fundamental da teoria econômica contemporânea é que as
pessoas são racionais e individualistas (isto é, voltadas para seus interesses pessoais).
Procuram ser felizes e extrair o máximo de proveito de seus recursos escassos, o que é
chamado de comportamento maximizador. Do mesmo modo, considera-se que as
pessoas permanecem nesse objetivo em suas escolhas ao longo do tempo, bem como
suas escolhas são caracterizadas pela transitividade, e a isso chamamos de
consistência.5 Isso se encontra sintetizado na maximização da utilidade, de que já
tratamos na primeira parte do presente texto. Agir individualisticamente significa agir
em benefício dos próprios interesses, mas isso não é sinônimo de afetar
negativamente os outros. Quer dizer, portanto, que individualismo é agir em equilíbrio
com um senso ético básico; egoísmo, ao contrário, designa um comportamento
prejudicial, que procura gerar benefícios individuais com malefícios a outro(s) e/ou à
sociedade. A esse respeito, é interessante o que afirma John Bates Clark (apud
Backhouse, 2007) sobre competição: seu sentido original significa cada um dar o
melhor de si mesmo e não um clima de guerra implacável em que uns querem destruir
4

A fundamentação da economia como uma ciência não nos ocupa aqui. A esse respeito, recomenda-se
a leitura de Prado (1991) e, sobre o papel da retórica na economia, de Arida (1998).

5

Modernas abordagens da teoria econômica, como a de Becker (1973), abrangem também o
comportamento econômico inconsistente e irracional.
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os outros, como frequentemente se ouve ou lê afirmações nesse sentido. Em um caso é
agir individualisticamente, no outro, egoisticamente.
Uma outra questão fundamental em economia é a noção de custo, a qual
expressa o que é sacrificado ou o que se deixa de ganhar por ser feita uma escolha, ou,
mais especificamente, é o custo de oportunidade.6. Disso decorre que o custo
econômico de estar presente num encontro ou seminário de discussões sobre religião
ou ética – por exemplo – é o que deixa de ser feito e produzido com o uso alternativo
do tempo se não se estivesse nele presente. No entanto, se os membros do encontro
ou seminário escolhem utilizar seu tempo frequentando-os é porque, provavelmente,
o benefício marginal de frequentá-los (o que cada um obtém a mais) é maior do que o
que poderia ser obtido durante o mesmo tempo com o uso alternativo do tempo; no
jargão econômico, esse critério de escolha é o benefício marginal maior ou igual ao
custo marginal.7 Como se supõe que os seres humanos são racionais (isto é, buscam
ser felizes com os recursos de que dispõem), um insumo fundamental para a felicidade
pessoal é o conhecimento a respeito de como foi tratada historicamente a questão de
como se deve viver para ser feliz, dentro do pensamento ocidental, bem como o que
dizem os referenciais religiosos a respeito. Isso reflete uma disposição em aprender a
viver para ser feliz, e essa escolha, que é econômica (pois envolve uma avaliação de
custo-benefício), é também uma escolha ética.
Johnson (2007) mostra que as bactérias se baseiam num cálculo de custobenefício parecido, ceteris paribus: a que causa o cólera, por exemplo, enfrenta um
problema econômico, que é calibrar a melhor taxa de reprodução possível, uma vez
que o seu hospedeiro (que é uma pessoa!) seria facilmente eliminado caso a taxa de
expansão da vibrio cholerae fosse alta, o que comprometeria a atividade reprodutiva.
Do mesmo modo, seria inútil reproduzir-se a uma taxa pequena que possibilitasse que
o hospedeiro reagisse de forma a eliminá-la. A taxa de reprodução ótima é a que
6

A diferença entre custos econômicos e custos contábeis reside neste ponto: enquanto custos
contábeis mostram o gasto necessário para gerar outros bens, custos econômicos envolvem, como
dito, o custo de oportunidade. O lucro econômico e o contábil, por consequência, serão distintos um
do outro.

7

O modelo de demanda e oferta, criado por F. Cournot, fundamenta-se nessa ideia, e expressa que um
mercado eficiente e em equilíbrio situa-se no ponto em que o benefício marginal dos consumidores
se iguala ao custo marginal dos produtores. Ver ilustração na Figura 1.
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maximiza a população bacteriana sem matar rapidamente o hospedeiro e que permita
que as bactérias, através deste ainda vivo, cheguem a intestinos de novos hospedeiros
para que o processo reprodutivo possa recomeçar.
E o que é “marginal”? Esse termo é particularmente importante, uma vez que nas
escolhas econômicas não se trata de escolher, por exemplo, consumir todo o nosso
tempo estudando ética ou contemplando uma vista para o mar, e sim que, como o
tempo é um recurso escasso, decidir quanto tempo se vai dedicar a uma atividade
mais do que (marginalmente) a outra.
Do ponto de vista do tratamento da dicotomia escassez versus necessidades na
vida em sociedade, aquele que resulta no máximo proveito relativo dos recursos
chama-se eficiência. Quando se considera que esses recursos geram resultados
equitativos, justos, está em pauta a equidade. Tanto na vida em sociedade quanto
individualmente, as pessoas enfrentam trade-offs: ao se priorizar um aspecto ou
objetivo, fatalmente o outro fica desfavorecido. Quando se prioriza o aspecto
eficiência, por exemplo, e dado que normalmente os agentes econômicos possuem
ritmos, prioridades, capacidades e objetivos diferentes, os resultados são uma
sociedade mais rica (o bolo fica maior), porém mais desigual, com mais diferenças de
renda e riqueza entre as pessoas, portanto com falhas e assimetrias distributivas.
Quando o aspecto da equidade é prioritário (dividir o bolo de forma mais justa),
começam a aparecer as distorções em termos de incentivos econômicos,
consequentemente o bolo acaba ficando menor. De que maneira isso ocorre? É que, ao
se desejar promover maior justiça distributiva na sociedade, o governo entra em cena
tributando uma maior fatia do produto econômico, com a finalidade de realizar
programas de gastos públicos, especialmente com mecanismos arrecadatórios de
tributação progressiva e de programas redistributivos de renda. Ao elevar as alíquotas
marginais dos impostos sobre a renda do trabalho, o governo estimula as pessoas a
trabalhar menos, assim como, quando tributa o consumo, desestimula a produção e a
geração de renda, o que conduz a uma quantidade de produto menor e a preços
superiores. Isso é conhecido como custo em termos de eficiência, peso morto ou custo
econômico dos impostos; é o que a Figura 1 procura ilustrar:
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S2 = curva de oferta = curva de custo marginal
S1 = curva de oferta = curva de custo marginal

P2
P1
P

D = curva de demanda = curva de benefício marginal

q2

q1

Quantidade, q

Figura 1 – O peso morto dos impostos.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Desejando elevar a arrecadação para financiar o gasto social, o governo eleva as
alíquotas dos impostos. Com isso, o preço de equilíbrio inicial (P1) se eleva no
montante do imposto para P2 e a quantidade de equilíbrio inicial diminui de q1 para
q2. A um custo de produção mais alto (o produtor, para produzir, considera o ônus do
imposto), os produtores reduzem a quantidade ofertada, o que é representado pelo
deslocamento para a esquerda da curva de oferta inicial S1 para a curva de oferta S2.
Supondo-se fixa a demanda pelo bem tributado e também a renda nominal dos
consumidores, a quantidade demandada ao novo preço, q2, (com impostos) é menor
do que a demandada ao preço anterior (sem impostos). Dessa forma, os consumidores
consomem menos do bem e/ou escolhem produtos substitutos sobre os quais não
incidiu a tributação. Não havendo consumo no nível anterior, o governo não arrecada
o que supunha e ao mesmo tempo produtores e consumidores ficam prejudicados
(reduzem-se os excedentes do produtor e do consumidor) com o imposto, na forma já
exposta. O imposto distorce os preços de modo que a produção fica abaixo da que é
socialmente ótima. Essa perda de bem-estar social é o que se chama de peso morto ou
custo econômico dos impostos, e é representada pelo triângulo formado pela área
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destacada na Figura 1, entre a curva de demanda e a curva de oferta e os dois preços
de equilíbrio (o anterior sem impostos e o novo com impostos).8
Em continuação à discussão anterior, ao se desejar promover a eficiência, uma
sociedade premia o “sucesso”, o mérito, enquanto os mais fracos tendem a ficar de
lado. Por outro lado, a equidade torna flácido o reconhecimento do mérito das
pessoas. Dois exemplos de sociedades posicionadas em lados opostos são os Estados
Unidos e a Itália: no primeiro há uma clara opção pela eficiência, por um
comportamento voltado para o mercado, com uma carga tributária menor e menos
gastos sociais. A Itália exibe uma visão voltada para a harmonia social, com programas
de proteção social muito fortes que são financiados a partir de uma tributação alta
sobre a produção. Indicamos esses dois países baseado em uma survey da revista
britânica The Economist (The Visible Hand, 1997), em que é mostrado que o “grupo de
países voltados para a eficiência” gasta um montante de 35% do PIB em consumo
público e gastos sociais, enquanto os “voltados para a equidade” gastam cerca de
quinze pontos percentuais a mais. No entanto, os indicadores sociais do segundo
grupo de países são muito próximos dos do primeiro grupo, o que permite afirmar que
há uma espécie de retorno marginal decrescente dos programas de geração de bemestar social através do gasto público, representado pela questão de que os quinze
pontos percentuais adicionais de gasto não se refletem em melhorias proporcionais
nos indicadores sociais.
Existe, portanto, um trade-off básico na vida em sociedade, sob o ponto de vista
econômico, que é entre eficiência e equidade. Nesse sentido é útil a afirmação de que
“certas sociedades são mais voltadas para resultados meritocráticos [de eficiência],
enquanto outras mais para resultados de harmonia social [de equidade]: é uma
questão fundamentalmente de caráter normativo [isto é, ligada a valores morais e a
uma visão sobre ética]”. Em cada uma dessas escolhas sociais há custos e benefícios
envolvidos. Mas elas dependem de que: apenas de objetivos de curto prazo ou
também de longo prazo? Qual o papel da religião e da cultura sobre essas escolhas?
Obviamente, todos esses elementos estão presentes: tanto a religião quanto a
8

Para uma compreensão da tributação brasileira, dentro de uma perspectiva histórica, ver:
Giambiagi; Além, 2001.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 41

Página | 19

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

“cultura”, a visão de mundo em um sentido mais amplo, o equilíbrio de forças
políticas, dentre outros elementos, interferem nessas escolhas coletivas. E nelas está
incluída uma noção de justiça distributiva que permeia os resultados desejados
socialmente.

Teorias da justiça distributiva
Depois da introdução ao problema econômico fundamental (lidar com a escassez
e a dicotomia eficiência-equidade e fazendo escolhas), passa-se a examinar o tema da
justiça econômica, e especificamente da distributiva, tanto historicamente quanto
como ela é vista por diferentes linhas teóricas da filosofia política da distribuição de
renda ou das teorias da justiça, tal como encontrado na literatura pertinente. Tomamse as abordagens utilitarista, liberal, libertária e seniana. Como veremos, cada uma
delas possui pontos fortes e também fragilidades, assim como vínculos estreitos com
os aspectos econômicos vistos até aqui. Eleger uma teoria ou outra como a “ideal” não
faz parte de nosso objetivo.
A história do conceito de justiça econômica remonta à Antiguidade, conforme C.
B. Macpherson (1991), e está fortemente relacionada com o desenvolvimento dos
mercados (os próximos parágrafos estão baseados nesse autor). Segundo Macpherson
(1991), o despertar do interesse em produzir para além das necessidades de consumo
gera um excedente que é vendido no mercado. Essa prática tem início mais ou menos
em 1200 a.C., e mais tarde recebeu de Aristóteles uma censura, uma vez que
esvaziava, a juízo desse filósofo, a busca da vida feliz. Em vez de usar a riqueza para
obter a felicidade, a riqueza em si se transformava no fim a ser atingido, o que reforça
a menção feita a esse pensador na primeira seção deste texto.
Falar de justiça econômica, e especificamente de justiça distributiva, reflete a
existência de um conceito de justiça diferente da noção geral de justiça, e é decorrente
de modificações na estrutura das relações de produção e troca de bens em uma
economia. Ela se refere à partilha da produção das riquezas geradas em uma
comunidade, referindo-se ora à forma como tal sociedade leva a cabo a distribuição
(justiça distributiva), ora ao modo como se produzem resultados através das trocas
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(justiça comutativa). O presente texto, como já foi dito, se ocupa do primeiro conceito
de justiça econômica (justiça distributiva). Essa divisão da justiça econômica entre
distributiva e comutativa aparece em Aristóteles e se mantém durante o período
medieval. A distributiva refere-se, baseando-se em Aristóteles, à partilha da produção
de bens que permita a conservação e garantia de uma vida digna aos membros de uma
sociedade, isto é, equilibrada entre a temperança e a liberalidade, o meio-termo.
De que maneira Aristóteles chegou a esse conceito? Macpherson percebe que,
quando uma economia trabalha em termos de mercados simples, voltados para a
produção e as trocas visando satisfazer necessidades básicas de consumo, os
resultados são uns, enquanto em uma economia de mercado, na qual aparece a figura
do lucro, o dinheiro é o ponto de partida e o ponto de chegada, é o início e o fim da
atividade econômica. Mas, para o Estagirita, isso constitui a origem de uma vida
limitada, uma vez que a atividade econômica deve servir a fins mais nobres, deve se
inscrever em um objetivo maior, que é a felicidade. Assim, o econômico limita-se a
servir ao homem e não a ser servido pelo homem. O esquecimento da “noção de bem
para o homem” que está presente na economia contemporânea, tratada por Sen
(1999), vem ao encontro dessa ideia aristotélica.
Com o desenvolvimento de uma economia de mercado, essa finalidade mais
nobre, tanto individual quanto coletiva, compromete-se. A posição de Aristóteles
quanto a isso exibe um vínculo com modos de vida tradicionais, nos quais sequer se
falava de justiça distributiva porque inexistiam apelos para tratar a respeito dela, ou,
pelo menos, não nos mesmos moldes que passou a ter com a emergência dos
mercados. É com a extrapolação da economia de mercado que se passa a falar de
justiça distributiva separadamente do conceito geral de justiça, motivado pelas
distorções e desigualdades inerentes ao próprio modelo econômico em questão.
Durante o medievo, o conceito de justiça distributiva tem uma relativa
recuperação, por influência do pensamento aristotélico no Cristianismo. Pelo menos
teoricamente ele reviveu. Na prática, isso não está claro se realmente ocorreu, pois
esse período foi caracterizado pelo modelo econômico feudal, em que as distorções
distributivas se davam por meio de diversos mecanismos muito mais perversos do
que os de mercado. Além disso, o período medieval é até hoje considerado medíocre
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sob o ponto de vista de crescimento e desenvolvimento econômico, especialmente no
Ocidente cristão.
À medida que o modelo econômico medieval e a ordem feudal declinam, também
se esvai a noção de justiça distributiva. Com o desenvolvimento do mercantilismo,
voltam a aparecer as distorções e as desigualdades distributivas, mas agora o
protecionismo do Estado, via restrições (barreiras tarifárias, cotas etc.) ou
facilitadores do comércio, asseguram a transformação do sistema econômico. Mais
tarde, com a emergência do capitalismo industrial moderno, fica sepultado esse
conceito de justiça distributiva. Apesar dos movimentos operários do século XIX, dos
partidos de esquerda e assim por diante, temos que a justiça distributiva teve um
declínio. Outro ponto é que a Revolução Industrial, que foi um deslocamento
tecnológico, gerou soluções e também vários problemas: por um lado, em seu início,
gerou custos sociais enormes (poluição, doenças), mas ao mesmo tempo permitiu a
produção de bens a preços bem mais acessíveis. A industrialização produziu novas
formas de distorções distributivas. Os governos, em razão disso, passaram a tributar
as empresas com o imposto de renda e contribuições sociais com a finalidade de até
mesmo reparar essas novas formas de distorções (Lagemann, 2004).
As atuais teorias de justiça escolhidas para compor a presente discussão, por
estarem mais afetas com o tipo de análise definido, são as seguintes: utilitarista,
rawlsiana, nozickiana e seniana. Esta última é particularmente aplicável em uma
análise de desenvolvimento econômico, uma vez que reflete um ponto de vista
bastante atual e ligado com a posição ética de seu defensor apresentada na obra Sobre
ética e economia (Sen, 1999).
A teoria utilitarista da justiça se fundamenta no conceito de utilidade. Maximizar
a utilidade social é o objetivo que se deve ter em mente. A função de bem-estar social
é, em um caso especial, uma soma das utilidades individuais (função de bem-estar
social aditiva). Ao setor público (governo) cabe a tarefa de reger a maximização da
função de bem-estar social. Como, para os economistas neoclássicos (marginalistas), a
utilidade

(benefício) marginal é

decrescente, disso

decorre

que políticas

redistributivas de renda se baseiam em que uma pequena redução na utilidade de
uma pessoa mais rica representa grande acréscimo de utilidade a uma pessoa mais
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pobre, mantendo-se intacta a utilidade total. Esse, realmente, é o caso, porém existe
um limite para essas transferências de utilidade. Isso porque os instrumentos
disponíveis para levar adiante essas políticas passam pela intervenção do governo na
política de gastos sociais e nas alíquotas de impostos, especialmente do imposto de
renda. Com relação a este último, como já vimos na Figura 1, impostos
invariavelmente distorcem os incentivos, e quando suas alíquotas se elevam
desestimula-se as pessoas ao trabalho, gera-se menos renda, e com isso decresce a
renda e a utilidade total. Dessa forma, a teoria utilitarista da justiça não comporta uma
sociedade propriamente igualitária. Para aplicá-la seria preciso responder a como
equilibrar, de um lado, o ganho da maior igualdade com as perdas em termos de
incentivos (peso morto) e, de outro lado, de utilidade total (Gonçalves da Silva, 2007;
Mankiw, 2007; Rosen, 1995. Os próximos parágrafos estão baseados nesses autores).
A segunda teoria é a de R. Nozick, a qual é fundamentalmente liberal e
conservadora, uma vez que afirma que não faz sentido falar em corrigir falhas
distributivas, e sim que se deve corrigir os determinantes dessas falhas. E esses
determinantes consistem em diferenças em termos de oportunidades, mas no sentido
de Locke, ou seja, Nozick defende um Estado mínimo garantidor de direitos de
propriedade e dos direitos humanos que possibilitem a todos os atores usarem seu
talento e ter sucesso. Ao fazer essa proposta, Nozick apela para um esquema em que
os próprios agentes econômicos deveriam interagir de forma a serem corrigidas
distorções distributivas, em uma relativa omissão por parte do Estado e do governo.
As questões relativas à distribuição o próprio mercado deve resolver, via interações
dos agentes. Nozick desloca a ênfase da busca de uma função de bem-estar social justa
para um justo conjunto de regras que governem o funcionamento da sociedade.
A terceira teoria da justiça é de Rawls. Essa teoria envolve a posição original
envolta em um véu de ignorância. Assim, resumidamente e correndo o risco da
imprecisão e incompletude das simplificações, a defesa de Ralws é em torno de
maximizar o padrão mínimo de vida em uma sociedade (critério max-min), no sentido
de, através das políticas públicas, garantir que o padrão mínimo de vida seja o mais
alto possível, uma vez que ela considera uma distribuição de renda que uma pessoa
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acharia justa mesmo se não soubesse se ela estaria no topo ou na base dessa estrutura
distributiva.
Essa teoria é polêmica por pelo menos dois motivos: primeiro, porque ela se
preocupa com o padrão mínimo e não com o padrão relativo, o que equivaleria a
assumir um seguro contra a possibilidade de a posição menos afortunada ser
realmente ruim (mas isso também pode distorcer os incentivos, pois para garantir
esse padrão mínimo poderia ser necessário aumentar os gastos do governo e os
impostos para financiá-los); segundo, porque essa teoria supõe que as pessoas por
detrás do véu de ignorância são avessas ao risco, e isso remete à noção de que elas
podem escolher maximizar não o padrão mínimo, e sim o médio. Dessa forma, ela
estaria disposta a assumir um risco igual de estar tanto na base quanto no topo,
independente de qual seja o padrão mínimo, o que reflete um ponto de vista oposto ao
de quem aprova o “seguro” mencionado acima. Mas aí estaríamos falando
aproximadamente da teoria utilitarista e não da rawlsiana.
Outra possibilidade alternativa seria considerar, tanto para a teoria utilitarista
quanto para a ralwsiana, que os indivíduos tenham sua utilidade individual não
dependendo apenas da renda, e sim também da utilidade dos outros. Seria uma
espécie de transformação de função de utilidade individualista para altruísta. Rosen
(1995) mostra que, se assim se admitir, a distribuição de renda justa seria um bem
público, uma vez que todos se sentiriam satisfeitos (felizes) em viver em uma
sociedade mais justa. Nem mesmo o governo precisaria intervir, o que significa que a
distribuição seria feita a um custo zero de eficiência. No entanto, como assinalou T.
Hobbes, os homens preferem que o Estado faça isso, porque – ainda segundo Hobbes –
, considerando que muitas pessoas se veem por acidente incapazes de se manter a si
mesmos com seu trabalho, não se deve deixá-los sujeitos a receber a caridade de
particulares, mas sim procurar saciar suas necessidades naturais através da
assistência estatal.
A última teoria é a de A. Sen (1999; 2001). Essa teoria se baseia na ideia de
funcionamentos e capacitações, e reflete uma média entre as teorias utilitarista e
rawlsiana. Esses dois termos designam o entendimento de que se deva promover a
qualidade de vida em uma sociedade. Capacitações são liberdade de escolha, são
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instrumentais, elas permitem que a pessoa delibere o que faz de sua vida, e são
antecedidas pelas funções. Por funções entendem-se os pré-requisitos para que as
capacitações existam, e incluem alimentação, saúde, autonomia e autoestima. Garantir
a primeira e a segunda é a obrigação dos governos. Tanto é verdade que em países
democráticos inexistem fomes coletivas (uma forma extrema de privação em termos
de liberdade de escolha), uma vez que há incentivos políticos em jogo que obrigam o
governo a se precaver de situações como essa, bem como gastos públicos básicos,
como esquemas de seguridade social no estilo dos já referidos.
Então, para Sen, como se promove a justiça distributiva? É por meio da
promoção das condições de as pessoas desenvolverem funções e terem liberdade para
escolher entre diversas capacitações. Em outras palavras, as políticas públicas devem
ser centradas na promoção das capacitações. E quanto aos critérios de justiça
implícitos? Primeiro, é a avaliação do bem-estar gerado pelas escolhas de funções ou
atividades pelos agentes e, segundo, é a avaliação da liberdade de escolha com a qual
os agentes se deparam em uma economia. Não está em jogo apenas redistribuição de
renda via gasto, ou via impostos, nem deslocamento da dotação inicial da pessoa, mas
tudo isso combinado; nem mesmo existe a obrigatoriedade de aceitar o que a pessoa
entende como felicidade ou bem-estar. A pessoa é que deve deliberar a esse respeito, e
a ela devem ser dadas as condições básicas para exercer sua escolha.
Para finalizar, cada uma das teorias apresentadas acima oferece uma
perspectiva, tendo pontos fortes e fragilidades ou pontos polêmicos, dependendo,
como é óbvio, do ponto de partida de sua construção.

Considerações finais
Às questões centrais, apontadas no início do texto, podem ser levantadas
algumas considerações finais. Primeiro, critérios éticos estão implícitos nas escolhas
de uma sociedade em ser ela mais voltada para aspectos de eficiência ou distribuição
(equidade), uma vez que se refletem no padrão de justiça distributivo consequente; os
trade-offs são inevitáveis.
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Assim, avaliar o êxito de uma sociedade implica observar o grau de valorização
de sucesso e mérito da pessoa, deixando-se que ela “lute para vencer”,
independentemente de suas condições iniciais; ou, por outro lado, observar o grau de
proteção e acolhida que a ela se destina, garantindo-lhe as dotações iniciais básicas
através do gasto público ou de outros arranjos que garantam sua sobrevivência e o
respeito por suas escolhas, bem como a permissão para que ela as exerça. Em um ou
outro caso, algum critério ético e de justiça distributiva está presente.
Concluindo, pelas evidências apresentadas, a ética e a economia se separaram,
mas não talvez com a intensidade com que provavelmente se pensa. Autores célebres,
como Sen (1999) ou J. Sachs (o qual se ocupa de políticas de redução da pobreza),
vivem pensando em como reduzir o sofrimento, promover o desenvolvimento e,
portanto, gerar um mundo mais feliz. E isso também é central na ética.
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NOVOS RUMOS DO ENSINO RELIGIOSO PARA A
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Resumo: O presente artigo pretende refletir sobre a oferta do Ensino Religioso
nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Por essa razão, torna-se imprescindível a
abordagem sobre o papel da escola e a postura do educador no trato com noções de
identidade, alteridade e transcendência a crianças nessa fase escolar para que possam
(re)conhecer a diversidade cultural religiosa em seu meio.
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Introdução
O cerne do presente trabalho discute o Ensino Religioso nas séries iniciais e
finais do Ensino Fundamental, sempre se compreendendo aquele como organização
sistemática visando à aprendizagem de uma religião que já está anteriormente
presente na criança, mesmo que de forma preliminar, por reprodução do que ocorre
no seio familiar.
Por essa razão, o objetivo é demonstrar a influência dessa disciplina como parte
integrante do desenvolvimento da criança nessa fase escolar, delimitando-se a
importância e o papel da escola nesse processo. Sobre o tema será abordado o que de
relevante se tem na literatura, ao mesmo tempo que se discute mudanças de postura
dos professores, emprego de metodologias adequadas nas referidas aulas, para,
finalmente,

discorrer

sobre

a

formação

continuada

dos

profissionais

da

supramencionada área de conhecimento.
A Constituição brasileira (1988), assim como a Lei de Diretrizes da Educação
Nacional orienta que o Ensino Religioso é uma disciplina para o Ensino Fundamental,
ou seja, os anos iniciais e finais. Desse modo, a aprendizagem e formação com os
alunos no Ensino Religioso é alvo desde os seis anos até os quatorze anos, mas em
diversas escolas particulares encontramos a disciplina na Educação Infantil e no
Ensino Médio, assim como em alguns estados da Federação.
É nessa perspectiva da formação plena do cidadão, no contexto de uma
sociedade cultural e religiosamente diversa, na qual todas as crenças e expressões
religiosas devem ser respeitadas, que se insere o Ensino Religioso como disciplina
curricular, conforme a atual legislação:
O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação
básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de
ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil,
vedadas quaisquer formas de proselitismo (art. 33 da Lei n. 9.475, de 22 de julho de
1997, que dá nova redação ao art. 33 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996).
Desse modo, problemáticas que envolvem questões como discriminação étnica,
cultural e religiosa têm a oportunidade de sair das sombras que levam à proliferação
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de ambiguidades nas falas e nas atitudes, alimentando preconceitos, para ser trazidas
à luz como elementos de aprendizagem, enriquecimento e crescimento do contexto
escolar como um todo.

O Ensino Religioso na educação básica
A educação básica é a primeira etapa do desenvolvimento escolar da criança e é
nela que o alicerce dessa formação acontece. O Ensino Religioso, como as demais áreas
do conhecimento, é parte integrante dessa formação básica do cidadão, com o objetivo
de desenvolver e promover o ser humano em todas as suas dimensões, em relação a si
e ao outro, facilitando sua integração aos demais grupos sociais (Neves, 2009).
Na escola, o Ensino Religioso desenvolverá um espaço de diálogo entre
educadores e educandos, sem proselitismo, procurando estudar o fenômeno religioso,
superando a visão fragmentada que separou o mundo profano do sagrado, a fé da
razão, procurando integrar todos os conhecimentos na valorização do ser humano em
todos os seus sentidos, abrangendo, assim, o religioso como um conhecimento
humano e o Ensino Religioso como um espaço de construção de conhecimentos e
principalmente de socialização desses conhecimentos.
Como uma das mais importantes instituições sociais, a escola é a mediação entre
o indivíduo e a sociedade e, ao transmitir a cultura, os modelos sociais de
comportamento e valores morais, permite que a criança humanize-se, cultive-se,
socialize-se, ou, numa palavra, eduque-se. A criança, então, vai deixando de imitar os
comportamentos adultos para, aos poucos, apropriar-se dos modelos e valores
transmitidos pela escola, aumentando, assim, sua autonomia e seu pertencimento ao
grupo social. E o Ensino Religioso faz parte desse elenco, principalmente se
entendermos a educação inserida numa cultura e a religião como um dos elementos
da cultura (Bock, 2002).
Numa perspectiva social, é importante que a escola favoreça um espaço de
aprendizagem em que haja integração entre escola, professor, aluno e comunidade.
Tal medida possibilitará um ambiente cooperativo, em que o aluno não é mero
receptor, mas sujeito ativo e interativo no seu meio e no processo de aprendizagem.
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Isso o ajudará a estar aberto a outras propostas, ter confiança em si mesmo e saber
avaliar-se.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Religioso, é
importante o tratamento didático centrado na observação, reflexão e informação,
além da observação visual de experiências e também das condições externas e
internas, tais como a idade, a formação, a história de vida, os conhecimentos prévios,
entre outros.
No Ensino Religioso, portanto, a capacidade de observação dos educandos e suas
matrizes religiosas serão tomadas como objeto de estudo, porém isso não significa
que a observação feita pelo professor deva sobrepor-se à do aluno, mas sim que
ambas devem completar-se e enriquecer-se. É a partir da observação que o professor
deverá trabalhar os conceitos básicos e agir como orientador do Ensino Religioso.
Por seu turno, a reflexão é um procedimento que acompanha todo o processo,
desde a observação até a informação, onde o professor procurará encaminhar a
reflexão com questionamentos, diálogos e problemáticas que promovam a
conscientização, o entendimento e a decodificação do objeto de estudo, no caso o
fenômeno religioso. Essa decodificação progressiva permitirá ao aluno abrir sua visão,
desarmar-se de preconceitos, discernir, perceber a unidade na diversidade das
tradições religiosas, como a defesa da vida, a busca de sentido, a necessidade da
transcendência. E através da informação o professor ajuda o aluno a se apropriar do
conhecimento sistematizado, organizado, elaborado, para que possa passar de uma
visão ingênua, empírica, fechada, dogmatizada, desarticulada e, muitas vezes,
incoerente para uma nova visão decodificadora e explícita da realidade. E todos esses
procedimentos devem necessariamente possibilitar que o alcance dos objetivos
propostos pela disciplina seja atingido.
A intencionalidade e a direção do processo de aprendizagem no Ensino Religioso
devem conduzir para a realização de dois aspectos: um de ordem interna, que se
refere à aquisição do conhecimento religioso como tal, e outro de ordem externa, que
gera uma mudança qualitativa, que se expressa no saber em si, no saber em relação ao
saber em si, traduzido em novas posturas de diálogo e reverência.
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Considerando os objetivos a serem desenvolvidos na educação infantil e nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, é importante observar os Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Religioso, os subsídios fornecidos pelo Fórum
Nacional Permanente do Ensino Religioso (Fonaper) e pelo Grupo de Pesquisa
Educação e Religião (GPER).
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, é importante que se dê um enfoque à
formação das primeiras noções sobre identidade, alteridade e transcendência; que se
trabalhe a elaboração dos saberes e conhecimentos básicos dos educandos sobre si
mesmo, sobre o outro e sobre a importância de se viver em comunidade; que se
facilite a constituição de comportamentos básicos que promovam o cuidado, o amor e
o respeito uns com os outros e com a natureza. Levá-los a compreender a importância
de cada um na formação da comunidade, valorizando as atitudes, as opiniões, as
críticas de si mesmo e de seus colegas, enfatizando a autoestima e a afirmação uns dos
outros; manifestar atitudes de respeito, de cuidado e de responsabilidade por si
mesmo, pelo outro e pela natureza; reconhecer a importância do outro e da natureza
para a continuidade da vida; perceber que a prática do diálogo exige disposição de
ouvir e respeitar as ideias do outro; exercitar a prática do diálogo inter-religioso e
intercultural; identificar as diferentes formas de manifestação do transcendente; e,
por fim, conhecer a importância dos símbolos para as tradições religiosas e apontar
valores necessários para o convívio em comunidade são objetivos prementes da
disciplina em apreço.
Ademais, desenvolver atitudes de agradecimento, de amor e de respeito ao
transcendente pelo dom da vida, pela capacidade de fazer diferentes ações e pela vida
de cada um de nós. Desenvolver atitudes de respeito, de cuidado e de
responsabilidade com a natureza. Identificar símbolos em geral e religiosos em
particular, captando sua relação com o transcendente. Aprender a admirar com
respeito os símbolos das diferentes tradições religiosas. Conhecer comportamentos
religiosos simples (gestos, posturas) e o que eles expressam nas diferentes tradições
religiosas. Valorizar o relacionamento com o outro.
Entender que a comunicação e a união acontecem através do dar, do receber e
da troca de conhecimentos e saberes realizados entre as pessoas. Entender que
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partilha dá sentido à vida. Retomar a ideia de transcendência para entender que ela é
universal, mas que sua manifestação é relativa na história e na cultura dos povos.
Aprofundar o conhecimento sobre os símbolos como forma de expressão do diálogo
com o transcendente. Identificar comportamentos religiosos manifestados em casa, na
aula, nos diferentes lugares de culto das várias tradições religiosas. Conhecer os
elementos e partes que compõem as celebrações das diferentes tradições religiosas e,
assim, fazer com que através desses conhecimentos eles descubram a importância da
amizade, do respeito, e perceber como é essencial relacionar-se com o outro para a
construção da vida com cidadania.
E aqui cabe ao educador o dever de reforçar a capacidade crítica do educando,
sua curiosidade, sua insubmissão, trabalhando com ele a rigorosidade metódica com
que deve se aproximar dos objetos cognoscíveis (Freire, 2008), buscando reconhecer
a importância da família na construção do conhecimento do transcendente, valorizar o
outro, perceber que as diferenças são positivas, identificar as diferentes tradições
religiosas com base no contexto dos colegas, identificar os símbolos e rituais das
diferentes tradições religiosas, aprender a conviver com e respeitar o outro e
reconhecer o direito à liberdade de crença de cada cidadão e cidadã. Lembrando que
tal rigorosidade metódica não deve ser entendida como o discurso meramente
transferidor do perfil do objeto ou do conteúdo, mas transformando-os em reais
sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador,
igualmente sujeito do processo.
Ademais, a educação básica é um espaço privilegiado para a criança, no qual ela
tem a oportunidade de ampliar gradativamente suas possibilidades de integração
social. A criança nessa fase é curiosa, tem o desejo de conhecer o mundo que a cerca e
apropriar-se dele, porque ela é mais prática do que teórica. Aprende mais facilmente
vendo, experimentando e, principalmente, imitando do que apenas ouvindo. Gosta
muito de brincar e descobrir o mundo que a cerca. Seu círculo de amizades aumenta,
escolhendo muitas vezes o seu colega preferido.
O professor precisa despertar e enfatizar atividades que demonstrem a
importância da amizade, a maneira de se aproximar e saber brincar com os demais
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colegas, valorizar o ser de cada um, ter o cuidado e o interesse pelo diferente, seja a
cultura, a cor de pele, a característica física, a religião.
Outra característica desse período de vida é a curiosidade, principalmente pelo
diferente, pelo sexo oposto, pelo que é misterioso, pelo Ser superior. Perguntas como:
Quem é Deus? Onde ele mora? Ele é o meu anjo da guarda? são comuns nessa fase.
Isso acontece de modo especial se a família pertence a alguma religião ou cultiva
alguma espiritualidade, pois desde cedo, por costume, os pais querem ensinar a seus
filhos pequenas orações, preces de agradecimentos e de pedidos, e desenvolvem,
assim, o interesse das crianças pelo assunto.
Entretanto, para que essas indagações e manifestações de religiosidade sejam
compreendidas, é preciso que a criança associe o que é abstrato com sua realidade.
Por isso, a linguagem que usamos com elas deve ter relação com suas experiências,
objetos, brincadeiras.
Dessa maneira, facilitará a sua compreensão e consequentemente a sua
aprendizagem. Para aumentar e aguçar ainda mais a aprendizagem da criança, é
preciso proporcionar atividades nas quais elas interajam e sejam coparticipantes. Elas
gostam de “fazer de conta”; brincar e dramatizar, tornando-se, portanto, as
protagonistas das atividades. O lúdico, as histórias, as canções e as brincadeiras de
“faz de conta”, constituem parte importante do ensino, pois a criança aprende a partir
do que vivencia, mexe com ela, envolve-a totalmente, auxiliando-a, assim, a expressar
seus sentimentos, emoções, pensamentos, fantasias, imaginações e, muitas vezes, seus
medos e inquietações.
Percebe-se, assim, a importância do papel do educador em resgatar as
informações que os alunos lhe trazem, possibilitando a socialização de suas
experiências com os demais colegas de sua sala de aula. E essa ação mútua do
educador e do educando é absolutamente necessária, tendo em vista que, no ambiente
escolar, a criança é desafiada todos os dias a lidar com novas relações de
reciprocidades, como dividir a atenção do professor com o grupo de colegas da sala,
aprender a respeitar as normas de convivência da turma, aceitar as ideias dos colegas
e lidar com situações de conflitos etc. (Santos, 2009).
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No contexto educacional, o Ensino Religioso se organiza como uma área do
conhecimento e se apresenta na grade curricular das escolas como disciplina, com
horário e conteúdos próprios. Isso significa que, para o trabalho pedagógico em
Ensino Religioso, o professor deve nortear-se por uma metodologia adequada e seguir
determinados passos metodológicos a fim de que possa desenvolver suas aulas tendo
sempre em vista o objeto da disciplina, as diferentes manifestações religiosas que
compreendem o fenômeno religioso. O objetivo de estudo dessa disciplina sugere
vários conteúdos que são desenvolvidos respeitando princípios básicos, e esses
conteúdos originam as temáticas das aulas (Schlögl, 2009).
O Ensino Religioso não pressupõe a adesão por parte dos alunos e muito menos
o proselitismo ou a propagação de uma determinada crença religiosa. Sua
especificidade é a decodificação ou análise das manifestações do sagrado,
possibilitando ao educando o conhecimento e a compreensão do fenômeno religioso
como fator cultural e social, bem como uma visão global de mundo e de pessoa,
promovendo, assim, a formação do cidadão multiculturalista (Schlögl, 2009).
Isso ocorre porque a educação é um processo de humanização pelo qual se
possibilita que os seres humanos se insiram na sociedade humana, historicamente
construída e em construção. Sociedade que é rica em avanços civilizatórios e, em
decorrência, apresenta imensos problemas de desigualdade social, econômica e
cultural, de valores, de finalidades (Pimenta, 2008).
A tarefa da educação é inserir as crianças e os jovens tanto no avanço
civilizatório, para que dele usufruam, como na problemática do mundo de hoje, por
intermédio da reflexão, do conhecimento, da análise, da compreensão, da
contextualização, do desenvolvimento de habilidade e de atitudes. Portanto, sua tarefa
é garantir que se apropriem do instrumental científico, técnico, tecnológico, de
pensamento, político, social e econômico, de desenvolvimento cultural, para que sejam
capazes de pensar e gestar soluções. Apropriar-se dessa riqueza da civilização e dos
problemas que essa mesma civilização produziu. É nessa contradição que se inserem
as demandas por educação, fenômenos e prática complexos, porque historicamente
situados. Dela se solicita que forme seres humanos capazes de criar e oferecer
respostas aos desafios que diferentes contextos políticos e sociais produzem. A
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 41

Página | 35

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

educação, enquanto reflexo, retrata e reproduz a sociedade que se quer. Por isso,
vincula-se profundamente ao processo civilizatório e humano (Pimenta, 2008).
Tudo isso está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o
Ensino Religioso (PCNER), documento publicado em 1997:
Ao aprender a conviver com diferentes tradições religiosas, vivenciando a própria cultura
e respeitando as diversas formas de expressão cultural, o educando está também se
abrindo para o conhecimento. Não se pode entender o que não se conhece. Assim, o
conceito de conhecimento do Ensino Religioso, de acordo com as teorias contemporâneas,
aproxima-se cada vez mais da ideia de que conhecer é construir significados (p. 39).

Por isso, o Ensino Religioso tem como objetivo de estudo compreender o
conjunto das diferentes manifestações do sagrado. O fenômeno religioso acontece no
universo de uma cultura, é influenciado por ela e, consequentemente, também a
influencia. Os conteúdos derivados do fenômeno religioso com enfoque nas
manifestações do sagrado são delimitados por uma ordenação que compreende o
estudo da alteridade, das culturas e tradições religiosas, do espaço sagrado, dos
símbolos, dos rituais, das mitologias, da vida e da morte, do tempo sacralizado e
celebrado, das personagens importantes que fizeram história, do sagrado feminino, da
arte religiosa, entre outros. Esses conteúdos se organizam em temáticas conforme a
faixa etária e o nível de maturidade de cada ano letivo. Enquanto nas séries iniciais do
Ensino Fundamental as temáticas abrangem o reconhecimento da diversidade e a
capacidade de dialogar com o diferente, nas séries finais e no Ensino Médio as
temáticas aprofundam questões mais da existência do ser humano e de seu fazer
religioso (Schlögl, 2009).
Num processo de reflexão crítica sobre a práxis que estabelece significados, o
estudo e a decodificação do fenômeno religioso no contexto educativo são fatores de
crescimento e de construção coletiva para professores e estudantes. Assim, o
professor pode ampliar e valorizar o universo cultural dos alunos, promovendo o
respeito às diversas manifestações religiosas, tomando como ponto de partida o
histórico da disciplina e as novas propostas para o Ensino Religioso como área de
conhecimento, propondo facilitar a compreensão das formas que exprimem o
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Transcendente na superação da finitude humana e que determinam o processo
histórico da humanidade, viabilizando um encontro da diferença e favorecendo a
construção da identidade dentro da diversidade, respeitando o conhecimento
revelado do professor e do aluno e discutindo a complexidade do ser humano,
possibilitando a percepção da dimensão religiosa como um compromisso histórico
diante da vida e do Transcendente (Rodrigues, 2009).
É preciso também dar atenção especial ao conteúdo abordado pelo Ensino
Religioso. Isso implica a preocupação com os processos históricos de constituição do
Sagrado para conhecer os caminhos percorridos até a concretização de simbologias e
espaços que se organizam em territórios sagrados, ou seja, a criação das tradições
(Rodrigues, 2009).
Mormente por o Ensino Religioso ter como base de sustentação de sua estrutura
cognitiva e educativa a leitura e a decodificação do fenômeno religioso, é preciso ler e
decifrar as diversas linguagens, ritual, mítica, conceitual, pelas quais o ser humano
expressa sua busca e concepção do Sagrado. E como toda área do conhecimento, o
Ensino Religioso possui uma linguagem própria, um conhecimento específico e um
objetivo a ser atingido (Rodrigues, 2009).
É ainda primordial ter ciência dos cinco eixos que organizam os conteúdos do
Ensino Religioso, quais sejam: culturas e tradições religiosas, teologias, textos
sagrados, ritos e ethos, pois o interesse dessa área está em todas as crenças, bem como
suas manifestações, ações, instituições, rituais e tudo o que concerne ao universo
religioso, adequando-os a série e idade escolar (Rodrigues, 2009).
A metodologia de ensino, por sua vez, organiza a pesquisa do professor e sua
postura didática, enquanto os passos metodológicos consistem na definição de etapas
a serem cumpridas a fim de que o processo educativo se efetive, atingindo, dessa
forma, os objetivos propostos no plano curricular (Schlögl, 2009).
Com efeito, a metodologia escolhida para o desenvolvimento do processo de
construção do conhecimento na disciplina de Ensino Religioso é a fenomenológica,
vertente que possibilita o estudo de diferentes manifestações culturais sem fazer uso
de julgamento de valor, condição imprescindível para o trato com os diferentes
conhecimentos culturais religiosos (Schlögl, 2009).
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É nesse cenário que o Ensino Religioso visa a reconhecer a existência do
pluralismo e da diversidade cultural presentes na sociedade brasileira, facilitando a
compreensão das formas que exprimem a relação do humano com o Transcendente
Imanente, na busca da superação da finitude e da angústia, entre outros sentimentos
que determinam o processo histórico-religioso da humanidade (Schlögl, 2009).

Formação continuada do docente no Ensino Religioso
A formação de professores de Ensino Religioso ampara-se no artigo 62 da Lei n.
9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional, na Lei n. 9.475/97,
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores de Ensino
Religioso e na Resolução n. 02/98 – da Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação (CEB/CNE), que cita o Ensino Religioso entre as dez áreas
curriculares do Ensino Fundamental.
O artigo 62 afirma que
a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em
curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de
educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação
infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio,
na modalidade Normal.

Esse artigo da LDB aponta, ao mesmo tempo, para um avanço na proposta
educativa e para uma dificuldade para sua implantação. O artigo 63, no inciso I, afirma
que os institutos superiores de educação devem manter “cursos formadores de
profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à
formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino
fundamental”.
Percebe-se, portanto, que a formação de professores, por meio de licenciatura
plena nas universidades, ainda é carente, pois tal formação tem sido um desafio
constante e permanente na educação. Apesar disso, é possível perceber algumas
iniciativas relacionadas à formação de professores.
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Em relação aos professores, também tem existido um esforço contínuo na busca
de formação, no aprofundamento com reflexões, na formação de consciência crítica e
na participação em eventos que discutem os rumos da educação no País,
principalmente em relação ao Ensino Religioso. A formação de professores requer
políticas públicas permeadas com ações concretas para viabilizar a profissionalização
da educação e de seu profissional, considerando o que a Lei propõe e suas exigências.
Mais do que nunca, é preciso (des)aprender para (re)aprender a (re)ensinar e a
(re)significar, possibilitando ao ser humano ver, ler, reler e interpretar o mundo onde
vive. Essa dimensão não pode ser desconhecida da formação do profissional da
educação.
É notório que a formação do professor continua sendo um dos grandes desafios
para o sistema de ensino devido à importância do professor no processo educacional e
à necessidade de investimentos na preparação de profissionais e cidadãos
comprometidos com a educação do País. O atual contexto desafia o professor de
Ensino Religioso e seus pares na construção de novos cidadãos por meio do fazer
pedagógico e discute a necessária capacitação desse professor para atuar na educação
infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Antigamente, um recém-formado na universidade era considerado um
profissional pronto e tinha praticamente vaga garantida nas áreas de trabalho. Hoje o
cenário é bem diferente. Se não houver atualização constante, quer por cursos em
universidades, instituições ou outras entidades de ensino, quer mesmo a partir de
processos autodidatas, corre-se o risco de ficar defasado e não ser mais considerado
adequado pelo mercado de trabalho.
A formação continuada tem, entre outros objetivos, propor novas metodologias e
colocar os profissionais a par das discussões teóricas atuais, com a intenção de
contribuir para as mudanças que se fazem necessárias para a melhoria da ação
pedagógica na escola e, consequentemente, da educação. É certo que conhecer novas
teorias faz parte do processo de construção profissional, mas não basta se elas não
possibilitam ao professor relacioná-las com seu conhecimento prático construído no
seu dia a dia (Nóvoa, 1995; Perrenoud, 2000).

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 41

Página | 39

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Hoje, a (re)significação da atuação profissional em qualquer área é uma
necessidade imposta pelas mudanças de paradigmas, no avanço tecnológico, nas
novas descobertas científicas e na evolução dos meios de comunicação. Não faz mais
sentido o profissional pensar que, ao terminar sua formação escolar, estará acabado e
pronto para atuar na sua profissão. As exigências, na área educacional, apesar da
finalidade diferenciada, são afirmadas pelas entidades e profissionais que buscam a
qualidade social.
Sabe-se que a formação não pode ser considerada como o único fator
determinante de uma atuação boa ou má do profissional da educação. O momento
histórico, como são entendidos os conceitos de escola e de ensinar e aprender, dita a
concepção do professor e deve ser considerado para entendermos a formação
continuada.
É importante que se faça uma reflexão sobre o professor que atua na Educação
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em particular com a disciplina de
Ensino Religioso: Qual a formação inicial do professor que trabalha o Ensino Religioso
nessa fase do ensino? Esse professor possui os conhecimentos básicos para lecionar
tal disciplina que lhe compete na sua formação? De que maneira o professor está
participando dos programas de formação?
É essencial observar que a maioria dos professores de Ensino Religioso que
estão atuando na educação básica são oriundos do curso de Pedagogia. A formação
desses professores busca abranger desde a docência da Educação Infantil até a dos
anos iniciais do Ensino Fundamental. O professor que atua nessa fase do ensino é
caracterizado como um professor generalista, isto é, que em sua formação sai apto
para o trabalho didático com conteúdos relativos à Língua Portuguesa, Matemática,
Ciências, História e Geografia, Arte, Educação Física e Educação Religiosa (ou Ensino
Religioso).
É sabido que o professor generalista, na sua formação inicial, encontra pouco
espaço para que os conteúdos específicos das diferentes áreas do conhecimento sejam
trabalhados em profundidade. Por isso mesmo, não é de se esperar que esse professor
tenha o mesmo domínio de conteúdo que tem um especialista.
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Portanto, aqui está a importância da formação continuada, que deve constituirse de um espaço de produção de novos conhecimentos, de troca de diferentes saberes,
de repensar e refazer a prática do professor, da construção de competências do
educador. Considerando o conhecimento como uma construção social, a linguagem
tem um importante papel no aspecto da interação e mediação na formação do
professor (Vygotsky, 1994, 1998).
Segundo Kramer (1995, p. 85, apud OLIVEIRA SILVA), o que geralmente
acontece é que esse espaço não é percebido: “[...] como espaços de produção coletiva:
neles a linguagem é propriedade de uns e deve ser comprada por outros [...] nos
cursos de formação de professores a linguagem é pedaço [...] é eco”.
Na formação continuada, é importante levar o professor a identificar as
concepções que embasam as teorias discutidas nos encontros de formação, e
relacioná-las com a sua ação na escola é diferenciar o saber da ideologia (Chauí,
1997).
O

saber

ou

conhecer

pressupõe

compreender,

analisar

e

utilizar

profissionalmente os novos dados e descobertas cujo acesso lhes é possibilitado,
porque aqueles que dominam o conhecimento intervêm nas relações sociais ao fazer
que um mundo determinado se aceite ou se transforme, isto é, que o domínio da teoria
não pode ser desligado das práticas sociais (Sacristán, 1999, p. 25).
Os saberes adquiridos na vivência do cotidiano pessoal e profissional são
importantes na prática escolar, por fazerem parte de um processo que acontece
dentro de um contexto historicamente construído, permeado pelas tensões sociais de
cada época e pela significação de cada sujeito (Kramer, 1994). A instrumentalização
do professor como parte do processo da formação continuada é um dos fatores
determinantes para uma atuação eficaz.
O problema relativo a uma formação de docentes para o Ensino Religioso, que
percebe e considera o ser humano na diversidade de suas relações e interações num
contexto de pluralidade, é a percepção do outro em uma relação de alteridade. E a
elaboração de conhecimentos em um processo de diálogo encarnado no cotidiano
formativo em diferentes tempos, espaços e lugares se apresenta como desafio a
instigar estudos, pesquisas e práticas nesse âmbito.
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Durante a formação desses profissionais, espera-se que eles tenham o
conhecimento, entre outros, dos seguintes saberes: do objeto de conhecimento
(conteúdo) e do sujeito da aprendizagem (o aluno enquanto sujeito social, epistêmico,
afetivo, ético e religioso). Acredita-se que a construção da competência do professor
de Ensino Religioso necessita ser feita de forma embasada, consistente, que dê conta
da responsabilidade social que tal ensino demanda, garantindo, assim, a democracia e
o multiculturalismo.
O professor de Ensino Religioso, assim como os demais professores na unidade
escolar, é uma pessoa que, na relação com os estudantes e com os conhecimentos
próprios dessa área do conhecimento, contribui nos muitos processos de
aprendizagem realizados. Importa que saiba desencadear e ativar processos
dialógicos cujos confrontos abertos e construtivos entre estudantes, conhecimentos e
professores promovam o rigoroso respeito à liberdade e à consciência de cada um.
Ao pensar num curso de formação continuada especialmente para o professor de
Ensino Religioso, Reale considera importante que este deva estar articulado com o
projeto da escola, valorizando a experiência profissional dos professores, as
potencialidades da comunidade escolar, as especificidades da instituição e do trabalho
desenvolvido, desenvolvendo formas de trabalho coletivo e a ação autônoma das
escolas. Caso contrário, os cursos de formação continuada não promoverão uma
mudança qualitativa na ação do professor, pela dificuldade que ele terá de pôr em
prática aquilo que aprendeu em seu curso de formação.
Portanto, é recomendável considerar que o professor e seus pares busquem o
curso de formação continuada a partir das necessidades que emerjam do grupo, para
que as mudanças almejadas ocorram de forma coletiva (Pimenta; Ghendin, 2000).

Considerações
A formação continuada tem por objetivo não apenas a melhoria do professor,
mas também do ensino, destacadamente do Ensino Religioso, principalmente
considerando que o ensino escolar proporciona ao aluno experiências, informações e
reflexões que o ajudam a cultivar uma atitude dinâmica de abertura ao sentido mais
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profundo de sua existência em comunidade e a encaminhar a organização responsável
do seu projeto de vida para a formação do ser humano.
Nesse contexto o professor desenvolverá, através da disciplina Ensino Religioso,
temas que despertem na criança e no adolescente o sentido da própria vida. Tal
sentido é explorado através da descoberta do mundo, de si, do outro e do Criador (Ser
Supremo). E, a partir dessa vivência, estimular o crescimento de cada um com os
valores essenciais, tais como: amor, respeito, limite, fraternidade, compaixão e
tolerância. O Ensino Religioso, também como área de conhecimento, trabalha a
compreensão do fenômeno religioso. Portanto, o fenômeno religioso supõe fatos
religiosos, tendo, assim, algo de Transcendente que se manifesta, através da religião,
na espiritualidade humana (Neves, 2009).
Deve procurar abordar temas que levem o aluno a perceber as necessidades do
seu próprio meio (convívio social, familiar e escolar), dando prioridade ao que é
importante ao aluno, a quem se deve atingir com a finalidade de formar em viver e
conviver com o outro, consigo, com a comunidade e com a sociedade. Assim, poder-seá atingir a formação de cidadãos conscientes de suas responsabilidades em busca do
sentido da vida e no encontro com o Transcendente ou Deus (que é o alvo da
plenitude humana). Tal mudança na educação e a geração de uma nova cultura de
solidariedade, de paz e de reverência ao diferente somente se darão melhorando-se a
qualidade da formação de professores.
Nesse sentido é tarefa fundamental do educador a formação do cidadão,
procurando resolver com competência seus próprios problemas e buscando saídas
para os problemas educacionais. A tarefa mais importante do trabalho pedagógico
consiste em proporcionar à criança e ao adolescente oportunidade para encontrar sua
identidade, uma vez que o professor constitui-se figura importante no processo de
identificação da criança e do adolescente com o adulto, oferecendo-lhes
oportunidades para essa identificação, vivendo em sua presença sua identidade
pessoal de educador.
Principalmente no Ensino Religioso, as observações feitas serão tão variadas
quantas forem as ideias sugeridas pela capacidade de observação dos educandos e
suas matrizes religiosas. O mesmo fenômeno, tomado como objeto de estudo, será
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observado diferentemente por professor e aluno. Isso, porém, não significa que a
observação feita pelo professor deva sobrepor-se à do aluno, mas devem completar-se
e enriquecer-se. O professor trabalha os conceitos básicos e age como orientador do
Ensino Religioso. Ele precisa colocar seu conhecimento e sua experiência pessoal a
serviço da liberdade do educando, subsidiando-o no entendimento do fenômeno
religioso (Neves, 2009).
Para o intento, o professor usará a sala de aula não como uma comunidade de fé,
mas como um espaço privilegiado de reflexão sobre limites e superações, através da
experiência pessoal, buscando respostas para as questões existenciais. Ele faz sua
síntese do fenômeno religioso a partir da experiência pessoal, mas necessita,
continuamente, apropriar-se da sistematização das outras experiências que permeiam
a diversidade cultural.
Por fim, cumpre dizer que, como parte integrante da formação básica do cidadão,
norteada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e nos
Princípios e Fins da Educação Nacional que orientam as escolas na elaboração de
ações pedagógicas, a linguagem do Ensino Religioso tem critérios e atitudes que
buscam valorizar as experiências religiosas e favorecem a relação emancipada dos
educandos com as diferentes culturas.
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CANTANDO OS SALMOS:A ORAÇÃO DE JESUS,
DA IGREJA E NOSSA
Getúlio Antonio Bertelli1

Resumo: O Livro dos Salmos tem sido o mais lido de toda a Bíblia. Os salmos são
a oração de Jesus, da Igreja e nossa. Cantam a beleza de Deus, do ser humano e do
cosmo. É a dimensão cosmoteândrica dos salmos. Eles usam uma sinfonia de imagens:
jardim florido; escola para a vida; terapia para as feridas; jabuticaba como leitura
individual e uva para leitura eclesial. São espelho de nossa vida, retratando as
vicissitudes pelas quais passamos. Ao mesmo tempo nos fornecem as palavras exatas
para nos dirigir a Deus e enfrentar o sofrimento humano (doença, fracasso, traição).
Temos o desafio de fazer do Livro dos Salmos o nosso livro de cabeceira e vademécum. Finalmente, o desafio de reinventar os salmos para a situação de hoje, como
fez Ernesto Cardenal na década de 1960, no contexto latino-americano.
Palavras-chave: Espiritualidade sálmica; Dimensão cosmoteândrica; Beleza de
Deus; Cantor do universo.

“O mundo inteiro é música, cujo compositor e intérprete é Deus... Davi escutava a música do céu
e dos astros... Tal é a música primeira, primordial, da harmonia universal”
(Gregório de Nissa, citado em A. SCHÖKEL, Salmos I, p. 336).

1

O autor é professor na Unespar, campus FAFIPAR em Paranaguá-PR. É mestre e doutor em Teologia
pela PUC-Rio e pós-doutor em Ciências da Religião pela PUC-SP. Este texto foi originalmente uma
palestra proferida em Paulinas Livraria, Rua Voluntários da Pátria, Curitiba.
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Introdução
Considerações gerais
A Bíblia é o livro mais traduzido da literatura mundial. Dentro dela o Saltério e
os Evangelhos são os mais lidos, ao longo dos séculos. Fiéis crentes ou não cantam,
oram e meditam os salmos, em todo tempo e lugar: Nas abadias, mosteiros, conventos,
seminários; nos presídios, hospitais, campos de refugiados; nas Comunidades
Eclesiais de Base, espalhadas pelo Brasil e pela América Latina. Frei Betto conta de um
presidiário chamado “Risadinha” que passava noites em claro conversando com Deus
através dos salmos.
Os salmos eram a oração de Jesus e da sinagoga. Schökel afirma que são feitos
para execução: cantar e interpretar com acompanhamento de instrumentos musicais.
Por serem poesia, são feitos para orar e meditar a fim de serem saboreados. Não são
romances nem tratados científicos. “A oração é instrumento privilegiado para
penetrar em seu sentido profundo” (S I, 5). A Igreja do Oriente, fiel às fontes do
Cristianismo, produziu uma teologia da beleza. Um dos teólogos orientais, Atanásio de
Alexandria, chama o Saltério de um jardim florido, cheio de plantas boas e belas.2
Para os Santos Padres do Oriente, o ser humano foi feito cantor do universo,
sacerdote e rei. Tem o encargo de cantar a beleza de Deus, do cosmo e da humanidade.
É a dimensão cosmoteândrica dos salmos. Eles cantam a beleza paradisíaca ou
genesíaca, a grande sinfonia divina que foi a obra dos seis dias da criação
(hexaemeron), cujo acorde final será o ponto Ômega. Somos convidados a passear pelo
jardim dos salmos. Eles cantam também o louco amor daquele que desceu até a raiz da
vergonha por nós, e ficou Desfigurado. Não por último, cantam a beleza do
Transfigurado, presença de Deus entre nós, e de nós em Deus.3

2

TRUBLET, Jacques. Dans le jardin des psaumes. Biblia: la parole de Dieu livre après livre, Paris: Cerf,
n. 48, p. 4, avril 2006.

3

CLÉMENT, Olivier. Questions sur l’homme. Paris: Stock, 1972. p. 188-191 (abreviado QsH).
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Os primeiros cristãos cantavam os salmos com as mãos erguidas ao céu em
oração a Deus. Dietrich Bonhoeffer, na prisão, esperando a morte, fez do Livro dos
Salmos seu livro de cabeceira e seu vade-mécum. Prisioneiros, doentes, viajantes,
monges, eremitas e incontáveis cristãos anônimos os cantam, meditam e recitam
diariamente. São um resumo de toda a Bíblia. Eles contêm um charme todo especial: o
canto. Originalmente, são cantos acompanhados ao som de instrumentos (mizmor).
São também poemas lidos e meditados na alegria e na tristeza.
É nossa intenção aprofundar nosso conhecimento dos salmos para melhor amálos e saboreá-los. Temos a convicção de que vão dilatar nossa humanidade se forem
companheiros diários na nossa caminhada, como foram de Jesus e da Igreja ao longo
dos séculos. O ser humano é naturalmente celebrante. Através do canto é capaz de
formar comunidade humana, eclesial e cósmica.

Problema
Ao longo do presente trabalho, buscamos responder às seguintes perguntas: Por
que os salmos exerceram tão grande importância na vida de milhares de pessoas ao
longo dos séculos? Como nos apropriar deles, dizendo “eu” no lugar do salmista que se
oculta? A quem devem louvar e por que devem louvar? Que imagens, símbolos e
metáforas exprimem melhor sua importância existencial para nós? Como devemos lêlos?

Hipóteses
Intuímos que, pelo fato de Jesus ter orado os salmos, e de serem a oração oficial
da Igreja, e por refletirem a nossa vida cotidiana como num espelho, são a oração de
cada um de nós. Eles apontam para o Cristo, que desejou uma união secretamente
nupcial com a humanidade através da Igreja. Ele, “o mais belo dos filhos dos homens”
(Sl 45,14), uniu-se à sua noiva, que é a comunidade dos pobres, a Igreja total (Sl
45,14). Ela é o centro do universo, com a função de criar uma fraternidade universal,
cosmoteândrica.
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Objetivo geral
● Aprender a cantar os salmos, unindo a mente com o coração, como a Igreja faz,
com acompanhamento do órgão, o instrumento musical mais tradicional e litúrgico.
● Apropriar-nos dos salmos, dizendo “eu” no lugar do salmista, para iluminar a
nossa existência pessoal.
● Recriar e reinventar os salmos no contexto atual, usando o imaginário bíblico.

Fonte
Partimos da fonte original na Bíblia hebraica,4 e das respectivas traduções grega
(Septuaginta)5 e latina (Vulgata).6 Para uma abordagem mais acadêmica, vamos usar
os riquíssimos comentários de Salmos, de Alonso Schökel, em dois volumes.7 É a
melhor obra no Brasil. Fruto de mais de quarenta anos de estudo e ensino,
acompanhados de oração, na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.
Para uma abordagem prático-pastoral, destinada ao uso das Comunidades
Eclesiais de Base, usamos a obra O Livro dos Salmos: espelho da vida do povo, de Marc
Girard.8 É uma obra fácil e profunda, cheia de comparações, metáforas e imagens.
Torna os salmos compreensíveis e apreciados por pessoas sem escolaridade, bem no
espírito com que Jesus ensinava, mediante parábolas.
Para uma reinvenção do Saltério, usaremos a obra Salmos, de Ernesto Cardenal,
que fez a mais bem-sucedida inculturação latino-americana.9 Essa releitura serviu de
modelo para outras tentativas pelo mundo afora. É natural que se façam muitas
versões livres para cantar e meditar os salmos. Ele atualiza os salmos, trazendo diante
4

KITEL, Rudolf et alii (orgs.). Liber Psalmorum. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart: Bibelanstalt,
1969.

5

RAHLFS, Alfred; HANHART, Robert. Septuaginta. Editio Altera. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft,
2006.

6

COLUNGA Alberto; TURRADO Laurentio (orgs.). Bíblia Sacra Iuxta Vulgatam Clementinam. 11. ed.
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2002.

7

SCHÖKEL, Alonso. Salmos; grande comentário bíblico. São Paulo: Paulus, 1996. v. I-II. (abreviado S I
e S II).

8

GIRARD, Marc. O Livro dos Salmos; espelho da vida do povo. 5. ed. São Paulo: Paulus, 2006.
(abreviado LS).

9

CARDENAL, Ernesto. Salmos. Prefácio de Dorothee Sölle. Madrid: Trotta, 1998.
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de Deus todo o oceano de sofrimento humano: nas prisões, nos campos de
concentração, nos hospitais; com a ameaça da bomba atômica, da fome, da guerra e da
destruição apocalíptica.
Ao mesmo tempo, Cardenal traz diante de Deus todo o louvor da criação, desde o
microcosmo (átomos) até o macrocosmo (astros): galáxias, estrelas e espaços
interestelares, com o ser humano situado entre esses dois infinitos, feito sacerdote, rei
e profeta do cosmo e da sociedade humana.

Metodologia
Nosso trabalho divide-se em três partes, unindo tudo o que dissemos
anteriormente.
Na Parte I apresentaremos uma visão geral do Saltério, numa sinfonia de
símbolos: como um jardim, floresta e espelho; como escola de beleza, ressaltando sua
dimensão bíblica e eclesial. A dimensão cosmoteândrica aparece em destaque no Sl 8 e
reaparece nos demais. Eles são também um espelho e uma escola para a vida:
instruem, convidam à celebração e à festa. Esta parte termina com o convite de
respirar a espiritualidade sálmica.
Na Parte II, tal como expresso no subtítulo, apresentaremos os salmos como
oração de Jesus, da Igreja e nossa. Aqui se insere o desafio de aprender a orar e
meditar com os salmos. Seguimos seu caminho espiritual, destacando os de libertação
e louvor. Eles têm uma função terapêutica em nossa vida, assim como a Igreja e os
sacramentos.
Na Parte III apresentaremos os salmos inculturados por Ernesto Cardenal
(1925-), que viveu sob o magistério espiritual de Thomas Merton. Neles o Poeta da
Nicarágua recolhe o sofrimento e o louvor das criaturas humanas e não humanas, e
também reflete sobre a brevidade da vida (entropia).
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PARTE I
Uma visão geral do Saltério
Na Bíblia hebraica, o Saltério ocupa a terceira parte, chamada de “Escritos”
(Ketubim). A sua divisão em cinco partes é uma imitação do Pentateuco. Davi se
apresenta como seu patrono, assim como Moisés o é da Torá e Salomão o é da
Sabedoria. 23 salmos falam de Davi e de circunstâncias de sua vida (3; 11; 34; 51). Mas
Davi é apresentado como autor de 72 salmos.
O Livro dos Salmos contém todas as tradições bíblicas, por isso é considerado a
Bíblia em miniatura. As diferentes teologias que ele contém foram elaboradas ao longo
de mais de mil anos. Todas as tradições de Israel estão contidas nele: o êxodo, o exílio,
o reinado, a volta da Babilônia (Sl 135; 137; 8).
A interpretação histórica buscava primeiro no Livro de Samuel episódios para
compreender historicamente os salmos. Ele era considerado modelo, cópia, figura de
Cristo. A palavra grega typos aponta para isso. É uma imagem tirada das artes
plásticas: trata-se do vazio de um molde, “como se um artista fizesse um molde antes
de esculpir”.
A Igreja dos primórdios nos transmitiu o mesmo Saltério da Bíblia hebraica. Não
inventou outro nem substituiu o antigo. Viu neles ensino e profecia messiânica. A
partir do século IV, os salmos se tornaram os textos exclusivos ou preferenciais da
oração da Igreja. Era o repertório oficial de oração da comunidade cristã (S I, 16).
Inspirados nos salmos, autores cristãos compuseram hinos (Ambrósio, Beda,
Hilário, Efrém). Do século II (Orígenes) ao século VI (Cassiodoro) houve intenso
estudo dos salmos. Usava-se a versão grega da Septuaginta e a versão latina da
Vulgata chamada latino-galicana. Fazia-se interpretação histórica e cristológica dos
salmos.
Agostinho converteu-se à fé cristã ao ouvir cantar a beleza dos salmos e hinos
cristãos na Igreja: Ele escreve em suas Confissões: “Quantas lágrimas verti, de
profunda comoção, ao mavioso ressoar dos teus hinos e cânticos em tua Igreja?
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Aquelas vozes penetravam nos meus ouvidos e destilavam a verdade em meu coração,
inflamando-o de doce piedade, enquanto corria meu pranto”.
Os salmos também falam de celebração e festa. Pois o povo sabe festejar: o ciclo
do pinhão, da tainha etc. Existem festas religiosas, nacionais, a do trabalho. Na Bíblia
também. Uma pequena coleção de salmos é chamada “Cânticos das subidas” (Sl 120134). Acompanhava o povo peregrino a Jerusalém.
As festas judaicas coincidiam com o período das colheitas: a páscoa com as
primeiras espigas de cevada; Pentecostes com a do trigo; e a das Tendas com os frutos
de uva, azeitonas etc. Há os salmos de agradecimento pela colheita dos frutos da terra:
agradecem pela fertilidade do solo, pelas condições climáticas favoráveis, que tornam
possível a cevada, o trigo e o pão (Sl 65,10-14).
Nos casamentos, os noivos são chamados de “reis e rainhas”. “Os pobres são de
fato os verdadeiros reis. Na festa desaparecem as desigualdades sociais, por isso
antecipam o banquete no Reino de Deus” (LS 66).
Resumindo: a teologia do êxodo funda os salmos de libertação; a teologia da
Aliança funda os salmos de instrução; a teologia do êxodo funda os salmos de
lamentação; e a da criação funda os salmos de louvor, de celebração e festa.

O Saltério: uma sinfonia de símbolos
Jardim, floresta e espelho
Foi Atanásio de Alexandria quem criou esta bela metáfora para o Saltério: “Um
jardim onde podemos encontrar todo tipo de plantas úteis e belas para se ver”.10 A
metáfora vale, porque num jardim não há uma ordem evidente. Nele encontramos um
pouco de tudo: amoras, framboesas, basilicão, alecrim, poejo, mamoeiros, gravioleiras,
além das frutas próprias de cada estação. Assim também no Livro dos Salmos, onde
encontramos um pouco de tudo: ação de graças, lamento, confiança, súplica. Os salmos

10

DIODORO DE TARSO. Prefácio ao Comentário aos Salmos. In: Recherches de Science religieuse 10 (1919)
83. Citado em: BIBLIA: la parole de Dieu livre après livre, Paris: Cerf, n. 48, p. 4, avril 2006 (abreviado V
48).
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de súplica servem na dor física ou moral de alguém sofrendo ou morrendo. Os de
louvor nos mergulham em Deus.
Além da metáfora do jardim, o Saltério é comparado a uma reserva florestal, a
“selva sálmica”. Ela é rica em diversidades que precisam ser exploradas. É como uma
reserva de oxigênio espiritual. Nela também moram as feras selvagens, que
representam nossos instintos selvagens. Também há inúmeros pássaros, com ânsia de
liberdade. Temos desejos de ter asas para fugir da violência urbana e habitar no
deserto. É a teologia do voo (Sl 55,7-12). Também existem árvores gigantescas em seu
tropismo para o céu. Cada salmo é uma obra-prima que a exegese confirma. O Saltério
também é comparado a um “comedouro de pássaros”.11 Tem um potencial nutritivo
como o feijão e o arroz para o corpo.
Não por último, os salmos são espelho que retratam o que somos e o que Deus
quer que nós sejamos. Levaram seis séculos para ser formados. Eles contêm as
grandes tradições da primeira Aliança, a saber: a teologia do êxodo, que funda os
salmos de libertação; a teologia da Aliança, que funda os salmos de instrução; e a
teologia da criação, que funda os salmos de louvor.

O Saltério: uma escola de beleza
A beleza é um dos nomes de Deus. E o ser humano foi formatado conforme o
modelo da beleza. Por isso ele é sedento de beleza desde a sua origem. Ele é um ser
litúrgico, Homo liturgicus, feito para a adoração eucarística. É criador, artista e poeta,
como seu paradigma divino. É também teodidata, chamado a refletir a beleza divina.
Ele é “cantor do esplendor de Deus”.12
O Criador Poeta fez do mundo o grande santuário cósmico da beleza divina. Há
um paralelismo entre a beleza do cosmo e a beleza do espaço sagrado na terra.
Conforme o Sl 27: “Eu amo a beleza de tua casa”. Assim, o templo cristão é símbolo e
sacramento, o centro do universo (Vladimir Lossky).

11

GIRARD, O Livro dos Salmos; espelho da vida do povo, p. 8.

12

GREGÓRIO DE NISSA. Citado em: EVDOKIMOV, Paul. L’Art de l’icône; théologie de la beauté. Paris:
Desclée de Brouwer, 1972. p. 18 (abreviado AIc).
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Pelo Espírito da Beleza nós também participamos da beleza divina, recebido no
sopro-alento da criação do homem. O Espírito Santo, dedo de Deus, é o Iconógrafo
divino, que moldou o ícone do ser. Trazemos o logos poético escondido dentro de nós,
que nos capacita a ser microtheós, capazes de contemplar a beleza de Deus, do cosmo
e do ser humano: tal é a arte contemplativa.
Essa herança neoplatônica encontra-se presente no pensamento dos Santos
Padres, como Gregório de Nissa, o Pseudo-Dionísio Areopagita, Máximo, o Confessor.
O Criador é chamado de “Eros divino”, que do caos fez a beleza. E o Cristo é chamado
de “Eros crucificado”. Sua beleza está na coexistência entre sua transcendência e
imanência, consubstancial ao Pai, mas também consubstancial a nós, humanos, por
sua natividade, transfiguração, Paixão, morte e ressurreição.
Nele, como o Desfigurado, vemos o mistério da kénosis do Servo Sofredor. Um
manto kenótico foi lançado sobre sua beleza. Isso foi possível por causa do pecado, que
fez de nosso mundo um inferno. Pecado como doença do espírito supõe a doença e a
queda, e faz o pecador se odiar a si mesmo, oscilando entre a angústia do nada e as
“pequenas eternidades do gozo”.13 Cristo colocou a dor e o sofrimento a serviço do
espírito. Desceu à raiz da vergonha, em seu louco amor por nós, o inferno de nosso
mundo, que supõe a doença e a queda, mas que ele colocou a serviço do espírito.
Resumindo: os salmos de louvor correspondem à teologia da criação. Eles
cantam a sinfonia da criação em seis dias (hexaemeron). Exaltam o Criador Poeta,
compositor e intérprete do hino do universo, cujo acorde final será o ponto Ômega na
parusia final. Depois de criar cada um dos dias, ele disse que era kalós, “belo”
(conforme a Septuaginta grega), e não “bom” (agathós). Ele criou através do Espírito
da beleza uma poesia sem palavra. Daí os fundamentos para uma teologia da beleza.

A dimensão bíblica e eclesial da beleza
Já nas primeiras páginas da Bíblia aparece a dimensão bíblica e eclesial da
beleza. A primeira forma de beleza é a paradisíaca ou sofiânica. A obra da criação em

13

EVDOKIMOV, PAUL. Les ages de la vie spirituelle. Paris: Desclée de Brouwer, 1970. v. III (abreviado
AVS).
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seis dias, hexaemeron, é a grande sinfonia que Deus orquestrou através do Espírito da
beleza. Depois de criar cada um dos dias, Deus disse: “Como é belo” (kalós),
assentando, assim, os fundamentos para uma teologia da beleza. Esse projeto inicial
de Deus caminha rumo à escatologia. O acorde final será o ponto Ômega, para o qual
se dirige o universo inteiro.
A segunda forma de beleza, condicionada pela queda, é a daquele que não tem
beleza conforme os parâmetros do mundo: o Desfigurado e os amigos do Esposo, os
mártires de todos os tempos. Eles representam “as cordas fundamentais do imenso
canto de salvação”.14
A terceira forma de beleza é a do Transfigurado (que é o mesmo Desfigurado). É
a beleza do Emanuel, Deus conosco, e de nós em Deus pelo Espírito. No encontro com
Deus, o ser humano também se torna belo, atraído pela beleza divina. O Espírito Santo
é o Iconógrafo divino, transformando o ser humano numa doxologia viva (AIc 16).

A dimensão cosmoteândrica dos salmos: o Sl 8
Os salmos falam de três realidades básicas, profundamente interligadas: do
cosmo (mundo, universo, criação, natureza, ecologia), do ser humano e de Deus.
Vemos no Sl 8 essas três realidades bem claramente. O salmista traça uma grandiosa
filosofia da criação, onde tudo é canto e doxologia.
O cosmo é uma primeira manifestação de Deus, uma realidade que vibra com
uma alegria gozosa, em que as estrelas e galáxias cantam a beleza (cabod) de Deus
(QsH 147). É uma realidade querida por Deus, que a cada dia se renova e sai de suas
mãos (“dedos de Artista”). É um arranjo musical, um “hino maravilhosamente
composto”, como diz Gregório de Nissa, comentando os salmos (QsH 148). “Os salmos
descrevem um tipo de dança sagrada onde ‘as montanhas pulam como carneiros, e as
colinas como ovelhas’, aspiração secreta de todo vivente a cantar ao seu Criador” (AFD
75). Assim, o cosmo não está órfão nem é Deus, mas é sua morada e dos humanos.
Deus: Poeta, Criador, Artista. Para o salmista, Deus é o Artista que rege a grande
sinfonia universal, cujo acorde final será o ponto Ômega, a restauração universal,
14

EVDOKIMOV, L’Art de l’icône; théologie de la beauté, p.11.
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quando ele será tudo em todos. Ele é compositor e intérprete da grande orquestra
universal, como dissemos na epígrafe. A natividade de Cristo (enantropesis) é o grau
supremo de comunhão entre Deus e o ser humano: Deus nasce entre nós; e na
Ascensão o homem nasce em Deus. Diz Evdokimov: “A deificação do homem (theosis)
está em função da humanização de Deus” (AFD 111).
O ser humano: pergunta cheia de admiração. O homem é: uma criança que
descobre o mundo cada dia novo; é a criatura de quem Deus se ocupa (zqr e fkd); é um
ser terrestre (adamah), capaz de contemplar a obra de Deus e cuidar da criação como
mordomo; definido por subtração, não por adição (“pouco menos que”); na atitude de
infância espiritual sente a vibração no ser, a beleza “genesíaca” dos seres; deve
dominar as feras exteriores e interiores (ira, cobiça etc.). Onde está o homem integral?
Jesus: “Ecce Homo!” (S I 206).
Por ser criado conforme o modelo do Criador Artista, o ser humano também é
artista, poeta e criador. Ele só pode ser pensado em relação ao absoluto de Deus, seu
arquétipo. “Deus esculpiu o ser humano olhando dentro da Sabedoria a humanidade
celeste de Cristo” (AFD 111). Por isso o ser humano é liturgo do cosmo, microcosmo e
microtheós (QsH 151). “Na imensa catedral que é o universo de Deus, o homem,
sacerdote da vida, trabalhador ou sábio, faz de toda oferenda humana canto e
doxologia” (AFD 76).
O ser humano é um pequeno mundo, um microcosmo que resume e inclui em
seu corpo todas as dimensões da vida: a matéria, feita de minerais, vegetais. Ele
cultiva e cuida da natureza, aperfeiçoando a sua beleza. É antes de tudo uma criatura,
capaz de contemplar o cosmo, o mundo, a natureza e a ecologia como uma realidade
sempre nova, e reconhecer nela a obra do criador artista, e de captar o louvor
ontológico das criaturas. “Há uma relação secretamente nupcial que une o cosmo e o
homem, formando com ele uma só carne. O universo é o prolongamento de nosso
corpo” (QsH 149).
Mais do que microcosmo apenas, o ser humano é um microtheós. É sacerdote,
profeta e rei. Gregório de Nissa afirma que “o homem é uma composição musical, um
hino maravilhosamente composto... Cantor da beleza de Deus... Através de seu canto
incessante... ele conduz a Deus toda a criatura” (citado em AFD 122). É um sacerdote
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chamado a fazer do cosmo um sacramento. Na Eucaristia, fazemos memória do céu, da
terra e do mar, do sol, da lua e de todas as criaturas.
Mas essa modalidade paradisíaca e sacramental ficou ocultada pela queda
original, que foi uma catástrofe cósmica. O ser humano quis possuir a terra matando o
Criador. O ateísmo é um patricídio. Deixando de perceber a beleza do mundo, só
encontrou a própria náusea, desgosto e opacidade no ser. Sente “culpabilidade
universal – o assassinato do Pai – e a inclinação do ser para a morte, todestrieb... Sein
zum Tode” (AVS 76). O homem é também uma passagem do nada ao ser, e do ser ao
nada (Sl 90,39). Mas é uma passagem em Deus (páscoa).
A música é o elemento mais puro e misterioso da cultura humana. Ela nos coloca
diante do Absoluto de Deus, como o canto gregoriano. A beleza do canto gregoriano,
redescoberto, revalorizado no mundo de hoje como fator de pacificação interior,
diante do barulho que sequestrou todas as formas de silêncio. Nele ouvimos a própria
voz de Cristo e sentimos sua presença (AFD 136). Além de ser uma escola de beleza, o
Saltério é uma escola para a vida.

O Saltério: uma escola para a vida
Girard compara o Saltério a uma escola do povo, ensinando três matérias
fundamentais, a saber: a história dos antepassados na fé, uma moral de valores
autênticos e a liturgia aceita por Deus. Nessa escola os sábios comparam, os
sacerdotes aconselham e os profetas condenam. Resgatam a memória histórica dos
antepassados na fé, o êxodo e a Aliança (LS 44-53).
Uma escola de instrução e de esperança para o povo é o Sl 95. É feito de
imperativo (“Vinde”) e de explicação” (“porque”): a de chegar um dia ao repouso em
Deus. Para tanto, devemos escutar a Palavra de Deus melhor do que nossos
antepassados. Era recitado no templo, reconhecendo a Deus como senhor do povo e
do cosmo (“o mundo é dele; tem nas mãos as profundezas dos abismos; nós somos o
seu povo e o seu rebanho”). A resposta humana consiste em escutar a Palavra de Deus;
reconhecendo a obra divina da criação, da eleição e da aliança.
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O Sl 1 é também uma escola: é a base de sustentação de todo o Saltério. Ensina
que o estudo da Palavra de Deus, dia e noite, contém a promessa de fecundidade
vegetal. Louva o homem que busca o Senhor e aí encontra a felicidade, incorporado ao
mistério divino. Começa com a primeira letra do alfabeto hebraico e termina com a
última, sugerindo que Deus tem o primado, a primazia e a prioridade sobre a nossa
vida. Por contraste, estar longe do Senhor significa esterilidade, vazio e inconsistência,
como a palha e o vento (v. 4b).
A primeira palavra do Sl 1, “feliz” (v. 1), mostra onde encontrar a felicidade que
todos buscamos e nem sempre encontramos: na meditação da Torá, que inclui os
salmos, a vontade de Deus comunicada aos humanos, que se interioriza e ama (hefetz).
Não é uma repressão externa que anulasse a liberdade humana, mas é tarefa
prazerosa.15 É a torrente de água que absorvemos meditando (S I). Quem se ocupa em
meditar o ensino de Jesus Deus se ocupa de sua vida e destino (v. 6). Ele floresce e
frutifica na Casa de Deus. Jesus também começa seu ensino com a promessa:
“Felizes...”.
Os sábios apresentam os valores morais, comparando (Sl 1; 37; 49; 112),
contrapondo o destino dos justos e injustos. A morte nivela a todos. Mas a do rico se
compara à dos animais, ao passo que o salmista confiante em Deus espera ser
libertado das garras do abismo.
O Sl 15 apresenta as condições para o culto que Deus quer. A liturgia acontece no
templo. O salmista pergunta: “Quem subirá ao monte do Senhor?”. Ele mesmo
responde: “Aquele que pratica a justiça”; que não confia nos ídolos do poder e da
riqueza; que não enriquece pisando nos outros, oprimindo os pobres (15,2-5; 24,4).
Pensando nos ditadores genocidas como Pinochet, Videla, Bush, que diziam
acreditar em Deus, Girard pergunta com indignação ética: “Quem de nós nunca se
indignou ao ver exploradores notórios do povo subir sem vergonha ao lugar santo de
Deus e comungar como se tivessem a consciência tranquila como cristal?” (LS 52). De

15

Para mostrar a riqueza da língua hebraica, apontamos os diversos sentidos da palavra hefetz (v. 2):
agrado, gosto, apreço, importância, ganho, projeto, dedicação, ocupação, atração, utilidade, vontade,
intenção, tarefa, interesse, ânsia, amor (SCHÖKEL, Alonso. Dicionário hebraico-português. São
Paulo: Paulus).
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fato, a Igreja precisa de muita luz e coragem para colocar os verdadeiros critérios de
participação no culto divino. João Paulo I deu um exemplo, ao impedir que o ditador
Pinochet fosse à sua coroação. O Papa Santo Ambrósio também, ao impedir que o
imperador Teodósio entrasse no templo depois de ter cometido grande massacre.
O Sl 72,1-4.13-14 nos apresenta critérios para escolher os governantes na
eleições: “Que o rei defenda os pobres do povo, salve os filhos dos indigentes, tenha
compaixão do fraco e indefeso”. É a opção preferencial pelos pobres, os preferidos de
Deus. Esse devia ser o critério de escolha dos governantes. Acontece que antes das
eleições os candidatos se identificam com plataformas justas, mas, uma vez eleitos,
esquecem suas promessas (LS 62-63).
Os reis de Israel, salvo poucas exceções, também não cuidaram dos pobres.
Governavam para os ricos. Daí surgiu a releitura messiânica do reinado, que aponta
para o sentido escatológico: “a revelação do mistério de Cristo” (LS 63). Só Cristo é o
rei que governa com justiça: “Liberta os pobres, a quem ninguém quer ajudar” (Sl
72,12).

Celebrar e festejar a vida
O Sl 45 expressa uma festa de casamento. Também o Sl 128,1-6, que é uma
fórmula de bênção: “Que vocês vejam os filhos de seus filhos”. Os salmos festejam não
só a grandeza do Deus Criador, mas também datas comemorativas. Nós também
festejamos feriados nacionais, aniversários, casamentos, formatura e carnaval, Dia
Nacional de Ação de Graças, réveillon.
Assim, também a festa está na origem de vários salmos. Celebram eventos
políticos: o êxodo, a monarquia (de 1020 até 586 a.C. e depois de novo de 140 até 63
a.C.). Parte do Saltério foi escrita nessa época, tendo como símbolos de unidade
nacional a figura do rei e o Templo de Jerusalém. O rei aparece nos salmos orando em
favor do seu povo, ou o povo aparece orando em favor de seu rei (Sl 18; 20). Mas
depois a nação perdeu a liberdade e passou a viver sob diferentes impérios (babilônio,
persa, grego – de 586 até 140 a.C.). Alguns salmos, que falam em vingança, parecem
contradizer o espírito cristão.
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Resumindo: sem o rei surge a esperança da vinda de um novo Davi para
restaurar a monarquia. Idealiza-se a figura desse rei, que acaba prefigurando a vinda
de Cristo, também ele descendente de Davi (Sl 8; 110). No Sl 101,2-5, o rei faz a
promessa de ser justo e de não permitir a corrupção e o suborno em seu governo. “Em
minha casa não habitará quem pratica fraudes” (v. 2-7).

Respirar a espiritualidade popular dos salmos
A palavra “espiritualidade” vem de “espírito”: aponta para o ato básico de
“respirar”. Inclui dois movimentos: inspirar ou trazer o ar para dentro (interioridade)
e expirar ou levar o ar para fora (exterioridade). O símbolo natural do ar, vento, sopro,
é arquetípico. Um dos quatro elementos da natureza.
Girard lembra que aprender a respirar melhor é fundamental para o corpo
(esportistas) e para a mente (relaxamento). Os salmos são o lugar de o povo respirar,
para além dos sufocos opressores (LS 76). Eles apontam para o caminho do êxodo,
fora do sufoco, do túnel escuro, e levam para a libertação; os de instrução animam a
continuar respirando bem; os de contemplação, a respirar tranquilamente. Os de
celebração da vida são uma pausa na caminhada, onde podemos respirar melhor. Já
são experiência de libertação (LS 77). Todos os salmos apontam para o mistério de
Cristo, como veremos a seguir.
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PARTE II
Os salmos: a oração de Jesus, da Igreja e nossa
A oração de Jesus
Existe uma íntima ligação entre os salmos e Cristo. Viveu todas as situações da
nossa condição humana com mais intensidade do que nós: o medo da morte, o silêncio
de Deus, angústias e dores. Por isso os salmos são a oração de Jesus por excelência. Ele
cita onze deles, chamando-os de profecia. Os principais fatos de sua vida – a saber:
nascimento, ensino, traição, Paixão, morte e ressurreição – são interpretados com
referências sálmicas. Portanto, Jesus é a chave de leitura dos salmos. Os Evangelhos
registram essas referências.
Nas parábolas de Mt 13,35 faz-se alusão ao Sl 78,2, que reconta toda a história de
Israel. Jesus se apresenta como o novo Davi. A expulsão dos comerciantes do templo
(Jo 2,17); o vinagre que lhe deram como bebida (Mt 27,34-38); suas vestes repartidas
entre os soldados (Mt 27,35); nenhum de seus ossos foi quebrado (Jo 19,33-36).
Mesmo as multidões (Mt 21,9) e até o diabo também recitam salmos (Lc 4,10-11). Mt
5,4 = Sl 37,11: “Os pobres possuirão a terra”.
Sete salmos são de libertação. Apontam para o mistério do Servo Sofredor
Desfigurado e para todos os “amigos feridos do Esposo”, os mártires e as pessoas
sofredoras (os da Paixão): “Odiaram-me sem motivo” (Jo 15,25 = Sl 3,19 e 69,5); a
traição de Judas: “Aquele que come pão comigo é o primeiro a me trair” (Jo 13,18 = Sl
41,10). Sentindo-se abandonado na cruz, queixa-se gritando: “Eloí, Eloí...” (Mc
15,34.46 = Sl 31,6).
Jesus também recitou salmo de louvor, diante das autoridades judaicas, para
confirmar a aclamação do povo, pouco antes de ser condenado: Mt 21,16 = Sl 8,3.
Apontam para ele como o Cosmocrator e Pantocrator. Também usou o Sl 110 para se
referir à sua missão messiânica (Mt 22,44) e para falar de sua função como
Pantocrator: “Verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus” (Mt 26,64). Os de
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instrução apontam para o Cristo, que é mestre e caminho para alcançar a justiça e a
felicidade: “Eu sou o Caminho” (cf. Sl 1).
Os de celebração apontam para o Esposo da humanidade, da Igreja e de cada um
de nós, e seu “amor louco por todos” (Nicolas Cabasillas). Jesus é, nas belas palavras
de Girard, “o ponto de chegada de todas as nossas viagens terrestres, e a recompensa
final por todos os nossos esforços de trabalhar para construir um mundo melhor... No
fim de todas as estradas de êxodo o próprio Cristo é a nossa festa” (LS, 85).
Nos salmos, Jesus nos ensina como e o que orar; ele ora conosco e através de nós
ao Pai. Ensina que a oração é sóbria e secreta, sem tagarelice narcisista. Ela acontece
no escondimento, sem publicidade, o que já seria recompensa. Santo Agostinho afirma
que nos salmos “Cristo ora em nós como nossa Cabeça, por nós como nosso sacerdote,
recebe nossas preces como nosso Deus... Nele, somos nós que falamos; em nós, é ele
quem fala” (Enarr. In. Psl 85,1). Em meu desespero, Deus se associa ao meu
sofrimento.
Resumindo: os salmos, como Palavra de Deus, se tornaram palavra de Jesus. Eles
apontam para o seu mistério. Foram “o pão cotidiano da oração de Jesus... Ele assumiu
o conteúdo deles e eles passam a ser palavra dele... Jesus continua rezando os salmos
através da comunidade cristã de hoje” (LS, 84). É o que veremos a seguir.

A oração da Igreja
O Livro dos Salmos é o livro oficial de oração da Igreja, pelo fato de Jesus ter
orado nele. Falamos em Igreja terrestre e celeste, comunitária e individual. É nela,
comunitariamente, que descobrimos toda a riqueza dos salmos. É porque Jesus orou
os salmos que eles podem se tornar a nossa oração, oração do indivíduo cristão e a
oração da Igreja inteira” (Arnold, p. 34).
A Igreja cristã dos primórdios lia os salmos como profecia messiânica (Sl 2; 8;
22; 45; 110) e como ensinamento. A partir do século IV, os salmos ganharam mais
destaque como textos de oração: tornaram-se o repertório oficial da oração eclesial.
Buscava-se neles a referência a Cristo: ele os recita, e os salmos apontam para ele.
Assim, podemos falar que a interpretação que a Igreja fazia era cristológica e histórica.
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Diz o salmista: “Eu me lembro com efusão no coração de quando caminhava
rodeado pela multidão rumo à casa de Deus, com gritos de alegria e ação de graças” (Sl
42,5). Precisamos da comunhão visível manifestada na Igreja local. Ela tem uma
importância fundamental para alimentar a vida da fé. Ela é dom e graça, pois recolhe
na unidade as pessoas dispersas e, assim, antecipa a escatologia final.
Necessitamos de irmãos e irmãs na fé para nos aproximar de Cristo, que rompeu
o isolamento e o egoísmo e criou fraternidade. Seja de manhã, seja de tarde, em horas
determinadas, é fundamental o recolhimento e a meditação, através da Palavra e da
Eucaristia. A oração eclesial é nutrida pelo canto de salmos, pelos quais a Igreja louva,
agradece e suplica.
Solitário no fundo da prisão, Bonhoeffer anseia pela comunhão de irmãos e
irmãs. Ele diz:
Quanto mais eu estou sozinho, mais sinto o desejo de estar em comunhão com os
outros cristãos, de celebrar junto o culto, orar, cantar, louvar, agradecer e festejar...
Quem ora a Deus, ora a Jesus Cristo, e quem ora a Jesus, ora à Igreja... Preserva-me em
tua Igreja, na Palavra e na Santa Ceia. Amém (Arnold, p. 44-45).
Os monges acordam de madrugada para recitar os salmos nas Vigílias da noite. É
a hora das trevas, em que surgem mais distrações, como aponta poeticamente Ernesto
Cardenal:
No Ofício Noturno... com a Igreja a meia-luz... era quando eu tinha mais
distrações, isto é, quando os salmos na minha mente projetavam todo o meu passado,
junto com aqueles nomes sinistros que se repetem todas as noites: “Sehon, rei dos
amorreus, e Og, rei de Basã”, nos quais eu vi nossos sinistros ditadores. Se projetava
meu passado como um mau filme mexicano, de mau gosto, daqueles antigos, absurdo
e chato, com passagens obscenas (VP 132).
Nos salmos, a Igreja deixa-se maravilhar pela adoração litúrgica de Deus, fonte
de toda beleza. Na bela expressão de Vladimir Lossky, “a Igreja é o centro do
universo”. Em sua compaixão sem limites por todos os seres humanos, a Igreja,
através dos salmos, intercede pelos que já morreram, desde a criação do mundo.
Intercede até pelos que se suicidaram e pelos que preferem viver no inferno, longe de
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Deus. Ela coloca o destino de todos os revoltados “entre as mãos do Pai, e essas são as
mãos de Cristo e do Espírito” (AFD 106).

A nossa oração: sou eu que falo nos salmos
Os salmos são um espaço de diálogo entre Deus e cada um de nós. Eles falam de
todas as situações de nossa vida humana, quando nos colocamos na mesma situação
do salmista. Nem sempre será de alegria e ação de graças. Pois a humana condição nos
faz passar por provações interiores e exteriores.
Antigamente, os salmos eram propriedade de uma elite na Igreja: sacerdotes,
monges e monjas. Hoje, cada membro do Povo de Deus se apropriou deles, fazendo-os
seus. Foram deselitizados. Eles foram escritos por e para os pobres, que neles gritam
sua miséria. O povo luta, aprende, maravilha-se e festeja.16
A primeira e a última palavra de nosso dia, semana, mês e ano, pertencem a
Deus, e tudo o que transcorre entre uma e outra. Orando os salmos, damos a Deus a
prioridade, o primado e a primazia de nosso tempo. Com Deus nossos dias são alegres
e nossas noites, serenas. “De dia o Senhor me promete suas bondades; de noite eu
canto e oro ao Deus da minha vida” (Sl 42,9).
Os salmos são feitos não só para cantar, mas também para meditar. Para isso
precisamos nos colocar na mesma situação que eles descrevem. Nem sempre será
uma situação de agradecimento ou de ação de graças. Pois a vida humana supõe que
passemos por provas amargas, vindas ou do interior ou do exterior de nós mesmos. Aí,
então, eles nos servem de remédio. Eles também antecipam situações de perigos pelas
quais vamos passar e de antemão já nos dão as palavras apropriadas para aliviar
nossas dores e impedir nossas quedas.
Passando pelas mesmas situações expostas pelo salmista, vamos dar mais valor
aos versículos que antes nos passavam despercebidos. “A ferida que trazemos
conosco, ela mesma atrai naturalmente o remédio que nos convém.”17 Por isso os
salmos devem ser reproduzidos na mente silenciosa de cada um de nós. Devemos nos
apropriar deles, para isso foram feitos, como afirma Schökel: “O autor dos salmos se
16
17

GIRARD, O Livro dos Salmos; espelho da vida do povo, p. 16-17.
V. 48, p. 3.
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sacrifica, se retira de cena para que outros, talvez desconhecidos e futuros, tomem
seus versos e digam neles ‘eu’” (S I 12).
Os salmos são poesia que expressa todos os nossos sentimentos e emoções. Cada
um deles é uma obra-prima. Usam imaginação (= imagens, comparações e metáforas)
e símbolos (fogo, tempestade) tomados da cultura local agropastoril. Assim, o Sl 23 é
uma sinfonia de símbolos. Um dos mais usados na primeira e na segunda Aliança, na
literatura, na piedade, na pastoral, nas artes plásticas e musicais. Usa apenas duas
cenas de conjunto, na dupla imagem de Deus como pastor e hospedeiro. Ao redor da
imagem do pastor, os subsímbolos arquetípicos da água, do caminhar (Homo viator) e
da escuridão (medo e presença amiga). Ao redor do hospedeiro, comida e bebida,
unção e aroma, companhia e casa, por toda a vida e por dias sem fim.
A fé cristã vê nele Cristo, o Bom Pastor, caminhando à frente do rebanho, que
segue as pegadas que deixou. Ele as protege no tempo e na eternidade, como pastor e
hospedeiro. No tempo, com a escolta do bastão e do cajado; na eternidade, com hesed e
emet (felicidade e todo bem). A Igreja é “rebanho em caminho, acompanhada da
bondade e lealdade de Deus, até chegar definitivamente à casa do Pai. Nesse caminho
os sacramentos a confortam: a água que faz reviver, pão e cálice da Eucaristia, unção”
(S I 386s).

Orar os salmos
Jesus orou os salmos e fez deles a oração da comunidade cristã e de cada
indivíduo que se apropria deles. Oramos individual e coletivamente (em horas
determinadas do dia, para santificá-lo). Pedimos os bens necessários a esta vida.
Diz Bonhoeffer que
só quem vive em comunidade pode estar só, e unicamente quem consegue estar só pode
viver em comunidade. Antes do trabalho diurno, e antes mesmo da primeira refeição, e
antes do repouso da noite, oramos a Deus com salmos, intercedendo em favor dos pobres,
doentes e solitários (Arnold, p. 51).

Orar é uma necessidade natural do nosso coração humano. Mas supõe um
aprendizado. Os salmos são a grande escola e fundamento da oração. São hinos com os
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quais celebramos a Beleza de Deus na criação e preservação da nossa vida, na
libertação do Egito e na ressurreição. Neles Deus mesmo nos ensina a orar,
emprestando-nos as palavras adequadas. Orar é dirigir-se a Deus. É o sopro vital do
cristão, que tem nos salmos suas raízes.
Ao orar, confiamos a Deus a humanidade inteira, junto com as pessoas que
amamos. Estamos face a face com Deus, confiando que ele estará presente até o último
dia da nossa vida. Podemos aprender com o salmista a confiar ao Criador a situação
que nos oprime (Sl 5; 7; 12; 55; 69; 130).
Precisamos nos apropriar dos sentimentos, símbolos e imagens contidos nos
salmos, como a compaixão pelos doentes em fase terminal (Sl 88). É através da
meditação e da oração que despertam em nós tais sentimentos. Por elas assimilamos a
vontade de Deus feito palavra. E nos é prometida a fecundidade vegetal, em contraste
com a esterilidade, o vazio e a secura dos ateus. O Sl 1 já aponta para o juízo
escatológico; o caminho é Cristo; a meditação da Torá é substituída pela meditação de
Seus mistérios.

O caminho espiritual dos salmos
Seguimos a divisão de Marc Girard em quatro grupos de salmos, seguindo as
etapas da teologia de Israel. Primeiro a libertação do Egito, depois a Aliança (1230
a.C.); a teologia da criação (três séculos mais tarde) e as festas (em ocasiões especiais).
Resumindo: libertação, instrução, louvor e celebração.
1. Salmos de libertação: formam um quinto do Saltério. Descrevem o drama da
opressão e do êxodo. Falam de crises, conflitos, catástrofes, o drama da miséria
humana. Revelam o aspecto sombrio da vida humana, como um túnel a atravessar.
Passagem em Deus.
2. Salmos de instrução ou sabedoria: referem-se à eleição e à Aliança. A partir da
experiência da vida, aprendemos a construir os valores da fé, para viver na sociedade
e no mundo. Correspondem à travessia no deserto, aprendendo com a lei de Moisés
(Torá).
3. Salmos de louvor: brotam da admiração diante da beleza do cosmo. Expressam
a alegria de viver, a vibração no maravilhamento de ser.
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4. Salmos de celebração da vida: Como celebram os ricos? Como celebram os
pobres? Como os ricos imaginam o céu? Para eles, é uma televisão eternamente ligada.
Para os pobres, o céu é um grande banquete que inclui a todos, parentes, vizinhos,
amigos e desconhecidos, com abundância de comida saborosa.
Mas também há os de Queixa, quando o salmista lamenta e desabafa por
diferentes motivos – doença, velhice, abandono, solidão etc. São representados pela
cor preta (para as pessoas não escolarizadas, o simbolismo das cores toca fundo).
Ausência total de luz, cor das trevas e águas profundas. Túnel.

Salmos de libertação
São os mais numerosos. Refletem a primeira experiência do Povo de Deus:
opressão-libertação. O povo mais se queixa do que glorifica a Deus. Apresenta crises e
problemas. Túnel e escuridão. Esses salmos de súplica acusam os inimigos. O salmista,
ao ser vítima de agressão, usa diferentes palavras para se referir ao agressor: inimigo,
adversário, malfeitor, perseguidor, falsas testemunhas, poderosos, orgulhosos,
seguros de si. Compara-os com caçadores, bestas ferozes (leões, touros, cães,
leopardos) com dentes afiados. Há toda uma fauna ameaçadora ao redor do salmista,
buscando devorá-lo.
Ele busca desabafar a Deus, como confidente, seus males físicos e morais
(depressão, melancolia, abandono, medos, angústia). Passa da queixa ao pedido para
que seus inimigos sejam eliminados.
A dramática da libertação nos salmos segue esses passos: queixa, súplica,
esperança, intervenção divina, experiência de libertação, agradecimento, serenidade
estável, comunicação em público (Girard, p. 24). Mas nem todos os salmos seguem
essas oito etapas. Por exemplo: o Sl 88 fica na primeira: é o mais preto de todos.
Alguém doente e abandonado pelos parentes exprime sua profunda solidão. Salmo de
quem leva uma vida muito dura, com problemas financeiros, familiares e de saúde. O
Sl 23, pelo contrário, oculta o drama vivido, e passa direto pela fase de serenidade.
A libertação expressa nos salmos pode ser política, social, moral, psicofísica e
existencial. A política remete ao exílio na Babilônia (597-538 a.C.). Foi como um túnel
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escuro que o povo atravessou. Perdeu a pátria, o templo, o culto. A libertação social
aponta para a solidão, como no Sl 22. Rejeitado, pisado e zombado como se fosse um
verme, despojado de suas roupas e de sua dignidade, o salmista prefigura o
Desfigurado, que desceu até a raiz da vergonha, em seu amor louco pelos humanos
(Cabasilas).
A libertação moral: o desabafo do salmista que, assaltado pela culpa, busca
desabafar (Sl 32,4). Quando se sente perdoado, quer cantar de gratidão (32,5c-7).
Recobra a confiança e convida a comunidade a agradecer e cantar com ele. Há também
o pecado coletivo e comunitário, que todos, e cada um, devem assumir: nossa culpa em
destruir as formas de vida na terra e em ser indiferentes à miséria ao nosso redor
(moradores de rua, drogados etc.).
A libertação psicofísica: doenças (Sl 38,4-12.22-23). O salmista passou por elas.
Nada ficou intacto em sua carne e ossos. Seu psiquismo ficou abalado. Ele sente que
sua doença é consequência de suas loucuras. Hoje lembramos as vítimas da Aids. O Sl
71,18-20 lamenta o avançar da idade (entropia): “Agora que estou velho e de cabelos
brancos, não me abandones, ó Deus. Tu me fizeste passar por angústias profundas e
numerosas”. Sofrimento psíquico é também a saudade da pátria (banzo). Pode abalar
o equilíbrio psíquico. Provoca estresse num indivíduo (Sl 42,2-7) ou num povo (Sl
137,1-6).
Não por último, a libertação existencial, isto é, de tipo filosófico, como os Sl 73 e
139. É difícil entender como as pessoas desonestas prosperam na vida, enquanto os
que buscam seguir o caminho da verdade e do bem passam por grandes dificuldades.
Também de tipo existencial é a meditação sobre a brevidade da vida, como se
expressa nos Sl 39 e 90 (este último atribuído a Moisés).

Salmos de louvor
Duas perguntas: a primeira: A quem se deve louvar? A segunda: Por que louvar?
A resposta à primeira pergunta se divide em sete círculos concêntricos, abrangendo
todas as dimensões da vida, a saber: nos salmos de louvor, o salmista dirige-se a si
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mesmo. Ex: “Bendize, ó minha alma, ao Senhor” (Sl 103). Começa consigo e abrange
toda a criação. São os seguintes: Sl 8; 33;47; 92; 104; 148, entre outros.
Depois convida os justos (Sl 33,1); os habitantes de Jerusalém (Sl 147,12); os
povos de Israel (Sl 105,6; 149,1); todas as nações (Sl 47,2; 96,7; 117 – terra inteira);
todo ser vivo (Sl 145,21; 150,6 – animais que respiram); a dimensão inorgânica (Sl
148,3-4.7-12); também invisível (Sl 103,20-22) (Girard, p. 55-56).
Todas essas dimensões apontam para os diferentes níveis de resposta da Igreja
cristã: animar-se a si mesma a reconhecer o Criador e suas obras; buscar a unidade
com as demais comunidades que compartilham da mesma fé; envolver-se na vida da
cidade, do país e de toda a humanidade. Não por último, supõe o cuidado responsável
pela criação de Deus, salvaguardando a vida de plantas e animais e o equilíbrio
ecológico do planeta (Girard, p. 58).
O Sl 148,1-10 é um exemplo dessa inclusão: “Louvem a Javé no céu, sol e lua...
astros de luz... Louvem a Javé na terra, monstros marinhos e abismos todos, raios e
granizo... montes e colinas todas, árvores frutíferas, cedros todos, feras e animais
domésticos”.
Brotam do fundo abundante do coração do salmista, extasiado diante da beleza
do universo, e de sua imensidão, vastidão e profundidade. A criação é poema, e o
Criador é poeta da criação. O homem é também feito criador, poeta e artista. O louvor
parte da admiração, que nas crianças, por estarem mais perto do ser, são capazes de
se admirar sempre. Ao contrário dos adultos, que já domesticaram a capacidade de se
admirar.
O Sl 8: o salmista numa madrugada sem nuvens, depara-se com um céu cheio de
estrelas, e a lua brilhante. Diante da vastidão do universo, não se sente aterrorizado,
nem solitário “como um astronauta na noite sideral” (Ernesto Cardenal). Mas sente-se
como parte do universo que se contempla nele e através dele exalta a grandeza do
Criador.
A resposta à segunda pergunta, isto é, por quais motivos louvar, é: pela beleza da
criação: a natureza inteira (Sl 104, que Newton tanto gostava; Sl 147,8-9); pelo ser
humano (Sl 8,5.9); pela Providência Divina que dirige a história: o êxodo (Sl 105,1245; Sl 136,10-25); pela Aliança (Sl 93,5; Sl 103,7; Sl 111,7-9); pela compaixão divina,
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por sua presença próxima, por seu louco amor e fidelidade por nós (Sl 145,8-9),
contrastando com os líderes humanos, que são pouco confiáveis, e com os sistemas
políticos que não dão certo; louva-se o Deus dos pobres, libertador (Sl 146,6-9); enfim,
pelo Pantocrator (Sl 47,3.8; Sl 96,10.13).
Os salmos de louvor se executam através da música, do canto acompanhado ao
som de órgão ou violão, guitarras, tambores etc.; através de aplausos, danças,
expressamos nossa alegria em Deus. Nossos cantos e músicas de louvor espantam as
tristezas da vida e curam nossas feridas interiores.
A Igreja se torna, assim, uma comunidade terapêutica. Sua missão é curar nossas
doenças, pois o pecado é uma doença do espírito. Salvar, em hebraico iasha, traduzido
em latim por salus, significa “a saúde”. Jesus é chamado de “Terapeuta Divino” (Lc
5,31). A Eucaristia é chamada de “remédio de eternidade”. Um pequenino pedaço de
pão é já parte da matéria divinizada. Exprime e antecipa nossa destinação humana,
que é a theosis, a divinização do ser humano.

A dimensão pedagógico-terapêutica dos salmos
O Saltério, como um interlocutor vivo, nos ensina, sofre conosco. Usa imagens,
símbolos e metáforas (“meu pastor”). Com isso, exprime sentidos inéditos e nos
convida a fazer a mesma experiência que os salmos evocam.
Os salmos de súplica expõem a Deus a doença e pedem que ele não esteja surdo
nem ausente. Assim, estabelecem um diálogo de aliança sólida. Predominam
sentimentos de dor, ódio, ira e desespero, mas por detrás percebemos amor e oração
verdadeiros. Chamam os inimigos de feras: leões, cães, touros, leopardos. Deus se
torna confidente de quem desabafar as dores físicas (doenças) ou psíquicas
(depressão, melancolia, abandono, medos).
Os salmos são remédios para os nossos gritos, lágrimas, carências, suspiros e
humilhações. Eles curam as nossas feridas interiores, dando-nos as palavras
adequadas para curar nossas dores e impedir as quedas. Talvez só então somos
capazes de compreender palavras que antes passavam despercebidas quando
cantávamos os salmos. “A própria ferida que trazemos em nós atrai naturalmente o
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remédio que lhe convém... apropriado... correspondente ao mal” (DIODORO DE
TARSO. Prefácio ao Comentário aos Salmos. Recherches de Science religieuse 10 (1919)
83. Citado em: Biblia..., n. 48).
Existe violência em alguns salmos. Não devemos camuflá-la, mas ver nela um
reflexo de nosso próprio sentimento de vingança. Evocam a primeira violência, de
Caim contra Abel, a de Saul contra Davi (1Sm 18,10-11). Davi, ancestral de Cristo, é
representado nas iluminuras dos salmos como autor e executor dos salmos. Modelo de
artista, Orfeu cristianizado, é também profeta de Cristo e typo do governo cristão.
Os salmos têm uma função terapêutica e consoladora, como quando Davi tocava
a Saul angustiado para remediar os seus males (1Sm 16,14-23). Dimensão
consoladora e salutar dos salmos que pacificava o rei Saul.
Resumindo: vimos na Parte II que os salmos são a oração de Jesus, da Igreja e
nossa. Vimos também sua classificação, a função terapêutica que são chamados a
exercer em nossa vida.
Vamos ver a seguir, na Parte III, uma experiência muito bem-sucedida de
inculturar os salmos para a realidade latino-americana feita por Ernesto Cardenal. Ele
é considerado o maior poeta vivo do continente. Em outubro de 2012, ganhou o
Prêmio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana.
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PARTE III
Os Salmos inculturados:Ernesto Cardenal (1925-)
Sob o magistério espiritual de Thomas Merton
Cardenal foi noviço durante dois anos (1957-1959) na Abadia de Gethsêmani,
Kentucky, EUA. Teve como mestre espiritual a Merton (que mudara o nome para
Father Louis), na escola da oração e do trabalho, da natureza, da arte e da profecia. O
Poeta da Nicarágua recorda com carinho e emoção o Padre Luís, bem como a
experiência indelével em sua vida nos dois anos que passou no mosteiro.
Passadas cerca de quatro décadas, Cardenal registra em uma trilogia aqueles que
foram os dois anos mais felizes de sua vida como monge. Ele recolhe notas cheias da
mais alta poesia contemplativa, que compõem grande parte das obras: Vida perdida,18
Las ínsulas extrañas19 e La revolución perdida.20
Cardenal acompanhava os demais monges para a salmodia sete vezes ao dia.
Enquanto recitava os salmos, que já têm três mil anos, mentalmente os ia traduzindo
para a época atual. Sua imaginação “via desfilar as vítimas do capitalismo e dos
regimes totalitários, os presos políticos ou condenados a trabalhos forçados, ou em
campos de concentração, os perseguidos ou imigrantes, as armas nucleares, os pobres
e explorados”.21 Por isso escreveu, reatualizou e inculturou os salmos no contexto da
Nicarágua, da América Latina e do mundo (VP 134).
Ele inculturou 26 dos 150 salmos bíblicos, seguindo a enumeração da Vulgata
latina, por ser a versão usada, então, pelos monges. Merton considerava que esta
deveria ser a versão utilizada no Ofício Divino pelos monges22 nas estalas do coro da

18

CARDENAL, Ernesto. Vida perdida; memorias 1. Madrid: Trotta, 2005 (abreviado VP).

19

Id. Las ínsulas extrañas; memorias 2. Madrid; Trotta, 2002 (abreviado IE).

20

Id. La revolución perdida; memorias 3. Madrid: Trotta, 2004. (abreviado RP).

21

CARDENAL, E. Salmos, p. 15.

22

Ibid., p. 16.
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Abadia de Gethsêmani, na beleza do canto gregoriano, a única forma de música
subordinada à letra.
Cardenal recorda seus amores do passado, na hora mais inesperada possível:
durante a recitação do Ofício Divino no coro, nas Vigílias noturnas, às 3 horas da
manhã, quando a Igreja abacial ainda estava na penumbra:
Os salmos na minha mente projetavam todo o meu passado... como um mau
filme mexicano de antigamente, absurdo e chato, com passagens obscenas... A Igreja
na penumbra parece que está cheia de demônios. Esta é a hora das trevas e das
festas... E enquanto recitamos os salmos, minhas recordações interferem na oração
como rádios... Voltam velhas cenas de filmes, pesadelos, horas a sós nos hotéis, bailes,
viagens, beijos, bares (VP 132-134).
Aí transparece o conselho do sábio mestre, Merton, para não se apavorar com
isso:
Merton me disse que não me importasse com essas distrações, que assim era todo o
espírito dos salmos que se recitavam a essa hora: que esse era o estado de toda a terra
durante a escuridão, e que Deus mesmo queria que a alma se sentisse igualmente às
escuras até que ele chegasse na comunhão (VP 133).

Sob o sábio magistério de Merton Cardenal vai descortinando a espiritualidade
cristã, não como faquirismo ou negação do mundo, mas como a existência humana em
toda a sua profundidade, o que já é algo de profundamente maravilhoso e
extraordinário: quando tem fome, comer, quando tem sede, beber, quando tem sono,
dormir.
Assim ele escreve:
Estou relendo o que Merton escreveu em seu livro autobiográfico A montanha dos sete
patamares sobre os nightclubs de Nova Iorque, onde ele passava a noite inteira
embriagado com uma espécie de fervor místico. Agora me cabe estar perto dele, a essa
mesma hora no Ofício Divino... Quantos contemplativos haverá nos nightclubs esta noite
que poderiam embriagar-se com outra música, aqui esta noite, como nós.23

23

VP 252.
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O louvor da criação
Foi Merton quem ensinou a Cardenal que a contemplação da natureza não é
impedimento, mas itinerário para Deus. Com perspicaz observação, Cardenal anota,
franciscanamente, detalhes tanto do mundo exterior da criação quanto de seu próprio
mundo interior, e do mistério de Deus. No mundo exterior da criação ele vê pegadas
do Criador, lições permanentes, que seu olhar místico detecta e sua inspiração poética
registra.
Assim, a neve transformando tudo em ice cream. O fóssil de trilobita que
Cardenal encontrou no jardim do noviciado fê-lo recordar os milhões de anos
geológicos transcorridos até aqui, quando o lugar era mar. Vê íntima conexão entre
sua própria vida atual e a do trilobita solitário do passado, com o qual compartilha o
mesmo destino: a ressurreição.24
Os passarinhos recolhendo os grãos caídos dos caminhões dos monges, ao
voltarem da colheita no campo, ensinam a confiança alegre na Providência Divina. Eles
sempre encontram comida em abundância, muito mais do que precisam.25 Eles não
têm estresse, ansiedade, nem síndrome de pânico. Vivem cantando, mas também
sabem silenciar. “O animal canta e se comunica quando é necessário, mas sabe calar.
Os patos contemplam em silêncio a tarde inteira. São parte da tarde e da paisagem.”26
O coelho branco, que nunca se afasta do jardim do noviciado, parece ter feito
voto de estabilidade naquele lugar. Serve de modelo para os noviços por estar
permanentemente em silêncio, recolhimento e contemplação. Sua brancura é a mesma
da veste dos noviços, veste de noiva, símbolo dos esponsais com Cristo.27
As cigarras despertando no interior da terra, após dezessete anos sepultadas,
são para Cardenal um símbolo gritante da ressurreição. “Na Páscoa ressuscitam as

24

VP 305-306.

25

VP 284.

26

VP 299.

27

VP 257.
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cigarras... Cantam como os monges trapistas no coro, diante de seus Saltérios e
Antifonários, entoando o invitatório da Ressurreição.”28

A brevidade da vida humana
Quanto ao mundo interior, Cardenal realça um tema que é recorrente em suas
obras: a consciência da fugacidade da vida, evocada pelo toque dos sinos do mosteiro
marcando o passar das horas; e, no fim da tarde, mais um dia que se foi. Ele chama de
“entropia” ao passar do tempo que não volta mais. Esse tema da fugacidade e
transitoriedade da vida inspira 90% da poesia mundial e encontra lugar também na
literatura bíblica, sobretudo em sua vertente sapiencial (como no Livro do
Eclesiastes).
Mas ele observa que na Abadia a fugacidade da vida, longe de ser uma tragédia,
provoca a alegria de estar mais próximo do encontro com Deus, como o trem se
aproximando de seu destino.29 Fora do mosteiro, ao contrário, o passar do tempo é a
maior tragédia, como ele registra com a mais fina poesia existencialista (traduzida por
Merton), quando diz:
Como latas de cerveja vazias, e tocos de cigarros apagados, assim passaram os
meus dias. Como os automóveis que passam rápido pelas autoestradas... e a beleza,
tudo passou tão rápido; como modelos de carros e música dos rádios que passaram de
moda... E não sobrou nada daqueles dias, nada mais do que latas vazias e tocos de
cigarros apagados, risos em fotos murchas, bilhetes rasgados e o lixo dos bares,
varrido ao amanhecer.30
Quanto ao mundo superior de Deus, Cardenal recorda ter aprendido com Merton
as quatro formas de oração, todas válidas e capazes de levar à gozosa união com a
Trindade: vocal, mental, afetiva e contemplativa.31

28

VP 122.

29

VP 228.

30

VP 138.

31

VP 203.
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Perdido no amor e para o amor, mas reencontrado em Deus e no seu povo da
Nicarágua, compreende, enfim, que quem tem mais capacidade de amar a Deus é
aquele que tem mais capacidade de entrega ao amor humano. Porque, em última
análise, somente há um amor.
Na comunidade contemplativa que fundou na Ilha de Solentiname, “despertavam
às 4,30 da manhã para fazer oração. Primeiro a leitura dos salmos e a oração privada
depois. O levantar às 2 da manhã como os trapistas me pareceu extravagante” (IE
199).

Identificar-se com o salmista orante
Os salmos inculturados por Cardenal são como a teologia deve ser: ante et retro
oculati – com um olhar voltado para frente e o outro para trás. Olham para trás
buscando a inspiração bíblica; e olham para a situação atual do mundo moderno com
os mesmos medos, dores e anseios por libertação.
O Poeta da Nicarágua interpreta o presente com inspiração bíblica. Os estranhos
nomes de reis, Og e Sehon, são imagens dos ditadores latino-americanos da década de
1960. O exílio passa a ser metáfora para a exclusão provocada pelo modelo neoliberal.
Babilônia é símbolo do Império hegemônico: “Babel, armada de bombas, devastadora”
(Salmos, p. 74). Por outro lado, Jerusalém passa a ser o horizonte escatológico e a
aspiração de artistas, poetas, sábios e santos. Entre outros salmos, escolhemos:
● De instrução (Sl 36[37]):
“Não te impacientes se os vês ganhar muitos milhões. Suas ações comerciais são
como o feno dos campos. Não invejes os milionários nem as estrelas de cinema, que
aparecem nas colunas de todos os jornais, que vivem em hotéis de luxo e comem em
restaurantes luxuosos, porque os nomes deles logo não aparecerão em nenhum
jornal... Serão cortados como erva do campo... O Senhor ri deles porque vê que em
breve cairão do poder. As armas que fabricaram se voltarão contra eles... As grandes
potências são como a flor dos prados, os imperialismos são como fumaça... Eu vi o
retrato do ditador em toda parte... e voltei a passar, mas já não estava lá” (Salmos, p.
47).
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● De louvor (Sl 148):
“Louvai ao Senhor nebulosas que parecem manchas de poeira nas chapas
fotográficas, estrelas e espaços interestelares, atmosfera e estratosfera, raio X e ondas
hertzianas... átomos e moléculas, prótons e elétrons, protozoários e radiolários...
baleias e submarinos atômicos... aves e aviões... Trópico de Câncer e Círculo Polar
Ártico... Selvas sombrias da Amazônia, e ilhas dos mares do sul... Repúblicas
democráticas e Nações Unidas... Sua glória sobrepassa a terra e os céus, telescópios e
microscópios” (Salmos, p. 75-76).
● De confiança (Sl 130[131]):
“Senhor, meu coração não é soberbo. Eu não quero ser milionário nem líder, nem
primeiro-ministro. Não aspiro a postos públicos nem corro atrás de medalhas de ouro.
Eu não tenho propriedades nem talão de cheque. E mesmo sem ter seguro de vida eu
me sinto mais seguro do que uma criança adormecida nos braços de sua mãe” (Salmos,
p. 71).

Conclusão
Na sinfonia de imagens, símbolos e metáforas, tivemos um leve acenar à
espiritualidade sálmica. Recordando algumas: o Saltério como jardim florido, cheio de
plantas belas e boas (nesta imagem vegetal a promessa de fecundidade para nossa
existência, em contraste com a esterilidade e o vazio dos ateus); também o Saltério
como uma escola para a vida; como terapia para as nossas feridas existenciais. Sua
apropriação individual na metáfora da jabuticaba, que dá frutos isolados, e na imagem
da uva, que frutifica em cachos (apropriação eclesial e comunitária, salmodia
alternada).
Vimos que Jesus se apropriou dos salmos, mudando, assim, radicalmente, o seu
sentido, mas sem mudar o texto. “Jesus pode pronunciar um salmo como Deus, como
homem singular e como cabeça da Igreja.”32 Pelo fato de Jesus orar os salmos e os
entregar à Igreja, e ela a nós, seus filhos, podemos nos apropriar deles, dizer “eu” no
lugar do salmista, que se ocultou. Com isso temos a promessa de uma existência
32

BÍBLIA DO PEREGRINO. São Paulo: Paulus, 2002. p. 1149.
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fecunda como planta, e a felicidade no caminhar terrestre, escoltado com as armas de
ataque e defesa, e na eternidade, com a escolta da “felicidade e todo o bem” (Sl 23).
Vimos ao longo do presente percurso a importância de cantar os salmos. Eles
foram apresentados como a oração de Jesus, por isso também da Igreja e de cada
indivíduo. Partimos da fonte hebraica e das traduções grega e latina, respectivamente.
Apresentamos a obra de Alonso Schökel como a mais adequada para uma abordagem
acadêmico-científica unida à oração. Também a obra de Girard como pedagógica e
apropriada às Comunidades Eclesiais de Base. Usa belas metáforas, como a do
espelho, da jabuticaba e da uva.
Por todas as razões expostas, os salmos merecem ser e continuar sendo o livro
de cabeceira do povo. Permanece o desafio de reinventar os salmos numa linguagem
atual e popular, para deselitizá-los. Ernesto Cardenal apresenta um modelo de
inculturação, vendo, nas figuras de Sehon e de Og, os ditadores latino-americanos,
ungidos pelo demônio para espalhar a morte no mundo.
Não são propriedade de monges e monjas em estalas bem aquecidas e
confortáveis, mas instrumentos de luta e libertação. São, também, remédio para os
nossos males e alimento na caminhada no tempo rumo à eternidade.
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MAPIMAÍ: VIVÊNCIA E EXPERIÊNCIA DO POVO
PAITERSURUÍ PARA A COMPREENSÃO DE SUA
COSMOGONIA
Kelli Carvalho Melo1
Marina Silveira Lopes2
Resumo: O povo indígena PaiterSuruí, denominação que significa “Gente de
Verdade”, está vivenciando um novo cenário proporcionado pela sociedade
envolvente. Esse contato fez com que alguns rituais e valores fossem abandonados,
outros permaneceram, porém sincretizados. Na tentativa de entendermos a trama
sincrética em que o povo PaiterSuruí se encontra hoje, foi realizada, na aldeia Apoena
Meireles, pertencente à Terra Indígena Sete de Setembro, uma visita e participação em
um dos seus rituais, a festa do Mapimaí, a criação do mundo. A festa do Mapimaí se
caracteriza como uma apreensão do mundo pela construção de valores ancestrais na
representação e presentificação cosmogônica desse povo. Os coletivos indígenas
procuram dar razão e explicações para a sua existência material e espiritual por meio
das formas e representações simbólicas. A sua existência é muitas vezes explicada por
mitos e ritos. O reporte da criação do mundo, realizada pelos PaiterSuruí nessa festa, é
a sua consciência com base numa verdade que é somente deles, que acaba dando
sentido à sua existência. Dessa forma, nosso objetivo é promover uma discussão
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teórica e tentar explicar os significados de cada ato no Mapimaí para a cultura
dos PaiterSuruí, assim como a identificação da territorialidade.
Palavras-chave: PaiterSuruí; Festa do Mapimaí; Identidade; Território.
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Introdução
O estudo de alguns conceitos geográficos, como território e territorialidade, é
importante no entendimento da cultura indígena. Segundo Almeida Silva (2010),
“obedece a uma lógica complexa que resulta na formação de espaço de conexões, em
que situam os seres e não seres [...]. Dessa forma os indígenas viabilizam a defesa de
seus territórios ancestrais e da cosmogonia como marcadores territoriais, que
delimitam suas fronteiras pelos sistemas de representações, símbolos e mitos”.
Esses marcadores são essenciais para os povos indígenas brasileiros. Um deles, a
festa do Mapimaí, do povo Paiter Suruí contribui decisivamente na sua identidade
cultural, desempenhando o papel de registro cultural, pois permite a demarcação de
sua territorialidade. Para entendermos como isso acontece, analisaremos essa festa a
partir dos mitos, dos ritos e da cosmogonia que configuram esse povo.
Os Paiter Suruí, que significa “Gente de Verdade”, são falantes da língua do
tronco Tupi da família linguística Mondé. Sua organização social é ordenada por um
sistema clânico. Quanto à organização política, a chefia dos Paiter Suruí é difusa,
existindo muitos chefes: cada clã e respectiva aldeia possuem sua liderança.
Dentro dessa configuração espacial, a aldeia Apoena Meireles,

3

localizada na

Terra Indígena Sete de Setembro, é chefiada pelo antigo cacique maior, Itabira Suruí,4
um líder carismático, cheio de vivacidade, que se orgulha de ser indígena e de sua
cultura.
O contato com a sociedade envolvente fez com que alguns de seus rituais e seus
valores fossem abandonados, outros permaneceram, porém sincretizados, devido
principalmente aos conflitos ideológicos e interesses causados pela inserção de novas
religiões nesse povo.
O primeiro contato oficial com os Paiter Suruí ocorreu em 1969. Após esse fato,
cerca da metade da população veio a óbito devido às doenças transmitidas pelos
migrantes, de forma que, no início da década de 1980, os indígenas contavam com

3 Sertanista engajado na luta pelas questões dos povos indígenas da Amazônia, principalmente, foi
assassinado, em outubro de 2004, durante um assalto a uma agência do Banco do Brasil.
4 Itabira é o antigo líder maior dos PaiterSuruí e atual chefe do clã Kaban.
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uma população muito pequena. Antes do contato oficial, houve encontros esporádicos
que protagonizaram embates acirrados com outros povos indígenas, com os
seringueiros e com os telegrafistas do Marechal Rondon.5 Como nas primeiras décadas
do século XX, o Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil
(Polonoroeste), foi um dos principais causadores das mudanças sociais entre os
PaiterSuruí.
Essa teia sincrética pôde ser observada na aldeia Apoena Meireles, num trabalho
de campo, com o intuito de contemplar a disciplina Populações Amazônicas,
promovido pela Universidade Federal de Rondônia. Durante a visita participamos da
festa do Mapimaí, que celebra a criação do mundo pela cosmovisão desse povo,
resgatando tradições que foram abandonadas diante da Modernidade e da
globalização da sociedade envolvente. A partir daí, deu-se a necessidade de uma
pesquisa mais premente sobre esse rito de passagem. Assim, o trabalho norteou-se
para as questões territoriais e de territorialidades que contemplam o espaço vivido
desse povo, passando pelo imaginário construindo para manterem-se juntos há
gerações.
O conceito de espaço vivido de Frémont (1980) entrelaça-se com as duas
categorias geográficas mencionadas neste trabalho, pois ele traz toda a sua
complexidade à revelação das realidades e individualidades regionais, porque
trabalhar com espaço vivido é lidar com a subjetividade. Frémont (p. 26-27) trata o
assunto de forma singular, já que, para ele, é uma “experiência contínua. [...] um
espaço em movimento, é um espaço-tempo vivido. [...] um espaço social. [...] acende às
conceptualizações racionais da inteligência, [...] mas se revela portador de cargas mais
obscuras, em que se misturam as escórias do afetivo, do mágico, do imaginário”.

5 Militar e sertanista, Rondon foi nomeado chefe da Comissão Construtora de Linhas Telegráficas do
Estado de Mato Grosso, para explorar os sertões brasileiros. Ele e seus telegrafistas tinham a missão
de integrar as regiões pouco exploradas (Funai, 2005).
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Festa do Mapimaí: o espaço vivido e a representação
dos PaiterSuruí
Após longos debates jurídicos no decorrer da história brasileira, a Constituição
de 1988 passa a referendar as terras indígenas como indispensáveis à identidade
desses povos, tornando-se indissociáveis os conceitos de etnia/cultura/território
(Duprat, 2012).
Legalizada, a questão territorial indígena faz com que tenhamos maiores
cuidados com sua preservação cultural. A Terra Indígena Sete de Setembro localiza-se
numa região limítrofe, ao norte do município de Cacoal-RO até o município de
Rondolândia-MT, e está subdividida em vinte e cinco aldeias. A demarcação dessa
terra ocorreu no ano de 1976 e a posse permanente foi declarada em 1983 (Cardozo,
2011). Ver Figura 1.
A organização social dos PaiterSuruí é constituída por clãs, os quais são a base
do sistema de governança, da organização política, do sistema de parentesco e do
matrimônio. Os clãs estão divididos em: Gameb (Marimbondos Pretos), Gabgir
(Marimbondos Amarelos), Makor (Taboca) e Kaban (Marindiba).6 A estrutura social
obedece fundamentalmente à exogamia clânica. O casamento só é permitido entre clãs
diferentes. Os Kaban são considerados parentes distantes dos demais clãs pelo fato de
serem originários da miscigenação entre uma indígena Cinta-Larga e um Suruí.

Figura 1: Localização e demarcação da Terra Indígena Sete de setembro.
Fonte: <http://www.equipe.org.br/mapas_dentro.php?tipoid=5>.

6 Marindiba é uma árvore regional, cujo fruto possui o mesmo nome. Sua copa e folhagem são
vistosas.
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Sua organização política está centrada na territorialidade demarcada entre as
aldeias e os clãs, onde cada qual tem uma respectiva chefia. E a junção de todas as
aldeias e clãs formata o território e a territorialidade desse povo. A chefia muda de
tempos em tempos, sendo passada de pai para filho ou de irmão para irmão, caso o
cacique não tenha filhos. Atualmente, os mais jovens estão sendo escolhidos para
chefiar devido à facilidade com a língua portuguesa.
Na obra Algumas formas primitivas de classificação (1981), Marcel Mauss, ao
descrever as sociedades ditas arcaicas, destaca que elas podem ser compreendidas
por seus arranjos espaciais mediante uma ordem classificatória. Pelas configurações,
os grupos sociais se organizam por meio de uma hierarquia, divisão de tarefas,
responsabilidades e manifestações culturais.
Na espacialização mostrada pelo autor, percebe-se que uma das características
das sociedades tradicionais é o respeito ao seu território e ao mundo que os cerca. O
território que habitam é o mundo, seu espaço vivido, seu axismundi, que para Mircea
Eliade (1992) é o centro do qual irá irradiar tudo. Para ele “viver num mundo, é
preciso fundá-lo – e nenhum mundo pode nascer no ‘caos’ da homogeneidade e
relatividade do espaço profano. A descoberta ou a projeção de um ponto fixo – o
‘Centro’ – equivale à criação do mundo [...]” (p. 26).
Entretanto, para os Suruí, esse ponto mostrado por Eliade não é fixo, mas
disposto em todo o seu espaço vivido, demarcado por seu território e respaldado por
sua territorialidade, pois entendemos que ela sempre está inscrita
num campo de poder, não apenas no sentido da apropriação física, material (através de
fronteiras jurídico-políticas, por exemplo), mas também imaterial, simbólica, identitária e,
por que não dizer, dependendo do grupo social a que estivermos nos referindo, afetiva
(Haesbaert, 1997, p. 65 – grifos nossos).

Enquanto o território desconhecido, ao redor, é caracterizado como outro
mundo, um espaço estrangeiro e disforme em oposição ao seu território habitado,
reconhecido, organizado e sacralizado previamente. Para eles, ao instalar-se num
território, antes de tudo há a necessidade de consagrá-lo, e a ocupação efetiva desse
território implica uma decisão vital, a qual compromete a existência do povo, pois
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provoca ações que designam uma escolha existencial. Situar-se num lugar implica
organizá-lo, estabelecer os limites do sagrado e do profano, sem estabelecer linhas
demarcatórias, mas sim ritualísticas, simbólicas e míticas, implica a criação de um
novo mundo.
A compreensão do mundo pelos indígenas é realizada pela construção de valores
ancestrais na representação e presentificação cosmogônica. Eles representam o
mundo de diversas formas: é mostrado por meio das danças, dos cânticos, das
pinturas corporais, dos ritos e dos mitos. Uma das formas que pôde ser vivenciada e
reatualizada foi o mito da criação do mundo, a festa do Mapimaí. Com essa
reatualização há a confirmação do uso do território, da territorialidade e do espaço
vivido.
Nessas culturas sua existência é explicada por mitos e ritos. O mito, na
concepção eliadiana, é a narração de um acontecimento primordial passível de
reatualização por meio dos ritos e símbolos. Não é uma fábula ou uma narrativa não
verdadeira, mas sim uma narrativa sagrada, que relata como algo foi originado, como
algo foi produzido e passou a ser. “Cada mito mostra como uma realidade veio à
existência, seja ela a realidade total, o cosmos, ou apenas um fragmento: uma ilha, uma
espécie vegetal, uma instituição humana” (Eliade, 1992, p. 86).
Faz parte de todo povo o desejo de conhecer a origem de tudo que o cerca. No
entanto, conhecer a origem implica o conhecimento de cada coisa, no caso das
sociedades menos complexas, conferindo uma espécie de domínio mágico sobre essas
coisas. Através das formas e representações simbólicas, e presentificações, os
coletivos indígenas procuram dar razão e explicações para a sua existência material e
espiritual, e compreender os fenômenos do seu mundo (Almeida Silva, 2010).
Para os Suruí, essa compreensão pode ser dada pela festa do Mapimaí.
Tradicionalmente, segundo Itabira Suruí, o Mapimaí acontece entre o plantio e a
colheita do milho, de outubro a janeiro. Entretanto, em 2011 a festa ocorreu em
agosto, por causa da proximidade com a cultura da sociedade envolvente.
Na festa de Mapimaí mostra-se a compreensão do mundo dos PaiterSuruí
através de seus valores, crenças e costumes. Almeida Silva (2010) coloca que a visão
cosmogônica é um processo sociocultural dos indígenas, que, através das suas
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representações sociais imateriais, valem-se de formas simbólicas para a defesa física,
cultural, territorial, efetivadas pela experiência ancestral do mundo.
A partir daí, constatamos que a retórica da criação do mundo reatualizada pelos
PaiterSuruí nessa festa é a sua consciência com base numa verdade única, dando
sentido à sua existência. Pois não há a demarcação entre o território sagrado e o
profano para a criação do mundo. Nesse ritual mostra-se a totalidade da sua
sacralização. Todos os elementos são necessários e constitutivos para a existência
desse povo.
A religião, a arte, a linguagem e o mito são partes integrantes do universo
simbólico e tecem uma teia simbólica, o emaranhado da experiência do ser humano. O
emaranhado da experiência humana modifica-se nas sociedades mais arcaicas, é
sempre dinâmica, a linguagem sofre alterações de geração para geração. A essência
original do mito da criação do mundo modifica-se diacronicamente.
A linguagem e o pensamento possuem significados diferentes para os indígenas,
pois a forma com que concebem, interpretam e visualizam o mundo está inscrita em
relações, ações e espacialidades diferentes, corroborando a fixação do território e a
manutenção da territorialidade desse povo.
Para Durand (1997), o ser humano é dotado de uma significativa faculdade
simbolizadora em sua vida sociocultural. Dessa forma, o homem cria símbolos e
imagens que se depositam inconscientemente no coletivo, e esse regime de imagens e
suas configurações imagético-simbólicas se apresenta como mediador na percepção
das ideias racionais. Nessa perspectiva o sujeito é considerado parte integrante do
mundo, e para a construção desse mundo há a produção significante que se expressa
na forma de mitos e símbolos.
Os mitos e os símbolos confluem numa epifania. Assim, ela se manifesta, nessa
festa, através dos elementos da natureza: a floresta, o rio e o gavião real. Esses
elementos vivem em harmonia no meio natural. A presença deles é necessária para os
PaiterSuruí, pois mantêm a existência e o equilíbrio da vida. No encontro desses
elementos, percebe-se uma hierofania sendo sentida e vivenciada por todo o povo. Vêse, aqui, que tanto a manifestação epifânica quanto a hierofânica acontecem em função
da participação harmoniosa dos clãs, os quais respeitam e sacralizam todos os
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símbolos trazidos para a festa. Exceto aqueles que são evangélicos. Nesse momento,
tudo o que está no território é sagrado.
O símbolo regulador no Mapimaí é a floresta. Simboliza todo suporte para a vida.
É a responsável pela existência dos outros dois elementos, o rio e o gavião real. A
floresta é a fonte de energia, o gavião real simboliza o poder e o rio alude à chicha. O
terceiro elemento, a chicha, é uma bebida fermentada, importante para os rituais
indígenas da Amazônia. É feita de cará,7 mandioca, milho ou qualquer outro farináceo.
Nesse ritual de que participamos, ela foi escolhida para representar um dos elementos
do Mapimaí. No próximo Mapimaí, outros elementos serão escolhidos para
representar a festa. A importância da chicha é a mesma que dos outros elementos que
provêm da floresta, porém ela será sempre a bebida ofertada. No rito, a chicha é
ingerida por todos os participantes do Mapimaí, exceto pelo clã anfitrião.
Tanto para os PaiterSuruí quanto para todas as populações indígenas
americanas, a floresta possui grande importância. A vida do PaiterSuruí depende dela.
Nela, a hierofania rompe em cada galho, em cada folha, em cada animal, porque está
diretamente ligada à vontade e a uma determinação cosmogônica. No que, para a
população envolvente, não é captado e percebido, as populações autóctones ouvem e
veem os sinais emanados pela natureza, pois são os reguladores de suas vidas.
Almir Narayamoga Suruí8 (2011) diz que a floresta é “a base da vida, ela oferece
recursos necessários à sobrevivência das populações indígenas. É o que determina a
energia necessária para realizar o Mapimaí”. A energia gasta física e psiquicamente
para a realização do ritual é intensa, sendo que a floresta impõe esse ritmo aos
participantes. Os ritos iniciam-se às quatro da manhã e vão até meia-noite, com
manifestações epifânicas ininterruptas.

7 Cará e mandioca são raízes comestíveis originárias da América do Sul, da região Amazônica.
8 Chefe maior dos PaiterSuruí e líder do clã Gameb, conhecido internacionalmente pelo trabalho de
preservação da cultura Suruí. Recentemente, fez uma parceria com o Google a fim de equipar a
comunidade com alta tecnologia para monitoramento contra os crimes ambientais que envolvem
seus territórios. Tem sofrido ameaças de morte.
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Todos os elementos para o ritual são retirados da floresta. A tinta, extraída do
fruto jenipapo,9 só pode ser preparada a partir da permissão dada pela floresta. Ao
adentrar nesse solo sagrado, os PaiterSuruí pedem autorização para usufruir dos
elementos a serem retirados. Pois “[...] Seu vínculo com a floresta supera a
objetividade material, em que essa faz parte da sua cosmologia, da sua simbologia e de
todos os reflexos que as interações e percepções produzem em sua cultura, sociedade
e espaço” (Bastos et al., 2009, p. 7 – apud Almeida Silva, 2010, p. 82).
O modo de presentificar a sua cosmogonia mostra o papel que a linguagem tem
no reconhecimento como mediadora entre o ser humano e os demais seres e não
seres, isso porque proporciona um universo de representações e formas simbólicas e
presentificações que permitem realizar a comunicação. Essa postura alinha-se com a
ideia de Cassirer (1992) quando diz que a denotação é o sustentáculo que toda
formação verbal e linguística imprime, seja um caráter espiritual típico, seja um modo
especial de conceber e apreender. Dessa forma, a diversidade entre as várias línguas
não é uma questão de sons e signos distintos, mas sim de diferentes perspectivas de
mundo.
Assim, a linguagem surge como algo que manifesta a visão de mundo de cada
cultura e tudo o que há nele, as músicas cantadas no Mapimaí são exemplo dessa
manifestação, são músicas específicas dos Paiter para cada Mapimaí. O conceito que os
indígenas PaiterSuruí atribuem aos signos – como a floresta, o gavião real e o rio –
possuem um significado complexo e abstrato, denotando um sentimento de profunda
intimidade com o espaço vivido.
Essa intimidade manifestada pelos povos indígenas com relação aos elementos
naturais citados está ligada ao modo de como eles se veem diante da natureza. Há um
sentimento de pertença muito grande desses povos em relação à natureza, visto que
se consideram parte integrante dela. O PaiterSuruí não se vê dissociado dela, acredita
que ela traz o equilíbrio entre o ser humano e a cultura. É dessa certeza que emana a
territorialidade de cada clã quando cada um deles é o responsável para a
reatualização do Mapimaí.
9 Jenipapo é o fruto da árvore jenipapeiro, nativa das Américas do Sul e Central. Quando verde,
fornece um suco de cor azulada muito utilizado como corante para as pinturas indígenas.
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A floresta é percebida pela sua imanência, a vida que remetem à floresta como
espécie de beatitude não é vista como individuação, mas como singularização com
características subjetivas. E essa imanência da floresta se apresenta no campo
transcendental como uma vida que não depende de um ser e de um ato (Deleuze,
1995).
No entanto, não podemos esquecer que, com o contato, muitos dos aspectos
cosmogônicos passaram por uma transição, reestruturaram-se e adaptaram-se aos
dias atuais. Mas a essência do ser indígena não deixa de existir, ela está fortemente
impregnada no gênero de vida e na representação socioespacial, onde, ao mesmo
tempo que se valem da tecnologia, usam também os seus instrumentos primários,
como o arco e a flecha. Essa bricolagem possibilita um novo caminho.
No Mapimaí anterior foi combinado pelo líder do clã anfitrião quais seriam os
elementos a representar os cantos e as pinturas do Mapimaí em 2011. Os cânticos
reportaram-se ao gavião real e ao macaco-prego, assim como as pinturas. São
melodias criadas somente para a festa, nenhuma pode ser recitada mais de uma vez,
isso porque valoriza todos os elementos ofertados pela Metareilá.10 Nas festas que se
seguirão, outros elementos serão escolhidos. Essa troca de elementos a cada ritual
valoriza sua história e a riqueza de fato, que, sutilmente, destacam a passagem de cada
elemento em um universo coletivo.
Tal manifestação é uma forma de valorização da cultura Paiter, que, atualmente,
simboliza a reconciliação desse povo com a Metareilá, uma vez que, no auge da
exploração da madeira, nas décadas de 1980 e 1990, eles venderam muita madeira,
rompendo o ciclo harmonioso com a floresta, e assim suas vidas tornaram-se muito
tristes e pesarosas, segundo eles. O Mapimaí vem trazer a reconciliação e a busca
desse equilíbrio para a tríade Suruí, cultura e natureza.
Durante os dias de festa os Suruí são divididos entre o clã anfitrião e os clãs
convidados. Em 2012, a primazia da recepção foi dada ao clã dos Kaban, os donos da
festa, como costumam denominar-se nessa ocasião. Portanto, ficaram longe dos
acontecimentos protagonizados por seus convidados, os clãs Gameb, Gabgir e Makor.
10

Metareilá é o nome pelo qual os PaiterSuruí designam a floresta ou mata na língua Tupi-Mondé.
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Os anfitriões preparam e oferecem a chicha. Determinam quais serão as pinturas
a ser feitas. Os convidados se pintam e se enfeitam para serem avaliados pelos
anfitriões, como também compõem melodias para o mesmo fim.
O dia consagrado à chicha é o grande momento, precedido por ensaios, para que
tudo ocorra como deve, uma vez que muitos dos jovens nunca participaram do ritual e
o conhecem apenas pela história oral dos anciãos, escrita nas obras Nós Paiter. Os
Suruí de Rondônia e Vozes da origem: narradores Suruí, de Betty Mindlin. Os demais
clãs surgem em cantorias e representações teatrais. Todas as ações que envolvem o
Mapimaí são significativas para o povo. O chefe do cerimonial e sua mulher vão
sempre à frente dos clãs convidados em direção ao clã anfitrião. O chefe é eleito pelos
líderes dos clãs convidados pelo seu conhecimento das tradições e, como tudo se
renova no próximo Mapimaí, o chefe do cerimonial escolhido será outro detentor da
sabedoria ancestral.
Sua mulher é a escolhida para conduzir uma tocha. Tocha que representa a
independência humana nos tempos da criação, um presente de Palob,11 outrora seu
Deus-criador. A conotação dada à tocha é a do livre-arbítrio: Deus criou os seres
humanos, teceu-lhes o destino, porém são livres para decidirem entre o bem e o mal.
O lugar da tocha não é importante, mas sim todo o simbolismo que ela
representa. É acesa pelo chefe cerimonial e não pode ser apagada antes do/no
momento do trajeto. Se isso acontecer, não é só o prenúncio de uma morte prematura
para algum indígena, como também de que Palob se recusará a visitar e proteger a
aldeia. Em seguida, a tocha é deixada dentro da maloca do dono da chicha, para que
seu fogo sagrado se extinga por si só.
Palob se apresenta como consciência a-subjetiva, pré-reflexiva, impessoal, o que
acaba por conferi-lo como um produto de imanência que transcende a sua própria
consciência.
Para Ariudo Gapame Suruí, um dos representantes dos PaiterSuruí, a formação
do universo, do ser humano e de todos os seres vivos surgiu a partir da classificação
dada por Palob às coisas existentes e sem forma. De acordo com o primeiro Suruí que
11 Palob é o significado da palavra Deus para os PaiterSuruí.
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narrou sobre esse mito, as espécies de animais que existem hoje foram pessoas
chamadas para exercer tal condição, pois cada animal possui uma função específica
dentro da Metareilá.
Percebemos que, ao mesmo tempo que Palob, apresenta uma transcendência,
mostra-se com atitudes humanas ao classificar a sua criação. Mauss (1999) coloca que
o ser humano é classificador em sua essência. Pois criar categorias é fundamental para
que se possa estabelecer uma ordem de interpretação do mundo real. Uma dessas
categorias é o espaço. O espaço onde se funda o seu lugar antropológico, relacional e
identitário, constituindo um território, na concepção física do conceito.
A partir daí, nota-se que a sua cosmogonia é importante para a qualificação e
definição da sua territorialidade, pois é dela que se expressa a produção do
imaginário, da construção do cosmo, e o processo social que possibilita a
interpretação de mundo original em consonância com a contemporaneidade.
Vivência e experiência: o dia a dia do Mapimaí
A experiência de participar de um dos ritos dos PaiterSuruí é singular.
Principalmente nessa ocasião, que já havia algum tempo esse ritual não era celebrado.
Foram três dias de Mapimaí, cada dia revestindo-se de representação e
presentificação de como esses indígenas interpretam o seu mundo e a sua criação
manifestada em sua territorialidade.
Os convidados da sociedade envolvente foram recepcionados de forma
acolhedora. A comunidade estava feliz e satisfeita pela visita e participação na
cerimônia. Essa comunidade indígena é diferente, com uma estrutura política
organizada. Tal estrutura se deveu por causa do conhecimento e do contato do chefe
maior, Almir Suruí,12 com entidades nacionais e internacionais, como as Organizações
Não Governamentais (ONGs). Entretanto, toda essa organização política preserva as
categorias tradicionais dos PaiterSuruí.
As danças e os cantos começaram bem cedo, antes do nascer do sol do primeiro
dia. Pela manhã foram transmitidas as explicações sobre os signos utilizados na
celebração, a importância do mito para a cultura, a tradição dos PaiterSuruí, como
12

Líder maior dos PaiterSuruí, líder do clã Gameb, participou do movimento indígena em defesa dos
direitos indígenas.
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aconteceria a festa, a separação dos clãs e a ausência do clã Kaban, anfitrião. Esse dia
de preparação começou com a feitura da tinta para as pinturas corporais.
Giddens (2000) coloca que a tradição inteiramente pura não existe. Ela se altera
e alterna de acordo com a passagem do tempo e simultaneamente pode sofrer
modificações rápidas que se tornam duradouras. Nesse ínterim, é um equívoco
considerar o tradicional como algo que perdura ao longo de muitos séculos.
A tradição é um signo completo, cabe a ela conferir um sentido somatório a um
significado. É em si uma criação, que, uma vez criada, torna-se verdade e atesta uma
religião ou um ritual. Imbrica-se oralmente e tem sua manutenção no imaginário.
É buscando os elos com a tradição que os anciãos Suruí ensinam os ritos aos
mais jovens, na tentativa de que eles não se rompam definitivamente. Existe um receio
de perdê-las, apesar de Giddens (2000) afirmar que isso é inevitável. Coloca que “cabe
ao sujeito da tradição atribuir a ela um conjunto de símbolos e práticas depositárias
de certa sabedoria” (p. 48-49).
Nesse sentido, essa festa é de extrema importância para a transmissão da
sabedoria ancestral, cabendo aos anciãos a preocupação de guardar e repassar tais
ensinamentos.
Segundo Engler (2005), o conceito de tradição é mais pertinente
[...] quando estes conceitos de tensão são interpretados de uma maneira normativa: isto é,
quando velho/novo, estático/dinâmico e recebido/inovado alinham-se com o bem/mal,
certo/errado e aceitável/inaceitável. Esta superposição de oposições normativas e
conceituais faz da “tradição” uma ampla e efetiva marca. Ela tem grandes poderes de
legitimação devido à sua identificação com a autoridade previamente estabelecida. Como
resultado, a manobra de tomar ou segurar esta forte posição (retórica e ideológica) tem
grande valor estratégico, seja para as forças conservadoras, seja reacionárias 13 (p. 359 –
tradução nossa).

13

Cf. original: “‘Tradition’ gains its purchase and where these conceptual tensions are read
normatively: where old/new, static/dynamic, and received/innovated become aligned with
good/bad, right/wrong, and acceptable/unacceptable. It is this superposition of normative and
conceptual polarities that makes ‘tradition’ such a broad and effective label, with great powers of
legitimization due to its identification with previously established authority. As a result, holding or
taking this high ground has great strategic value for both conservative and reactionary forces.
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Os fundamentos da tradição, conservadores e reacionários, têm sua transmissão
oral e, em alguns casos, escrita. Entretanto, Maia (2001) diz que é na mensagem que
alcançam sua solidificação, apresentando um significado intenso e didático de uma
geração a outra. Dessa forma, pode-se ver a tradição como um ensinamento
transmitido por alguém mais “preparado” (Julia, 2003, p. 84-85), como é o caso dos
anciãos Suruí.
Para transmitir as tradições, o encontro entre o clã anfitrião e os outros tem um
tempo certo para acontecer. Os desenhos das pinturas foram definidos pelo chefe
anfitrião. Seriam olhadas e avaliadas no momento certo. As pinturas corporais
ostentavam o símbolo do gavião real, elemento representado na festa entre crianças,
jovens, idosos, mulheres e homens (imagem 1).

Imagem 1: Representações com pinturas corporais.
Fonte: OLIVEIRA, C. N. 2011.

O encontro entre os clãs deu início a mais uma etapa do rito. Ao anoitecer, as danças
começaram, e com elas os julgamentos das pinturas. A chicha, como elemento purificador,
foi ingerida (imagem 2). Nessa qualidade, a bebida deveria ser tomada até o momento que
os espíritos ruins fossem expulsos pelo vômito. Só assim se estabelecia o elo entre Palob e
sua criação, sem a interferência dos maus espíritos.
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Imagem 2: Chicha como elemento purificador, sendo ingerida.
Fonte: OLIVEIRA, C. N. 2011.

Ao clarear o dia, os índios continuavam em sua epifania. Agora, mostravam a
ritualização do roçado para plantio. Os outros clãs foram desafiados, pelos Kaban, a
dar continuidade à cerimonia, mesmo depois de tanta ingestão da bebida purificadora.
Atenderam prontamente ao chamado desafiador. Estavam se preparando para o
grande encontro.
Os clãs Gameb, Gabgir e Makor se enfeitaram e armaram-se de arcos, flechas e
facões. O traje fazia parte de uma representação teatral, a qual rememorava os
ataques sofridos pelos vizinhos e antigos inimigos, os Zorós, 14 cujos clãs lutaram
corajosamente em defesa de seu território sacralizado por Palob.
O encontro entre os clãs se deu na maloca15 dos Kaban, flechando cestas que
simbolizavam animais. E tudo que acontecera no dia anterior foi revivido, só que de
forma teatralizada (imagem 3).

14

15

Povo indígena que habita o noroeste de Mato Grosso, do tronco linguístico Tupi e da família linguística
Mondé.
Grande barraca ancestral dos indígenas, coberta de palmas secas, que aloja várias famílias.
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Imagem 3: Encontro entre o clã dos Kaban, os anfitriões, e seus convidados.
Fonte: OLIVEIRA, C. N. 2011.

O grande encontro se deu na maloca do dono da chicha do clã Kaban, seguido
dos clãs Gameb, Gabgir e Makor. O chefe do cerimonial e sua mulher conduziram os
clãs num trajeto considerado como a linha da vida, o destino da pessoa, iluminada pela
tocha sagrada. A luz da tocha não poderia apagar. O acontecimento traria mau
presságio. O trajeto parecia infindo, em face da preocupação em manter a tocha acessa
e garantir a estada de Palob naquele momento sagrado, em que a vida poderia se
extinguir.

Imagem 4: Tronco de recepção chamado Yama.
Fonte: CARVALHO MELO, K. 2011.
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No fim da linha da vida, erigia-se um trono feito para a recepção dos chefes
clânicos convidados, trono que se chama Yama (imagem 4). Ele fora confeccionado de
uma espécie de árvore específica consagrada àquele ritual, decorado com traços
pintados com tinta de urucum, especificamente para a festa, e aguardava os
recepcionados. Assentar-se no trono demonstra a importância da pessoa.
O encerramento do Mapimaí deu-se num grande banquete. Os guerreiros mais
jovens dos clãs Gameb, Gabgir e Makor saíram para caçar. A ordem do mundo foi dada
e cada ser criado por Palob tem a sua função pré-determinada. As territorialidades
clânicas espalham-se no território dado por Palob, isolando-os do outro mundo.

Mapimaí: a construção da territorialidade na
afirmação da identidade
A territorialidade é um conceito que foi definido na etologia 16 como “[...] a
conduta de um organismo vivo, visando tomar posse de seu território e defendê-lo
contra os membros de sua própria espécie” (Albagly, 2004, p. 29). Nota-se que a
territorialidade não está vinculada a uma simples qualidade jurídica, mas sim a um
sistema de comportamentos.
Raffestin (1988, p. 265) se refere à territorialidade como o
conjunto de relações mantidas pelo homem, enquanto pertencente a uma sociedade, com
a exterioridade e a alteridade, com ajuda de mediadores ou instrumentos. A
territorialidade humana não é constituída somente por relações com territórios concretos,
mas por relações com os territórios abstratos, como línguas, religiões, tecnologias,
crenças, costumes, e tradições.

Dentro dessa perspectiva, Bonavides (1999) reitera que o território não é
simplesmente o espaço dentro do qual o Estado exercita seu poder de soberania, e que
a condição do território não está condicionada ao Estado. Mas que o elemento
populacional, sim, é parte integrante da constituição do território e do Estado.

16

Ramo da ciência que estuda o comportamento dos animais.
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O conceito de territorialidade se refere, dessa forma, às teias de relações
formadas entre um indivíduo ou um grupo social e seu meio de referência, de forma a
manifestar um sentimento de pertença e um modo de agir específico sobre
determinado território. Em nível coletivo, é importante retratar que a territorialidade
torna-se uma forma de regular as interações sociais, reforçando a identidade da
comunidade envolvida.
A territorialidade se configura na ideia de pertencimento cultural, isso porque é
um elemento no espaço de ação, carrega a compreensão de relação espacial. Tal
vínculo de pertencimento, essa conexão com o espaço realizada pelos Paiter, é
mostrado no Mapimaí. É manifestado pelos sentimentos e pela valoração que se opera
sobre o território. Esse espaço de ação, a territorialidade, pode ser pensado como um
dos elementos que contribuem diretamente na construção da cultura, da identidade,
da pertença e do enraizamento de uma determinada sociedade.
A festa do Mapimaí está diretamente ligada às experiências de ancestralidade e
cosmogonialidade. A identidade cultural e a territorialidade dos PaiterSuruí se
fortalecem em cada ato do mito da criação do mundo, pois revelam valores e
sentimentos do construir e o aparecimento dos “marcadores territoriais”, que são
lócus privilegiados para se entender a construção da territorialidade.
Dessa maneira, cada ato no Mapimaí – a pintura, a dança, o encontro entre os
clãs, a preparação da chicha como elemento purificador – conota os “marcadores
territoriais”, e de tal forma que permite a identificação da territorialidade e seu
fortalecimento como autêntico código de registro cultural.
A

cosmogonia

dada

pelas

representações

e

presentificações

que

operacionalizam seu modo de vida é importante elemento de qualificação e definição
da sua territorialidade. Compreendemos que elas proporcionam a possibilidade de
leitura geográfica dos “marcadores territoriais”, pois expressam a produção do seu
imaginário e a construção do seu cosmo, com uma sacralização que permite assegurar
a continuidade e sobrevivência desse coletivo indígena.
Percebe-se que a maneira típica da população envolvente de analisar a
cosmogonia dos indígenas é totalmente díspar da deles, mesmo assim há a tendência
de dar a supremacia e impor seus conceitos com as suas oposições.
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Segundo Almir Suruí, o povo PaiterSuruí está vivendo um novo cenário, no qual
utilizam tecnologias e se apropriam de bens de consumo que anteriormente não
faziam parte de seu convívio, ao mesmo tempo que não abandonaram a essência de
serem indígenas, fazendo uso de ferramentas tradicionais, como o arco e flecha.
Essa mescla na utilização do moderno e do tradicional é uma tentativa de
consolidar ferramentas que possam mostrar o caminho do futuro para o povo Paiter.
Um futuro a partir do fortalecimento da cultura e compreensão do desenvolvimento
sustentável. E, dessa forma, levar ao mundo globalizado o conhecimento e o
reconhecimento da luta dos povos indígenas. Pois não há cultura pura e tradições
estagnadas, na medida em que as comunidades mantêm contato existe uma troca
cultural e uma adaptação às tradições.
A realização do Mapimaí constitui, para os PaiterSuruí, um resgate cultural, uma
vez que a festa e a dança sofreram alterações em face do encontro cultural com outras
sociedades. O penúltimo Mapimaí foi realizado em 2002. Até então, a cerimônia havia
sido abandonada devido ao choque ideológico trazido pela religião e crença da
sociedade envolvente. Há mais de vinte anos a Igreja Batista se instalou na Terra
Indígena Sete de Setembro, protagonizando a conversão dos indígenas à fé cristã de
cunho protestante.
De acordo com Marcel Mauss (2003), o rito tem um caráter de imposição, ou
seja, impõe-se algo para obter determinado fim, o rito é algo que se dá no social, é
definido por sua eficácia, acontece dentro de um espaço determinado, no tempo e na
história. E tal imposição e eficácia acabam por organizar o espaço por ser um fato
social dentro da história.
É a partir dos fenômenos materiais e não materiais que decorre a construção
cosmogônica dos “marcadores territoriais”, possibilitando a compreensão das formas
e representações simbólicas e presentificações como mediadoras do modo de vida
(Almeida Silva, 2010).
A ideia do autor, alinhando-se aos conceitos de Mauss (1999), diz que os
“marcadores territoriais” podem ser compreendidos a partir dos símbolos que
ocorrem enquanto espaço de ação, definem territorialidades vinculadas à cosmogonia
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e experiências socioespaciais, possibilitando a formação das identidades culturais e do
pertencimento identitário.
Como elemento no espaço de ação, a territorialidade se configura na ideia de
pertencimento cultural, porque carrega a compreensão de relação com o espaço em
que vive. Tal vínculo de pertencimento com esse espaço é traduzido pelos sentimentos
e a valoração que os indígenas apresentam, onde a territorialidade é um dos
elementos que contribuem diretamente para a construção do lugar antropológico.
A cultura é impregnada dentro da territorialidade de um povo indígena,
entender como se dá a territorialidade é entender a cultura. Ela é um dos elementos
humanos e compõe o fenômeno das representações simbólicas, altera-se à medida que
elementos são incorporados, se ressignificando.
A partir dessa territorialidade, temos que a base territorial é um lócus das
representações e do imaginário mitológico das sociedades tradicionais. A íntima
relação do homem com seu meio, sua dependência maior em relação ao mundo
natural, comparada com a do homem urbano-industrial, faz com que os ciclos da
natureza sejam associados a explicações míticas ou religiosas (Diegues, 1993).
Dessa forma, o território se apresenta de várias formas, não somente jurídica, as
quais podem possuir, além do caráter político, um nítido caráter cultural,
especialmente quando os agentes sociais são grupos étnicos, religiosos ou de outras
identidades (Rosendahl, 2005).
Dessarte, o território e a territorialidade são elementos importantes no
entendimento da cultura indígena, pois esses dois conceitos geográficos, quando
inseridos na questão indígena, nos proporcionam a discussão dos sistemas de
representações, símbolos e mitos desses coletivos. Pois a territorialidade é fortemente
impregnada de um caráter cultural, e o território é muito mais do que uma
apropriação material, representa um suporte para a vida, ligada a valores. Em outras
palavras, a territorialidade indígena pode ser fortalecida por experiências coletivas e
individuais que o indígena mantém com o lugar de vivência. De fato, é pelo território
que se assume a relação simbólica que existe entre cultura e espaço.
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Considerações finais
Este artigo aspirou a uma discussão teórica e à tentativa de explicar os
significados de cada ação do Mapimaí para a cultura dos PaiterSuruí, assim como a
identificação da territorialidade e seu fortalecimento por meio do mito da criação do
mundo. É fundamental a geografia cultural abordar, discutir e tentar compreender os
mais variados modos de vida e representação dos coletivos indígenas, possibilitando a
compreensão da identidade cultural e sua territorialidade. A representação da festa do
Mapimaí apresenta em sua cosmogonia elementos imprescindíveis ao entendimento
acerca da identidade e territorialidade dos PaiterSuruí.
Vimos que para essa sociedade o profano está em destruir a Metareilá, e o
sagrado está diluído por todo o seu território, que possibilita uma territorialidade que
reafirma a condição de indígena, mesmo valendo-se de equipamentos altamente
tecnológicos. Mostrou-nos que a divisão sagrado/profano e cultura/natureza está
intrinsecamente ligada a esse povo numa oposição às mesmas dicotomias da
população envolvente.
Estando a Metareilá em seu território, a relação entre território e
territorialidade para essa comunidade torna-se mais profunda, pois eles não são
simplesmente elementos importantes no entendimento da cultura indígena, mas
inerentes aos valores-chave dessa cultura. Também, por eles vemos que as categorias
comuns de tentarmos enquadrar e entender tais culturas são inadequadas.
O território, para os coletivos, não é apenas uma apropriação material,
representa um suporte para a vida, ligada a valores cosmogônicos, e a territorialidade
é um constructo humano, que está ligado à cultura de quem a constrói. Dessa forma,
vemos que o estudo das categorias geográficas deve ser levado a se enquadrar em tais
perspectivas. A sociedade envolvente traz em si conceitos e categorias que são rotas
para navegar em outras culturas, porém acabamos vendo que esses dois elementos,
território e territorialidade dos Suruí, revelam a mentira dessas rotas que emergem
de lá e que não confluem com os que trazemos em nosso escopo conceitual.
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ESPERANÇA E ESCATOLOGIA EM REFLEXÕES DA
TEOLOGIA MODERNA: CONSIDERAÇÕES
Rodrigo Portella1
Resumo: O presente texto visa, de forma resumida, a apresentar algumas
questões pertinentes sobre o que, na teologia moderna, convencionou-se chamar
escatologia da pessoa, ou seja, o estudo do que acontecerá ao ser humano logo após a
sua morte. A teologia tradicional, influenciada pelo platonismo, costuma ou costumava
fazer distinção entre corpo e alma, em dualismo que levava à concepção de que, após a
morte, a alma do ser humano seria levada para junto de Deus, enquanto o corpo
aguardaria a ressurreição para o fim dos tempos e juízo final. A teologia moderna,
entretanto, tem questionado esse dualismo e percebido a unidade fundamental do ser
humano. Quais as consequências para a antropologia dessa nova leitura teológica é o
que procuramos responder neste texto, em breve resumo sobre tal mudança na
teologia sobre a escatologia da pessoa.
Palavras-chave: Escatologia; Teologia; Dualismo; Unidade; Ressurreição.
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Introdução
O termo escatologia da pessoa, que restringe nossa abordagem, precisa ser
elucidado, de antemão, para que se saiba do que estamos e estaremos falando adiante.
Na verdade, o termo surge num ambiente teológico católico romano, mas seus
imaginários pertencem a todas as pessoas que pensam sobre o seu futuro individual –
ou de outrem – logo após a morte. Historiemos e localizemos tal terminologia. A
terminologia teve seu surgimento recente no cenário teológico brasileiro – ao menos
quanto à explicitação do termo – através do recente livro do teólogo sistemático
católico Renold Blank, ao publicar uma brochura cujo título é justamente Escatologia
da pessoa, com o subtítulo Vida, morte e ressurreição.2 Embora o termo possa parecer
novo a muitos, a ideia que ele veicula é antiga, qual seja: o tradicional recorte de que a
escatologia se restringe aos acontecimentos que sobreviriam ao indivíduo após sua
morte, como ressurreição, imortalidade da alma, encontro com Deus, céu, inferno,
purgatório, limbo. Enfim, os tradicionais novíssimos da teologia escatológica. Assim se
exprime Blank em relação a tal recorte escatológico: “Quando a vida do ser humano
termina, ele entra numa situação chamada de ‘na morte’ [...] A expressão ‘na morte’
quer acentuar a distinção entre o processo do termo da vida [...] e aquilo que
acontecerá quando aquele processo, no plano fenomenológico, chegou ao seu fim”.3
Blank, portanto, se refere àqueles acontecimentos que se seguiriam após a morte
da pessoa, ou melhor, no interstício, na passagem da fronteira em que o ser humano
efetivamente morre e em que, segundo o autor, se daria a transição da pessoa para
uma nova dimensão. Blank compreende que a ressurreição se dá na morte e que,
portanto, a nova vida e as novas realidades que aguardariam o ser humano em sua
ressurreição se dariam logo após a morte, ou na morte. Assim,

2

BLANK, Renold. Escatologia da pessoa. Vida, morte e ressurreição. São Paulo: Paulus, 2000. Este livro
é uma reedição ampliada do livro Nossa vida tem futuro. Renold Blank, doutor em Teologia, atua
como docente no Instituto Teológico São Paulo (ITESP) e na Escola Dominicana de Teologia, ambos
em São Paulo. Teólogo sistemático, escreveu diversos livros em que aborda temas da morte, da
escatologia e da esperança, sendo, provavelmente, o autor mais fecundo neste campo do saber
teológico no Brasil.

3

BLANK, Escatologia da pessoa, p. 73.
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algumas correntes da teologia moderna manifestam a tendência de potenciar
exclusivamente o aspecto individual da salvação pessoal [escatologia da pessoa], fazendo
coincidir a plenitude da consumação soteriológica com o instante da morte de cada
indivíduo, que seria também o instante da ressurreição pessoal.4

A escatologia da pessoa na teologia moderna
Essa é a posição de alguns teólogos atuais quanto à escatologia, dentre os quais
se destaca Blank. Conforme tais teólogos, a ressurreição e tudo o que ela acarreta é na
morte, dada a lógica de definição de eternidade, onde o tempo cessaria e haveria um
definitivo agora, um presente que abarcaria passado e futuro, pois fora do tempo
cronológico, essencialmente diferente de nossa experiência humana de tempo. Assim,
não haveria uma ressurreição coletiva em um “fim dos tempos”. Ao morrer, terminaria
o tempo para a pessoa e seria o “fim do mundo” para ela. Portanto, ao entrar numa
perspectiva ou dimensão atemporal, verificar-se-ia que tudo estaria presente, o início
e o fim, a criação e a consumação. Assim se responderia, de certa forma, à pergunta do
recorte individual na escatologia, ou seja: a questão da possibilidade ou plausibilidade
de se desprender uma escatologia individual (portanto um aspecto da escatologia) da
escatologia como um todo, abordada de forma sistemática na reunião dos enunciados
de seus diversos temas que se inter-relacionam. Conforme Zilles,
a morte significa extrapolação para fora do tempo. [...] A morte é passagem para a
eternidade, para seu hoje eterno. Por isso o problema do estado intermediário é um
problema aparente nesta linha de pensamento teológico, pois o “fim dos tempos” está fora
do tempo. Quem morre entra logo no dia do juízo, da ressurreição e da parusia. Situa-se a
ressurreição na própria morte. O juízo universal coincide com o juízo particular. [...] Dessa
forma, os “éscata” universais e particulares se aproximam do homem aqui e agora, na
morte.5

Tal concepção, frise-se também, tem a finalidade de aplacar o dualismo da
tradicional concepção da alma existindo na eternidade, além ou céu, na espera da
4

TERRA, J. E. M. Escatologia e ressurreição, p. 29.

5

ZILLES, U. Esperança para além da morte, p. 89s.
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ressurreição do corpo no fim dos tempos. Assim, casa-se a ideia da continuidade da
vida após a morte – tradicionalmente concebida de forma espiritualizada, como
imortalidade da alma – com a ideia de que essa vida que continua já é a da
ressurreição final. E, nesse ínterim, é preciso que se diga que a ressurreição final não é
vista como re-avivamento de um cadáver, mas como transformação da pessoa, de sua
identidade/pessoalidade, para uma dimensão última e plena. Seria isso a
transformação de corpo mortal em corpo glorioso e espiritual de que fala o apóstolo
Paulo (1Cor 15,42-44)? Corpo entendido como identidade/pessoalidade, aquilo que
faz uma pessoa ser um ser/pessoa, único e distinto dos demais.
Seguindo tal tendência, podemos verificar que os teólogos costumam ter ciência
e reconhecer com certa tranquilidade o tema escatológico da pessoa, isto é, a
possibilidade de tal recorte. Assim, Luiz Carlos Susin faz as seguintes diferenciações
no estudo da escatologia, apontando as várias dimensões que a escatologia aborda e
suas relações com a teologia de um modo geral, quais sejam: a escatologia como
horizonte da cristologia e vice-versa; a escatologia como horizonte da pneumatologia
e vice-versa; como horizonte da ética, da criação etc. E entre os horizontes da
escatologia ele cita a “escatologia como horizonte da antropologia”, na qual “a morte é
a questão antropológica que atravessa o homem entre desejo de viver e dever morrer.
O que ‘sobra’ do homem? A alma? As obras? A escatologia cristã tem algo a proclamar
que pode confortar as expectativas do homem?”.6
E este recorte, como já dito, não é novo. Conforme Zilles, tradicionalmente
distinguem-se duas escatologias: a individual ou da pessoa (morte, céu, inferno) e a
escatologia universal (parusia, juízo final, novo céu e nova terra).7 Assim, no
Dicionário de teologia, publicado pelas Edições Loyola, a escatologia também é
dividida em “eschata individuais” – sendo eles morte, juízo particular, purgatório, céu e
inferno – e “eschata coletivos” – sendo eles a segunda vinda de Cristo, ressurreição
geral dos mortos, juízo final, fim do mundo e sua transformação.8 Como se depreende,

6

SUSIN, L. C. Assim na terra como no céu, p. 27-30.

7

ZILLES, Esperança para além da morte, p. 9 e 17.

8

FRIES, H. (ed.). Dicionário de teologia, p. 44-54.
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embora se separe, nos textos anteriormente citados, os recortes escatológicos, tal
recorte não é motivado por uma concepção de eternidade como ausência de tempo e
pleno agora, mas preserva uma concepção linear cronológica do tempo, em que há
sucessão de acontecimentos. Portanto, pode-se recortar o tema da escatologia
individual tanto numa perspectiva indivisível de corpo e alma – que ressuscitam
juntos na morte – e de eternidade como tempo reunido ou ausência de tempo, como
numa perspectiva de sequência temporal/cronológica, que reforça a ideia de
separação de corpo e alma no período intermediário entre uma escatologia da pessoa
intermediária (atuante na alma viva após a morte) e uma escatologia final da pessoa
(na reunião de corpo [ressuscitado] e alma).
Para não olvidar a teologia evangélica, citamos também um dicionário
evangélico onde se encontra o verbete “escatologia individual”, em que está dito
“estudo das últimas coisas que dizem respeito exclusivamente ao indivíduo, tratando
de sua morte, estado intermediário, ressurreição e destino eterno”.9
Essa definição em um dicionário evangélico reflete uma escatologia mais
tradicional. Contudo, a teologia evangélica mais acadêmica e atual, de raiz europeia,
tende a ter uma compreensão da escatologia da pessoa – se é que esta terminologia
nela se encontra – que não reflete a tradicional escatologia de grupos evangélicos mais
conservadores e fundamentalistas, mais perto, neste quesito, da tradicional
escatologia católica e da concepção de imortalidade da alma e de estado intermediário
entre ressurreição particular (ou imortalidade da alma no além) e ressurreição no fim
dos tempos/mundo.

Paulo, fenômeno religioso e escatologia da pessoa
Um dos principais motivos que faz com que questões escatológicas ressurjam ou
sejam relevantes é que na escatologia se encontra uma das mais fortes raízes da
religião. É a partir e em torno do mistério da morte e da continuidade da vida que em
grande parte se constrói a religião. Não vamos entrar, no entanto, em uma discussão
sobre a origem da religião, o que aqui não é nosso objetivo. Apenas queremos apontar
9

ANDRADE, C. C. Dicionário teológico, p. 138.
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que o tema realidade da morte, com o qual todo ser humano se depara, com maior ou
menor vigor e consciência, mas sempre se depara, e o tema da possibilidade de que a
morte não seja o fim, mas que possa haver alguma esperança de vida para além dela,
são elementos que se encontram na maior parte das religiões e que constituem um
aspecto psicológico que atrai pessoas à religião e ao pensar religião. Só para
exemplificar tal questão, o Cristianismo – religião base de nossa pesquisa e de nossas
pesquisadas – nasce, em grande parte, por causa de uma esperança relacionada à
morte e à possibilidade de existência após a morte.
Se a pregação da ressurreição de Jesus, como vida que prevalece sobre a morte,
não tivesse havido, qual força simbólica e mesmo desenvolvimento histórico teria tido
o Cristianismo? Citamos, aqui, apenas textos bíblicos que indicam a estreita ligação
que a escatologia tem como sustentáculo da religião, ao menos da cristã. O apóstolo
Paulo, por exemplo, já havia constatado a provável ineficácia de sua pregação ao
escrever o comentário: “Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não
ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, vã é vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos
pecados. E ainda mais: os que dormiram em Cristo pereceram”.10 Diante de tal
situação, o propagador do Cristianismo entre os gentios não teria como anunciar uma
religião de esperança que atraísse as gentes, como ele mesmo constata: “Se a nossa
esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os
homens”.11
Paulo ainda vai mais longe em seu pessimismo, caso não haja ressurreição, ao
dizer que, “se os mortos não ressuscitam, ‘comamos e bebamos, pois amanhã
morreremos’” (1Cor 15,32b). Se não houvesse a esperança da vida redimida para além
desta vida, o que faria o mesmo apóstolo exclamar “para mim, de fato, o viver é Cristo
e o morrer, lucro” (Fl 1,21)? E sem tal crença o autor da epístola de Pedro também não
poderia conclamar as comunidades para que estivessem sempre preparadas “para
responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós” (cf. 1Pd

10

Cf. 1Cor 15,17ss.

11

Cf. 1Cor 15,19.
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3,15b). Enfim, Paulo parece mesmo ansiar morrer, pois crê que a vida que virá após a
morte é infinitamente melhor que a atual. Assim,
de fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o
nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. [...] Por
isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos
já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e, quando nos
vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta
barraca, que é o nosso corpo. [...] Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de
viver neste corpo para irmos viver com o Senhor.12

Sem querer entrar em interpretações exegético-teológicas, o que não é o nosso
objetivo, vale a pena apontarmos, ao menos, o que parece ser explícito no texto acima.
O corpo mortal da vida atual é tido como uma “barraca”, algo provisório, abrigo de
viajante. A casa – não mais barraca – definitiva vem ao se “destruir” esse corpo. O
“céu” é essa casa, ou melhor, é um “corpo celestial”, que vive na presença do “Senhor”.
E, como Paulo usa o plural na construção de seu texto – “nós sabemos”, “gememos”,
“estamos” –, pode vir a demonstrar que tal fé e ansiedade era de toda uma geração ou
grupo na construção primitiva daquilo que seria, ou era embrionariamente à época, a
nova religião cristã.
Tal crença, da vida após a morte, refletida no texto da Segunda Carta de Paulo
aos Coríntios, como vimos, perpassou toda a história da Igreja cristã. Não nos compete
aqui historiar o desenvolvimento das crenças escatológicas e seus modos de vivenciálas. Basta, aqui, citar Santa Teresa de Jesus, mística espanhola do século XVI, que, um
milênio e meio após Paulo, continuava a suspirar: “Morro porque não morro”.

Conclusão: uma esperança para além do Cristianismo
Destacando-nos do Cristianismo e ampliando o olhar em torno da história da
humanidade, vemos que historiadores e cientistas da religião têm sido unânimes em
afirmar que a crença numa vida pós-túmulo acompanha a humanidade desde os mais

12

Cf. 2Cor 5,1-4; 8.
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remotos tempos.13 Desde tempos pré-históricos se percebe que o sentimento religioso
traz consigo, de forma marcante, tal questão. Assim, já o ser humano do paleolítico
superior e do neolítico tinham formas específicas de enterrar os mortos, o que
revelaria uma possível crença na vida após a morte.14 Religião, assim, consistiria,
desde os remotos tempos humanos, não apenas em um meio de dar sentido à vida,
mas em um meio de dar sentido à morte. Embora, nesse caso, possa haver um
intercâmbio, pois tantas vezes o sentido da morte passa a influenciar o sentido da
vida, e/ou vice-versa.
Waldomiro Piazza chega a afirmar, quanto à questão citada, que “em todas as
religiões aparece a crença na vida além-túmulo como resposta a vários problemas
humanos, todos ligados ao fenômeno da transcendência pessoal do homem”.15
Chamamos a atenção, portanto, para que a questão da morte/além é uma ótima
porta de entrada para visitar imaginários religiosos, uma vez que imaginários do além
se encontram nas mais diversas religiões e, portanto, é um dado comum da
experiência religiosa universal e, de outra feita, que tal questão toca naquilo que é um
dos elementos mais sensíveis da experiência religiosa e humana mesmo não religiosa,
isto é, a questão da finitude ou infinitude, do nada ou da continuação. Questões que
tocam a vida por se relacionar com a possibilidade da ausência dela ou de sua
preservação. Portanto, sem querer fazer trocadilho com a lógica, a morte e o mistério
que a cerca são questões vitais.

Referências bibliográficas
ANDRADE, Claudionor Corrêa de. Dicionário teológico. Rio de Janeiro: CPAD, 1998.
BLANK, Renold. Escatologia da pessoa. Vida, morte e ressurreição. São Paulo: Paulus,
2000.
ELIADE, Mircea. História das crenças e das ideias religiosas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1984.
13

ELIADE, M. História das crenças e das ideias religiosas, p. 26.

14

Ibid., p. 27.

15

PIAZZA, W. Religiões da humanidade, p. 422.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 41

Página | 86

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

FRIES, Heinrich (ed.). Dicionário de teologia. São Paulo: Loyola, 1983. v. 2.
PIAZZA, Waldomiro. Religiões da humanidade. São Paulo: Loyola, 1996.
SUSIN, Luiz Carlos. Assim na terra como no céu. Petrópolis: Vozes, 1995.
TERRA, João Evangelista Martins. Escatologia e ressurreição. São Paulo: Loyola, 1980.
ZILLES, Urbano. Esperança para além da morte. Porto Alegre: EST, 1980.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 41

Página | 87

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

VATICANO II: A LUTA PELO SENTIDO
Massimo Faggioli1
Resumo: A morte de João Paulo II e a eleição de Bento XVI são dois elementos
importantes na paisagem do catolicismo, que alimentam a discussão jornalística e
política acerca da história e do legado do Vaticano II. O autor quer ir além do “embate
de interpretações” – Vaticano II como ruptura na história do catolicismo, por um lado,
e a necessidade de ler o Vaticano II em continuidade com a tradição, por outro lado –
necessárias porque o contínuo debate acerca do Vaticano II é amplamente deturpado
pelo uso de “interpretações em choque” como ferramenta para entender o papel do
concílio no catolicismo atual.

1 Este texto corresponde ao epílogo da obra Vaticano II: A luta pelo sentido, de Massimo Faggioli, que
sairá em 2013 pela Editora Paulinas, com tradução de Jaime A. Clasen. Massimo Faggioli é PhD pela
Universidade de Turim e é professor assistente no Departamento de Teologia da Universidade de
Santo Tomás em St. Paul, Minnesota. É autor de numerosos artigos sobre Vaticano II e catolicismo
contemporâneo.
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Para não especialistas, um livro sobre a história do debate acerca do Vaticano II
poderia parecer uma espécie de metanarrativa destinada a estreitar ainda mais o
campo. Mas a finalidade deste livro é mostrar que o Vaticano II foi um evento
paradigmático da nova era na história da Igreja católica: não apenas para o que
aconteceu no Vaticano II, mas também para o que aconteceu depois do Vaticano II.
Após o capítulo introdutório, cada capítulo representou um passo na história do
debate acerca do Vaticano II. O leitor julgará quanto progredimos do capítulo 2 até o
capítulo 6.
O que acontecerá ao Vaticano II no futuro? O concílio enfrentará uma revogação
silenciosa da sua obra? Isto não está fora do interesse deste autor, mas vai além do
alcance deste livro.
Especialmente na década de 1980, os intérpretes do concílio aplicaram ao
Vaticano II a ideia de mudança de paradigma, a definição dada durante os anos do
concílio por Thomas S. Kuhn em A estrutura das revoluções científicas.2 Para entender
a comparação entre a história da ciência e a história da teologia, porém, uma das leis
mais importantes foi referida a muito menos: um avanço científico importante é quase
sempre superestimado no curto prazo por suas consequências, e subestimado no
longo prazo. Cinquenta anos depois do acontecimento do Vaticano II, estamos diante
de um momento decisivo de passagem entre o curto e o longo prazo: o choque de
narrativas acerca do Vaticano II se depara aqui com a lei perene da recepção dos
concílios da Igreja. Giuseppe Alberigo, lembrando o perturbador memorando enviado
entre 1600 e 1612 por Roberto Belarmino ao papa Clemente VIII sobre o progresso
das reformas decididas pelo Concílio de Trento (entre 1545 e 1563), calculava que
levaria pelo menos cinquenta anos para o começo da recepção de Trento.3
A “lei das consequências involuntárias” de John O’Malley explica essa passagem
de um período pós-conciliar imediato para a visão do Vaticano II para o catolicismo
mundial no longo prazo. A subestimativa comum do Vaticano II em muitos círculos
não é diferente da subestimativa das consequências da descoberta das vacinas contra
2

KUHN, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, University of Chicago Press, 1962.

3

ALBERIGO, Giuseppe, La chiesa nella storia. Brescia, Paideia, 1988, p. 218-39.
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varíola e pólio. O que perturba, especialmente nos últimos anos, é que as gerações
mais novas de católicos receberam o crédito de especialistas teológicos com uma visão
separada e até cética no Vaticano II, que simboliza polarização, guerras culturais e
divisão na Igreja – algo de que estas novas gerações supostamente sentem
necessidade de manter distância, como se o terreno comum que buscam só pudesse
ser um terreno tão distante quanto possível do Vaticano II. Minha experiência em
lecionar sobre Vaticano II não poderia ser mais diferente do que essa percepção
errônea. Sejam liberais ou conservadores, os católicos e os estudantes católicos de
qualquer orientação teológica e espiritual sabem bem que desejar e aspirar reviver o
período anterior ao Vaticano II é um sonho alimentado apenas por pessoas que não
vivem o dia a dia verdadeiro nem a realidade da Igreja. Ecumenismo, liberdade
religiosa e a rejeição do antissemitismo não podem ser reduzidos a questões
partidárias. O mundo depois de 11 de setembro revelou o valor profético de
documentos como Nostra aetate, cuja necessidade teológica cresceu muito além dos
estreitos limites desse curto texto. Diminuir o Vaticano II é diminuir essas conquistas
também, e menosprezar essas conquistas significa menosprezar a própria teologia do
Vaticano II que provocou não apenas a abertura da Igreja ad extra, mas também a
reflexão da Igreja ad intra.
A eleição do papa Bento XVI em 2005 e a reabertura do debate acerca do
Vaticano II são dois “sinais dos tempos” para a Igreja do começo do século 21, que
representa para a Igreja simultaneamente um tempo de progresso e de regresso. Para
os católicos, o concílio não é um destaque em sua autoidentificação das maneiras de
ser católico, mas uma referência real e condição dada de existência, especialmente
para o catolicismo fora dos limites geopolíticos e culturais do hemisfério norteatlântico. A declaração de Richard John Neuhaus de 1987 sobre o Vaticano II – “a
competição sobre as interpretações do Vaticano II constitui uma frente de batalha
crítica nas contínuas guerras culturais de nossa sociedade”4 – deve também ser lido ao
contrário: a capacidade substancial e inegável da Igreja católica de permanecer junto
no hemisfério ocidental e no resto do mundo apesar dessas guerras (culturais e
4 Neuhaus, Richard John. The Councils Called Vatican II. In: Id. The Catholic Moment: The Paradox of
the Church in the Postmodern World. San Francisco, Harper and Row, 1987, p. 61.
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outras), deve muito ao Vaticano II e suas interpretações. Por trás da própria
identidade da Igreja e sua relação com o mundo moderno há uma interpretação
específica (e às vezes inconsciente ou indireta) do Vaticano II. Por isso uma história do
debate acerca do Vaticano II é o passo importante seguinte após o término da História
do Vaticano II.
Nas primeiras décadas do período pós-Vaticano II, o debate sobre o concílio
viveu grandes momentos de discussão e disputa.5 A década de 1970 viu o começo da
solidificação de diferentes posições ao longo da brecha na interpretação do Vaticano II
dentro da teologia católica. Os anos setenta também viram o nascimento de um grupo
cismático (os lefebvrianos), cuja existência encontrou motivação apenas em sua
rejeição do Vaticano II e em novas orientações particulares da Igreja ad extra. O
Código de Direito Canônico de 1983 e os resultados finais do Sínodo Extraordinário de
Bispos de 1985 conduziu a hermenêutica do Vaticano II para uma interpretação mais
cautelosa da relação entre letra e espírito do concílio e inaugurou a complexa recepção
do Vaticano II por João Paulo II. O discurso de Bento XVI de 22-12-2005, poucos meses
após ter sido eleito sucessor de João Paulo II, veiculou uma mensagem clara acerca da
mudança muito antecipada na política doutrinal do ex-cardeal prefeito da
Congregação para a Doutrina da Fé sobre o Vaticano II. Esse discurso celebrou a
passagem da tomada de posição de Josef Ratzinger sobre o Vaticano II do nível de
teólogo individual, se não um poderoso cardeal, para o nível da interpretação oficial
do romano pontífice sobre o concílio.
A eterna política e limitações institucionais do “ofício de Pedro” mostraram
claramente a Bento XVI a dificuldade de abandonar a linguagem e a orientação do
Vaticano II: não foi a primeira vez na história que consequências não intencionadas de
5 Acerca da quase clássica divisão das primeiras décadas após o Vaticano II em três períodos diferentes,
ver Pottmeyer, Hermann Josef. A New Phase in the Reception of Vatican II: Twenty Years of
Interpretation of Vatican II. In: Alberigo, Giuseppe; Jossua, Jean-Pierre; Komonchak, Joseph A. (eds.)
The Reception of Vatican II. Washington, DC, Catholic University of America Press, 1985, p. 27-43.
Kasper, Walter. Die bleibende Herausforderung durch das II. Vatikanische Konzil. Zur Hermeneutik
der Konzilsaussagen. In: Id. Die Kirche Jesu Christi. Schriften zur Ekklesiologie, I (Walter Kasper
Gesammelte Schriften, 11). Freiburg, Herder, 2008, p. 200-211, esp. 200-201. Lehmann, Karl. Das II.
Vatikanum – Ein Wegweiser. Verständis – Rezeption – Bedeutung. In: Hünermann, Peter (ed.). Das
Zweite Vataikanische Konzil und die Zeichen der Zeit heute. Freiburg, Herder, 2006, p. 11-28, esp.
22-24.
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um acontecimento histórico importante tiveram efeito fora dos limites da instituição.
Por isso, foi criado um sistema externo para a interpretação do Vaticano II, que não é
menos visível e tangível do que o equilíbrio hermenêutico conseguido pela Igreja
como um todo – papas, bispos, clero, religiosos, teólogos, famílias, leigos e leigas,
ministros pastorais e missionários. O debate sobre a interpretação sente, sem dúvida,
a pressão que foi inicialmente provocada pelo próprio Vaticano II – desde a sua
abertura com a Gaudet Mater Ecclesia, publicada em 11-10-1962, até a Gaudium et
spes e a Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo Moderno, promulgada em 712-1965, no dia em que o concílio terminou.
Como exemplo dessa pressão, considerar o “incidente” de janeiro de 2009
quando, um dia depois da decisão de Bento XVI de levantar a excomunhão dos bispos
lefebvrianos da Fraternidade Sacerdotal de São Pio X, um desses bispos negou
publicamente o Holocausto numa entrevista televisada amplamente assistida. A
reação global à entrevista revelou quão profundamente a cultura do Vaticano II
penetrara no mundo moderno, que está agora pedindo que a Igreja seja fiel a esses
ensinamentos ad extra.6
A complexidade do debate tem também a ver com o fato de que a história da
Igreja pós-Vaticano II se entrelaça com o crescimento em conhecimento e consciência
da teologia católica acerca do Vaticano II. É um fato notável que durante as primeiras
décadas do debate acerca do Vaticano II, a pesquisa histórica e teológica sobre o
concílio ecumênico adquiriu informação e desenvolveu abordagens da “coisa” –
Vaticano II – que eram apenas imagináveis na década de 1970 ou 1980. Estudiosos de
afiliações teológicas muito diferentes sabem agora muito mais sobre o Vaticano II,
tanto em seu desenrolar no dia a dia como em sua dimensão geral e marcadora de
época: como um acontecimento da história da Igreja, da história da teologia, da
história das ideias e da história política e social. A Igreja católica agora conhece uma
importante quantidade de informação sobre o Vaticano II, desde diferentes
6 Cf. Faggioli, Massimo. Die Kulturelle und politische Relevanz des II. Vatikanischen Konzils als
konsitutiver Faktor der Interpretation. In: Hünermann, Peter. Exkommunikation oder
Kommunikation? Der Weg der Kirche nach dem II. Vatikanum und die Pius-Brüder. Freiburg,
Herder, 2009, p. 153-74. Faggioli, Massimo. Vatican II Comes of Age. The Tablet (11 abr. 2009), p.
16-17.
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abordagens culturais e pontos de vista geográficos. A quantidade de informação sobre
a mudança que aconteceu no Vaticano II é, provavelmente, mais do que a teologia
católica esperava e, talvez, mais do que a Igreja como instituição estava pronta para
manejar. Mas a comunhão da Igreja está muito melhor equipada para manejar a
redescoberta do seu passado do que, por exemplo, os intelectuais na folha de
pagamento do partido comunista da União Soviética, que, quando se defrontavam com
a manipulação permanente, ideológica da história recente eram zombados com este
chiste popular da era soviética: “Sabemos exatamente qual será o futuro. Nosso
problema é com o passado, ele está sempre mudando”.
No entanto, o “passado católico” não mudou por um animado debate histórico e
teológico sobre o Vaticano II – um sinal reconfortante da vitalidade da Igreja num
mundo onde o chamado neoateísmo tem orgulho em ver a fé e o debate como termos
opostos. A historicização do Vaticano II, que começou no final da década de 1980,
introduziu claramente uma mudança hermenêutica na teologia do Vaticano II. Por isso
não é de surpreender que a abundância de informação acerca do Vaticano II não
resolveu a questão da necessidade de uma interpretação coerente e compartilhada
dos documentos do concílio. Podemos, às vezes, ter a impressão que saber mais do
Vaticano II complicou a questão de sua interpretação, mas escolher saber menos
acerca do concílio não é uma opção viável. Nem sequer é mais possível.

Algumas opiniões sobre o trabalho de Faggioli:
“Esta brilhante pesquisa em base internacional da história das interpretações do
Vaticano II é leitura absolutamente indispensável para quem quer que queira
entender o que está em jogo na igreja de hoje. Faggioli é mestre no assunto e traz uma
extraordinária

combinação de

lucidez e

sutileza.

Não posso recomendar

suficientemente o livro – tanto para o leitor em geral como para o profissional”.
John W. O’Malley SJ
Professor universitário no Departamento de Teologia da Universidade Georgetown
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“Na luta continua acerca do ‘sentido do Vaticano II’ – um dos assuntos mais
disputados que divide os católicos pelo mundo afora –, uma nova voz argumentada e
excepcionalmente bem informada entrou na discussão. Faggioli produziu um estudo
cuidadosamente pesquisado e habilmente argumentado que situa tanto esse concílio
extraordinariamente importante como suas múltiplas ‘narrativas’ dentro de um
contexto que inclui América, Europa e o mundo em desenvolvimento. O seu livro é
agora leitura necessária para estudiosos e qualquer um interessado no Vaticano II e
seu impacto na Igreja Católica hoje”.
Mark Massa SJ
Reitor da Escola de Teologia e Ministério, Boston College
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