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EDITORIAL
Quando Bento XVI, bispo emérito de Roma, anunciou que iria renunciar ao papado não
faltou quem pensasse que os Maias tivessem errado por pouco: o fim não era 21/12/2012;
era 28/02/2013. Ou seria o 11/09 do catolicismo, sinal de que só então iria começar o século
21? O fato é que parecia ser a 1ª vez na história que um Papa renunciava por vontade própria,
alegando não ter mais condições físicas para o cargo. Nas 3 vezes anteriores, parece ter havido
sempre algum tipo de deposição violenta.
Mesmo se o motivo principal da renúncia não tiver sido sua idade avançada [85 anos], o
pontífice nº 265 da Igreja Católica e 7º Chefe de Estado do Vaticano precisou de muita coragem
para admitir que não estava mais à altura do cargo. Mas certamente os escândalos recentes
e a clareza de ter sido apunhalado pelo seu próprio pessoal [ultraconservadores de altíssimo
escalão] devem ter pesado na decisão papal. A questão que se colocou logo em seguida foi saber quem venceria o braço de ferro. Quem seria o escolhido para exercer o ministério petrino?
Um místico? Um diplomata? Um homem da mídia? Haveria alguma chance, desta vez, de o
Espírito Santo exercer alguma influência? De novo aconteceria o certo por linhas tortas? [que,
ao menos, é melhor que fazer a coisa errada pelos meios ortodoxos]. Aos católicos, além de
acompanhar de forma crítica os desdobramentos seguintes, só restava orar para que o conclave superasse a pequenez política e pensasse grande, pensasse no melhor para a raça humana.
Foram dias de perplexidade no mundo católico e de uma curiosidade por vezes mórbida
por parte de expectadores outsiders. Muitos palpiteiros midiáticos assumiram o risco de merecer a famosa repreensão de Dante Alighieri: “Quem és tu que queres julgar, com vista que só
alcança um palmo, coisas que estão a mil milhas?” Não obstante esse apelo à prudência, alguns
vibraram com o que pensaram ser o início do fim [da Igreja]; outros arrepiaram pelo que temeram ser sinal do fim [do mundo].

Mas para quem quisesse manter os pés no chão, só era possível chutar palpites quando o
assunto era o nome do próximo Pontífice. Havia análises e listas para todos os gostos, com munição para nos distrair satisfatoriamente até o esperado momento da fumaça branca. Pessoalmente, seguíamos sonhando com alguém próximo do que foi João XXIII ou do que poderia ter
sido João Paulo I, que nos encantou durante 33 dias. De certo, porém, só tínhamos que deveria
ser alguém de perfil conservador, como sói acontecer. Também era provável que os cardeais
eleitores tivessem em mente a necessidade de escolher alguém com potencial para ser um
líder espiritual e com disposição para aprofundar a reforma na cúria romana que Bento XVI
tentou encaminhar.
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Fosse quem fosse o eleito, parecia improvável (quase impossível) que desejasse (ou que
conseguisse, mesmo que desejasse) chegar à raiz do problema: destrinçar a confusão entre a
Igreja-Estado e a Igreja-comunidade de fé; entre o Vaticano e a Santa Sé; entre o Bispo de Roma,
que fala com autoridade espiritual, e o Chefe de Estado, que fala com diplomacia curial. Esse
dilema foi o presente de grego que Constantino deu aos católicos no século IV e que causou,
como reação interna, um pipocar de comunidades monásticas que fugiam para o deserto e
para as montanhas em protesto contra a mundanização da Igreja. A versão moderna deste
cavalo de troia (um vírus!) veio na forma de Cidade-Estado, graças a Mussolini, o fascista. O
que há em comum entre elas está resumido naquela frase clássica, de sabor dantesco: “Quando
Pedro e César dão-se as mãos, escorre sangue”.
A todo católico consciente restava, contudo, um consolo: nada cometido pelo seu clero porá
em xeque um dogma fundamental: o pecado original, que estende democraticamente a miséria
humana a todo indivíduo nascido neste planeta. Com base nessa verdade, Santo Ambrósio se
referiu à Igreja, numa passagem de seu comentário ao Evangelho de Lucas, como a “immaculata ex maculatis”, querendo com isso dizer que, embora santa e sem mancha, ela acolhe homens
manchados de pecado. Mais forte ainda é outra expressão de Ambrósio no mesmo comentário:
“casta meretrix”. Embora os peritos divirjam sobre onde Ambrósio pretendia colocar a ênfase
– se na santidade que vem de Deus ou na corrupção dos que adentram a comunidade eclesial
– o certo é que ambas as expressões são duras, realistas, exigentes, e não fazem concessões,
ingênuas ou maliciosas, à condição terrena do Povo de Deus que peregrina na história.
O ato derradeiro de Bento XVI está longe de ter sido um gesto desesperado. Coerente com
sua filiação espiritual agostiniana, Ratzinger é um profundo investigador da miséria humana.
Ele sabia ter alcançado o limite além do qual só a oração prossegue. O tipo de purificação necessário a essa comunidade chamada Igreja, a começar pelos seus príncipes curiais, passa pela
conversão dos corações. Mas isso não bastou a Bento XVI. Ele sabia que aqueles que dizem não
ser possível fazer mais nada precisam sair do caminho dos que ainda têm forças para por a
mão na massa. Por isso, corajosa e humildemente, passou o cajado.

E, para surpresa geral, foi eleito Jorge, o Papa Francisco. E renasceu a esperança. Esta edição de Ciberteologia, que já estava em preparação quando os últimos acontecimentos deram
essa reviravolta, abriu espaço para repercutir algo do que representa Francisco para o futuro
da Igreja católica. Algumas NOTAS deste número pretendem participar deste debate.
Em “Francisco: renasce a esperança”, João Décio Passos e Afonso M. L. Soares sintetizam a
introdução que prepararam para o livro Francisco, renasce a esperança (Ed. Paulinas), que foi
concebida para oferecer uma primeira reflexão sobre os antecedentes e os prováveis desdobramentos da eleição do Cardeal Jorge Mario Bergoglio, agora Papa Francisco, para o futuro
da Igreja Católica. É um livro franco, que detecta e avalia os graves problemas que a cúpula da
Igreja Católica precisa enfrentar, mas é também uma obra esperançosa, que acredita na contínua conversão de todos e cada um dos membros desta Igreja para o cerne do Evangelho de
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Cristo. O principal diferencial da obra é a seleção de articulistas reunidos para pensar o novo
pontificado a partir da realidade brasileira e latino-americana: Dom Angélico Bernardino; Dom
Demétrio Valentini; Afonso M. L. Soares; Agenor Brighenti; Carlos Josaphat; Eduardo Hoornaert;
Faustino Teixeira; Fernando Altemeyer Jr; Francisco de Aquino Jr; João Batista Libanio; João D.
Passos; Lucia Ribeiro; Luiz A. G. de Souza; Luiz C. Susin; Manoel Godoy; Maria Clara L. Bingemer;
Mario de F. Miranda; Paulo Suess e Ronaldo Zacharias.
Além destas, a edição traz as seguintes colaborações, também presentes no supracitado
livro: “A grande (in)disciplina: crise de um projeto”, de João Batista Libanio, e “Bento XVI: alcances e limites de seu pontificado”, de Faustino Teixeira.

Esta edição, porém, também destaca trabalhos de pesquisadores da área de Ciência da Religião que vêm pensando a relação entre Literatura e Religião. Assim, Magna Regina Dantas,
em “No vitral Odisseia, o espelho Iracema: Metáfora do caminho”, ousa por em diálogo duas
epopeias clássicas de períodos e culturas distintos, Odisseia de Homero e Iracema de José de
Alencar a partir da lógica metáfora do caminho. Nesse contexto dialógico, percebe a vida como
coragem e caminho, na qual se faz presente o combate pessoal e espiritual que desencadeia o
encontro consigo.

Em “Dos pés feridos de Édipo ao pé dinamizador de Exu”, Maria Elise Rivas e Sumaia Miguel Gonçalves evocam os pés feridos de Édipo e o pé de Exu (Òkòto) para penetrar o modo de
pensar e interpretar de duas culturas, de períodos e locais diferentes. Seu desafio é encontrar
similaridades ou disparidades entre a tragédia grega e os Itanifá, jogo divinatório dos iorubas,
que são gêneros literários distintos. Os pés, tanto na tragédia grega como nos odù do Itanifas,
são responsáveis pelos movimentos ou por levar ao movimento um indivíduo ou todo um
grupo.
Outras duas NOTAS focam esse tema da litetatura: “Caminhos de Dante. Ensaio de dois momentos no Inferno: Canto III e Canto VIII”, de Flávio Ferreira de Melo; e “A Emblemática Travessia do Mar Vermelho: do passado de um povo ao presente da humanidade”, de Maria Cecília
Mendia.

Completam o número dois artigos. Em “Teologia na Filosofia!?: a propósito da disciplina
introdução à teologia no curso de filosofia”, Francisco de Aquino Júnior tem uma dupla pretensão: explicitar, de modo mais direto e imediato, o estatuto teórico da disciplina introdução
à teologia no curso de filosofia, justificando, assim, sua inserção no âmbito teórico-acadêmico da filosofia, e, de modo mais indireto, e como seu pressuposto, o vínculo ou nexo interno
entre teologia e filosofia. Com isso, pretende contribuir tanto para o caráter interdisciplinar
da teologia e da filosofia, quanto, sobretudo, para o desenvolvimento e radicalização do fazer
teológico e filosófico, seja no que eles têm em comum, seja no que eles têm de específico.

Já o propósito do artigo “O Mestre que ensina com sabedoria e amor: Uma possível interpretação pedagógica dos discípulos de Emaús”, de Paulo César Nodari, não é fazer uma análise
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exegética, nem uma interpretação hermenêutico-apologética da passagem dos discípulos de
Emaús, e, tampouco, afirmar ser a presente interpretação a única e a melhor das interpretações possíveis. Trata-se, pois, de apresentar algumas características importantes do texto,
evidenciando, por um lado, que a atitude de Jesus, ao aproximar-se dos dois discípulos, é eminentemente pedagógica, e, por outro, sublinhar, à luz da passagem bíblica, alguns aspectos
imprescindíveis de exigências dos educadores no tempo hodierno, caso se queira que sejam,
de fato, educadores.
Enfim, esperamos que nossos leitores e leitoras façam bom proveito das provocações que
agora vão a público.

Afonso M. L. Soares
Editor
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No vitral Odisseia, o espelho Iracema:
“Metáfora do caminho”.
Magna Regina Dantas1

Resumo: Este texto é fruto de uma leitura que ousa por em diálogo duas epopeias clássicas
de períodos e culturas distintos, Odisseia de Homero e Iracema de José de Alencar a partir da
lógica metáfora do caminho. Nesse contexto dialógico, percebemos a vida como coragem e
caminho, na qual se faz presente o combate pessoal e espiritual que desencadeia o encontro
consigo.
Palavra-chave: Odisseia, Iracema, metáfora, caminho.
Ulisses

(Fernando Pessoa)

Este, que aqui aportou,
Foi por não ser existindo.
Sem existir nos bastou.
Por não ter vindo foi
vindo
E nos criou.

Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema.
Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos
mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu talhe
de palmeira.
O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha
recendia no bosque como seu hálito perfumado.
Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o
sertão e as matas do Ipu. (ALENCAR: 2010, p.99)

Na metáfora do caminho, importa-nos a vereda que se abre à frente do viajante e que o
impulsiona a viandar e, portanto, construir o caminho que se tece a cada passo. O caminho é,
pois, feito de margens. Nelas, o caminhante projeta as tensões, os conflitos que porta seu espírito, seu íntimo desarmando-se de tudo o que o impede caminhar e vivenciando esperanças de
transformação. Eis a metáfora do caminho!
1

Mestranda em Ciência da Religião pela PUC-SP.
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Ao contemplarmos o vitral Odisseia memoramos a cultura grega que sugere evitar os caminhos extremos e permanecer no terceiro caminho, o caminho do meio onde se exercita a temperança, a prudência, a moderação, o bom senso, enfim a tranquilidade e a saúde espiritual.
Ora, isto também podemos apreciar em o espelho Iracema – retrato da cultura brasileira –,
embora aí haja uma transgressão à lei de seu povo. Em todo caso, Iracema infringe a norma,
pois, em espírito, se sente livre mesmo sofrendo a violação: ela é seduzida, mas também seduz.
Iracema deixa-se seduzir, uma vez que possui poderes e conhecimento extra-humanos.

Na metáfora do caminho, o viandante contempla a senda que percorre. Logo ele a conhece
muito bem. É o caminho que tricota sua história e o projeta a continuar e a vislumbrar dia por
dia a narração que adolesce e o faz imergir no leitor apaixonado, questionador e descobridor
de seu próprio caminho. Na metáfora do caminho, o espelho do vitral rito de passagem!

Um espelho que reflete vida
Os mitos brotam entre os povos antigos, no intuito de elucidar acontecimentos como a

origem e o fim do mundo ou fenômenos naturais incompreensíveis ao homem. Para o homem
antigo, todos os fatos naturais ocorrem por vontade única dos deuses que regem o mundo dos

vivos e dos mortos em decorrência de suas aprovações ou condenações aos costumes e ações
humanas. Assim, os deuses governam a vida e a morte, como os diferentes ciclos naturais presentes na natureza. Os homens criam o panteão de seus deuses e estes, à sua própria imagem,
são dotados dos mesmos sentimentos humanos, mas em grau superior.

Conforme Joseph Campbell, nas diferentes culturas o registro dos mitos tem o objetivo

não somente de perpetuar a cultura, um povo, mas, sobretudo, de explicar aquilo que é incompreensível a um determinado grupo. É, pois, nesse clima de vislumbre de forças naturais

que se encontram acima da percepção e da compreensão humanas, que nascem os heróis e
seus mitos cuja função é a de expor um arquétipo moral ao cidadão e unir a comunidade – a

polis. Nesse contexto divino-heroico enquadra-se Odisseu, cujo trajeto em direção à heroici-

dade abarca a obtenção de conhecimentos tanto sociais quanto emocionais e morais de forma
que o almejo às virtudes prometidas pela deusa Atena, em um percurso de vinte anos, faça-se
concreto.

Ainda segundo o autor, os heróis, em seu itinerário, deixam transparecer seus medos, limi-

tes, dúvidas que habitam todo e qualquer ser humano. Logo, o momento vitorioso dá-se após

as muitas superações, o que significa que essas acontecem quando se aceita as dificuldades
nas diferentes etapas da vida, o que impulsiona a fé na peleja pela vitória. E isso é viver! É o

que acontece com o herói Odisseu em seu retorno à Ítaca, após a Guerra de Tróia, e é o que se
passa com Iracema – nossa heroína brasileira na construção de um povo.
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Dando um largo passo da epopeia grega à epopeia brasileira, visitamos Luís da Câmara

Cascudo que, em seus estudos sobre o folclore brasileiro, define o folclore como cultura popu-

lar, porém normatizada pela tradição. Para o autor o folclore encarrega-se de estudar o popu-

lar na vida social, portanto, “todas as manifestações tradicionais da vida coletiva”. Ora, tanto
a lenda quanto o mito encaixam-se na tradição coletiva popular, logo no folclore. Também

Afrânio Coutinho corrobora tal pensamento ao afirmar que em todos os povos há uma cultura

múltipla, o que significa a necessidade de sobrevivência em termos de conhecimentos gerais.

Para o autor, “Seria lógico incluir na literatura oral a lenda e o mito”. (COUTINHO: 2008-1,
p.188) E ainda: “A lenda é considerada sempre de origem letrada” e “O mito (...) simplesmente
uma narrativa de fato tradicional”.

O mito constitui uma narrativa de grande teor simbólico, e é usado desde sempre para

explicar o que não é compreendido e dominado pelo povo. Na antiguidade, o mito é um veí-

culo que transporta conhecimentos e alerta as pessoas sobre deformidades e atributos do ser
humano, e dá sentido às coisas do mundo. Por ele, deuses, heróis e pessoas sobre-humanas
confundem-se com fatos reais para significar a vida e o mundo em sua totalidade.

Mircea Eliade discorre sobre a suma importância e a necessidade do mito na vida da hu-

manidade no decorrer de sua existência. Segundo ele a manifestação do sagrado dá-se como

algo totalmente outro das realidades naturais. E nos acontecimentos e vivências do dia a dia,
o ser humano dá-se conta do sagrado, pois este se revela completamente distinto do profano.

O percurso epopeico...
1. ODISSEIA
Odisseu é um heroi grego, protagonista da obra de Homero, Odisseia. Rei de Ítaca, filho

de Laerte e Anticleia e casado com Penélope. De sua união com esta, nasce Telêmaco a quem
deixa ainda bem pequeno para combater, dentre outras batalhas, com um grupo de homens
da nobreza grega, no cerco de Tróia. Nessa Guerra, da qual sai vitorioso, Odisseu tem grande
destaque devido à sua prudência e astúcia.

Após a vitória em Tróia, inicia a viagem de volta a Ítaca – a qual tem a duração de dez anos –

onde Penélope o espera com fidelidade acirrada apesar de sua longa ausência e da insistência

compulsiva dos nobres pretendentes à sua mão. A ação dos pretendentes não pode ser contes-

tada, uma vez a lei grega determinar que uma viúva deva escolher um esposo. À mulher não é
concedida a solidão.
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Nessa epopeia, Homero discorre sobre as aventuras e adversidades de Odisseu e de sua

tripulação. Algumas acarretadas por ele e outras pela intromissão dos deuses que o testam.

Devido à sua longa demora em retornar, seu filho, o jovem Telêmaco, encontrando-se impor-

tunado diante da insistência dos pretendentes de sua mãe, depara-se com a deusa Atena que o
aconselha ir em busca de seu pai.

Finalmente, após vinte anos de ausência, e auxiliado por Zeus e outros deuses, Odisseu

aporta nas praias de Ítaca. Transvestido de mendigo – ação da deusa Atena que o acompanha em toda a viagem – é acolhido em casa do porqueiro Eumeu onde se revela ao seu filho
Telêmaco, também retornando de sua viagem de busca. Ajudado por este, dá-se a prova final
em que o herói arma seu arco, atira a flecha por entre os doze machados alinhados, elimina os
pretendentes e reconquista sua casa e seu reino.

2. IRACEMA
Obra prima de nossa literatura - como bem o disse Machado de Assis -, podemos atestar
que Iracema - Lenda do Ceará, escrito do Romantismo Brasileiro cujo autor é José de Alencar, é
um livro extraordinário. Sua trama marca o período fundante brasileiro e fala sobre dois povos
indígenas os Tabajaras – povo de Iracema que habita o sertão – e os Pitiguaras – povo aliado ao
português Martim que habita a costa litorânea.

A epopeia começa com o guerreiro branco Martim, amigo dos Pitiguaras, perdendo-se nas
matas. Aí, ele é achado por Iracema, a Virgem dos lábios de mel, filha do pajé Araquém, dos
Tabajaras. Iracema acolhe o guerreiro e o conduz à cabana de seu pai, onde é recebido como
hóspede e amigo. Aos poucos, brota o afeto entre eles, o qual desencadeia uma paixão. A relação se complica, pois Irapuã, do povo Tabajara, também é apaixonado pela índia e tenta matar
Martim quando este arrisca deixar a aldeia, ao descobrir que Iracema, sendo guardiã do segredo da jurema, deve permanecer virgem.
Contudo, embriagado pelo licor da jurema dado-lhe por Iracema, a união dos dois se consuma na noite em que Martim, em sonho, imagina possuí-la. Ao decidir partir para fugir de Irapuã, ela lhe revela a verdade e se põe a segui-lo. Os dois partem ao encontro de Poti, guerreiro
dos Pitiguaras e grande amigo de Martim. São, pois, seguidos por Irapuã e pelos Tabajaras, o
que desencadeia a batalha entre os dois povos.

Apesar de seu povo sair derrotado, e da morte de muitos dos seus, Iracema segue Martim e
passa a viver nas terras dos Pitiguaras. Com o passar do tempo, Martim perde o encanto pela
esposa, manifesta saudades da civilização de onde veio e é só ouvido a seu amigo Poti com
quem parte em combate. Nesse ínterim, Iracema engravida de um filho seu, e padecendo as
constantes ausências do marido, definha de tristeza.
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Retornando de uma batalha, Martim encontra Iracema com seu filho - a quem ela chama
Moacir, que significa o filho do sofrimento. Assaz debilitada entrega-lhe ela o filho, morre e,
como sugere Poti, é enterrada ao pé do coqueiro amado por Martim. O lugar onde Iracema é
enterrada passa a se chamar Ceará – o canto da jandaia, sua ave de estimação.

Epopeias em diálogo...
A metáfora é a máscara de Deus, através da qual a eternidade pode
ser vivenciada. (CAMPBELL, p. 62)

O SONO

Odisseu e Penélope dormem conforme Atena lhes permite.

O COMBATE

Atena assiste a Odisseu

Iracema faz dormir Martim
Iracema assiste a Martim

Em Odisseu o vinho é adoçado com mel

O VINHO

Iracema tem os lábios de mel e fabrica o licor
Odisseu retorna a Ítaca

O BARCO

Martim retorna a Portugal e ao Brasil
Odisseu

O HERÓI

Iracema ou Martim?
Penélope

A MULHER

O ESPAÇO/ CAMINHO

O TEMPO/ ESPERA

O ACOLHIMENTO

Iracema

Mar – caminho da provação, da aventura, da conquista /
caminho da amargura, da ausência, do vazio
Penélope tece enquanto espera por 20 anos Odisseu
Iracema é surpreendida por varias esperas
Eumeu acolhe Odisseu como enviado de Zeus

Araquém acolhe Martim como enviado de Tupã
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1. O SONO
Segundo Joseph Campbell, “o sonho é uma fonte inexaurível de informação espiritual sobre
você mesmo” (p. 42). Na Odisseia, tanto Odisseu quanto Penélope e Telêmaco são afagados
pela deusa Atena ao entrar no sono. É esta, a deusa de olhos verde mar quem provoca e os faz
imergir nas ondas suaves e tranquilas do sono. O sono possibilita a imaginação tecida em sonhos, e, nos sonhos, a realidade continua a acontecer, espiritualmente, construindo e reconstruindo o ser adormecido.

Iracema é o sopor que pesa as pálpebras de Martim, fazendo-o adormecer e voejar em
sonhos à sua terra de origem; ela é a aura suave que involucra o ser amado e o faz repousar
em paz e recobrar os vigores. Ela “guarda o segredo da jurema e o mistério do sonho. Sua mão
fabrica para o Pajé a bebida de Tupã” (ALENCAR: 2010, p.109) Logo, é a bebida dos deuses
que acalenta o guerreiro e o faz dormir e sonhar, e, sonhando, realizar os seus anseios mais
profundos. Ainda conforme Joseph Campbell “o sonho é uma experiência pessoal daquele profundo, escuro fundamento que dá suporte às nossas vidas conscientes, e o mito é o sonho da
sociedade” (CAMPBELL, p. 42)

2. O COMBATE
Atena é a protetora de Odisseu e de sua casa. Em todos os momentos de batalha, ela se
agrega ao herói e, com e por ele, luta contra seus inimigos ou mesmo fica-lhe a dar forças e
apoio mesmo permanecendo-lhe muitas vezes oculta ou disfarçada de outrem.
A meiga e jovem índia demonstra sua bravura ao proteger Martim da cólera de Irapuã, o

seu pretendente, e do povo Tabajara que vai ao seu encalço. Iracema apaixona-se por Martim.
Com a paixão, a maldição. Diz o pajé: “se a virgem abandonou ao guerreiro branco a flor de
seu corpo, ela morrerá; mas o hóspede de Tupã é sagrado; ninguém o ofenderá; Araquém o
protege.” (ALENCAR: 2010, p.142) A traição de Iracema é ao sagrado. Ela foge com Martin e o
amigo deste, Poti, índio pitiguara, para o litoral - lugar de seu exílio e onde dá à luz seu único
filho: “_Tu és Moacir, o nascido de meu sofrimento” (ALENCAR: 2010, p. 235).

Entretanto é visível tanto em Odisseu quanto em Iracema que o combate, aquele mais
atroz, vigoroso e necessário, se dá no mergulho do herói/heroína em si mesmo. É o combate
espiritual que o faz se autoconhecer e se transformar a fim de que a epopeia continue e se
torne mito.

3. O VINHO
Em Odisseia sempre que Odisseu e/ou seus amigos e/ou convidados vão dirigir-se a Zeus, o
oráculo é precedido da degustação do vinho adoçado com mel. Vemos, então, que o vinho conCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 42
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siste em “a bebida dos deuses”. Logo, para entrar em contato com estes é necessário recender
tal perfume.
_ Pontônoo, tempera uma cratera de vinho e serve a todos os convivas, a fim de orarmos a Zeus nosso pai, antes de enviarmos o
estrangeiro para a terra pátria. (Canto XIII, p.153)

Iracema, somente ela, conhece os segredos da jurema e fabrica o licor de Tupã; podemos
dizer: A virgem dos lábios de mel é o próprio licor que embriaga os guerreiros de seu povo e
acarinha Martim. O fato de ser a manipuladora da bebida de Tupã confere à Iracema o mito de
ser acima de todos, e, por isso quase intocável.

4. O BARCO
Como herói grego das batalhas, Odisseu é lançado ao mar por diversas vezes. Boa parte de
seus dias se passam nas águas oceânicas. É aí que ele enfrenta a ira dos deuses, as provações e
seduções lascivas, e é aí que ele se auto encontra e se transforma.
(...) assim se levantava a popa do barco e atrás espumava a escura
onda do ruidoso mar.(...) Cortava, ligeiro, as ondas do mar, levando
um homem que igualava os deuses na inteligência; ele que antes
sofrera no coração angústias incontáveis, atravessando guerras
de povos e ondas cruéis, dormia, por fim, sossegado, esquecido de
quanto penara. (Canto XIII, p. 154)

A Iracema não é cedido zapear, mas, tão somente, ver o madeiro dissipar-se nas águas
quentes e distantes do mar e esperar o dia incerto de seu advento. Na epopeia brasileira é
Martim quem navega e leva Iracema consigo ainda que em memória. Dessa forma, a índia Tabajara navega nas lembranças de Martim e na saudade sentida na solidão.
A lufada intermitente traz da praia um eco vibrante, que ressoa
entre o marulho das vagas: _ Iracema! O moço guerreiro, encostado ao mastro, leva os olhos presos na sombra fugitiva da terra;
a espaços o olhar empanado por tênue lágrima cai sobre o jirau,
onde folgam as duas inocentes criaturas, companheiras de seu infortúnio. Nesse momento o lábio arranca d’alma um agro sorriso.
Que deixara ele na terra de exílio? (ALENCAR: 2010, p. 96)

A índia Tabajara, no caminho do meio – onde acontece o himeneu consciente – assume sua nova
identidade ditada pelas veredas desejadas e principiadas a ser. Em sua liberdade, a virgem dos lábios
de mel autoriza o próprio caminho.
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5. O HERÓI
Odisseu é duramente provado para conquistar o título de herói, e retorna à Ítaca como um
forasteiro camuflado de mendigo de forma que não se adapta ao lugar de origem. O símbolo
da não adaptação manifesta o processo de individuação e o crescimento espiritual experienciados na viagem. Ele parte e retorna diferente, demudado, uma vez que a vivência da viagem
possibilita a transformação. Assim, a viagem, a “metáfora do caminho” indica o percurso do
desenvolvimento e do encontro consigo.

Em Iracema, o herói é Martim ou a Virgem dos lábios de Mel? Martim Soares Moreno, o português guerreiro que, aliado aos Pitiguaras, desbrava as terras dos Tabajaras e funda a nação
CEARÁ é também imbuído da seiva e bravura de Iracema – espírito que adorna e harmoniza as
terras do sertão ao mar. Nela, terra e mar se acoplam e engravidados parturiam um novo povo.
Sim, Iracema, ao seu jeito, é uma heroína. Guerreira no e do caminho, uma vez seduzida, tornase surda ao cantar da jandaia deixando-se deflorar e imolar em prol do amor/paixão e aponta
o caminho para Martim. Ela deixa transbordar sua coragem e bravura em defesa ao amante, e
na sua abnegação total vai fazer nascer um povo que cantará em versos seu nome.

6. A MULHER
O que é uma mulher? Joseph Campbell responde “é um condutor de vida” e mais adiante
“seus poderes a tornam idêntica à deusa terra”(p.87). Ora, as duas epopeias presenteiam-nos
com duas fortes mulheres que nos chamam a atenção à singularidade e singeleza em que se
acham e que encantam o leitor clínico. Duas mulheres impregnadas do espírito do amor. Sim, a
imagem de Penélope continua a suscitar vida a Odisseu; e o ícone Iracema verte um povo nela
fecundado.

A figura de Penélope, típica do imaginário ocidental, transborda castidade e lealdade ao
esposo em sua longa ausência, por vinte anos, das terras de Ítaca. Por trás de seu ícone, a virtude dos afazeres domésticos e a idealização da mulher esposa e mãe. Inclusive a simbologia
do tecido, que tricota enquanto espera o retorno de Odisseu, indica a relação com o trabalho
doméstico, próprio à mulher. Em sua fidelidade acirrada, Penélope constrói o mesmo amor
por Odisseu. Sua obra tecida ao dia e desmanchada à noite espaça seus dias de espera e de
solidão. Em seu tear a imagem do amor a Odisseu alimentando-lhe a esperança de renascer e
se fundar mulher.
De dia, ia tecendo uma trama imensa: de noite, manda acender
as tochas e a desfazia. Assim, por três anos, trouxe enganados os
aqueus, sem que o notassem. (Canto XIX, p. 225)

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 42

12

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Já a Virgem Tabajara – detentora do segredo do bosque sagrado, diaconisa florestal – sua
vida é oblação a Tupã. Ao entrar em contato com o estrangeiro branco plenifica-se de sentimentos, deixa-se habitar pelo amor Eros, é atraída e seduz e se reconhece mulher. Iracema tece
seu amor por Martim durante a noite e à luz do sol vive a incerteza, a solidão. É como mulher
que também vivencia a espera, a amargura, a saudade, a melancolia que a levam à morte, antes, porém traz à luz um povo.
Fincou o guerreiro no chão a flecha, com a presa atravessada, e
tornou para Coatiabo: _ Podes partir. Iracema seguirá teu rastro;
chegando aqui, verá tua seta e obedecerá à tua vontade.
Martim sorriu e, quebrando um ramo do maracujá, a flor da lembrança, o entrelaçou na haste da seta e partiu enfim seguido por
Poti. (ALENCAR: 2010, p 216)

7. O TEMPO/ESPERA E O ESPAÇO/CAMINHO
Em Odisseia, a viagem realiza-se num espaço geográfico e mítico e dilata-se em um tempo
cíclico. É assim que os gregos primitivos propõem o tempo: um eterno retorno, sem começo
ou fim, mas reeditados os acontecimentos passados. Por meio de suas façanhas e aventuras,
Odisseu revigora-se a si próprio, em um período de vinte anos. O tempo e o espaço afluem de
tal modo que o herói pode encontrar e concretizar o seu destino de fidelidade conjugal e de
retorno ao lugar de origem. Conforme Luc Ferry, seu caminho consiste em “um itinerário de
sabedoria, um caminho difícil, tortuoso ao máximo, mas cuja meta (...) é chegar à vida boa,
aceitando a condição de mortal” (FERRY, p.200). E a viagem não acaba com o poema. Depois
de ter aportado em Ítaca e de ser gradativamente reconhecido pelos seus, ele deve partir para
um novo ciclo de viagens e de regresso.
Em Iracema o tempo é linear e noturno. As façanhas dão-se no início do arrebol quando este
ainda não é radioso. O tempo linear é uma sucessão contínua de eventos que não se repetem
e não têm retorno; é finito e sua trajetória é circunscrita por uma linha histórica determinada
- tem começo e fim. Iracema, em nome do amor, tudo abandona, abdica de todo o seu poder e
conhecimento e entrega-se ao amor mais profundo que somente ela é capaz de conhecer, uma
vez que lhe é dedicada, submissa e por ele se abandona; torna-se modelo! Iracema – efígie de
um Brasil espoliado – passa os dias à espera. Os dias sedutores esvaecem-se e a espera faz-se
pesar e agonia, expectativa pujante dilacerando-lhe a carne.

Em Iracema, o espaço também é geográfico e mítico e incide no Sertão e na Costa. É de
dentro da floresta onde reina a árvore do conhecimento – a jurema – que abrolha a Virgem
Tabajara. Seu corpo exala o perfume da acácia e seu hálito, o da baunilha. Ela pertence à floresta enquanto Martim pertence ao mar. O caminho de Iracema faz-se de descida e o de Martim,
embora não narrado, é cíclico, pois para ele há o retorno.
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Martin, das praias do Ceará, regressa à sua terra levando o filho em seus braços: “O primeiro cearense, ainda no berço, emigrava da terra da pátria. Havia aí a predestinação de uma
raça?” (ALENCAR: 2010, p. 251) E o lugar onde viveram veio a ser chamado de Ceará. Alguns
anos depois, o guerreiro branco volta acompanhado de outros companheiros, dentre eles “veio
também um sacerdote de sua religião, de negras vestes, para plantar a cruz na terra selvagem” (ALENCAR: 2010, p. 252).Tem início, então, a colonização do Brasil e a narrativa termina:
“Tudo passa sobre a terra.” (ALENCAR: 2010, p. 253).
A viagem como espaço e como tempo, na epopeia, agrega mito e história que reciprocamente se conjugam, se questionam, se acrescentam e se alforriam. Assim, enquanto para Odisseu o mar representa o caminho da provação, da aventura, do enfrentamento, da medida e da
conquista, para Iracema, ele é a imagem da amargura, da ausência, do abandono, do vazio e da
espera angustiante.

8. O ACOLHIMENTO
Ao visitarmos Joseph Campbell, ficamos maravilhados com o modo com que ele discorre
sobre o mundo mitológico ou o poder que o mito exerce na vida do ser humano. Para ele, não
precisamos correr atrás do mito, mas deixá-lo que nos capture. Na “metáfora do caminho” as
veredas pouco a pouco se vão tecendo e possibilitando a experiência da vida, a vivência do
encontro, o eco do próprio interior que espelha a realidade de ser vivo.

É, pois, na “metáfora do caminho” que o viventes fazem a experiência do acolher e do serem acolhidos, experimento que os coloca em confronto com o seu eu interior e neste com o
Divino. Tanto em Odisseia quanto em Iracema, podemos vislumbrar o momento de acolhida ao
estrangeiro; momento impregnado de solenidade. Nas duas epopeias, a recepção ao estrangeiro significa proteção e acolhimento ao Divino. Como podemos observar - Eumeu acolhendo
Odisseu transvestido de mendigo - em Odisseia: “Todos os forasteiros e mendigos vêm da parte
de Zeus.” (Canto XIV, p. 163) e – Araquém ao receber, em sua oca, Martim - em Iracema: “É Tupã
que traz o hóspede à cabana de Araquém”. (ALENCAR: 2010, p. 104) Vemos, então, que ao
Divino é interdito se revelar ao humano enquanto presença real, e que ele chega agregado ao
visitante. Esses dois textos nos remetem a acolhida de Abraão aos três homens com semblante
de anjos (Gn 18,1-3).
O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando
ele estava assentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia.
Abraão levantou os olhos e viu três homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhes
ao encontro e prostrou-se por terra. Meus senhores, disse ele, se
encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem
vos deterdes em casa de vosso servo.
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No itinerário do destino
Em Odisseia, o jovem Odisseu deixa seu reino, a casa, a esposa, o filho para fazer o percurso
de seu destino. Para isso, ele abdica sua personalidade jovial para retornar revestido de adulto
responsável e experiente que vivencia provas acima das consideradas normais à experiência
humana.

Em Iracema, o seu êxodo provoca uma ruptura com seu povo, sua casa, seu ofício e deve
ser reparada. Mas isso não se dá, uma vez que a Virgem dos lábios de mel, por vontade própria
e em nome do amor, deixa sua gente na companhia do guerreiro Martim. Iracema infringe a
lei de que deve manter-se virgem, uma vez que é a sacerdotisa fabricante do licor da jurema, o
que possibilita aos homens de seu povo entrar em contato com os deuses e preverem o futuro.

Segundo Joseph Campbell, o herói é marcado por dois tipos de façanhas: a física e a espiritual. O feito físico diz respeito à coragem extrema do herói que o faz salvar uma vida; e o espiritual diz respeito a sua experiência no desenvolvimento da vida espiritual e que o possibilita
retornar portando uma mensagem.

Antes de retornar a seu reino, Odisseu é submetido a diversas e duras provas, das quais,
com ou sem a ajuda dos deuses, sai vitorioso. Logo, ao superar os muitos obstáculos – alguns
impostos pelos deuses e outros pelas condições e ações próprias do herói -, ele alcança seus
objetivos. Iracema, ao contrário, não retorna a seu povo, ao lugar de origem. Ela vive em seu
exílio e dele faz sua origem. Sua mensagem consiste na origem de um povo. E para isso chega
ao aniquilamento provocado pela submissão e obediência amorosas.
Iracema é filha de Araquém, o pajé que ao beber do licor da jurema entra em contato com
Tupã e lê os sinais do tempo e, em alucinações, prevê o futuro; ela é a virgem sacerdotisa que
assim deve permanecer, uma vez que detém o segredo da jurema. Ao colocar-se ao lado de
Martim e dispor-se a segui-lo tornando-se sua esposa, Iracema passa pela dura prova – que lhe
provoca constante sofrimento – de aliar-se aos Pitiguaras e combater contra seu próprio povo,
sua origem, os Tabajaras. Nesse combate, ela se faz ativa e auxilia os Pitiguaras na mortandade
de seu povo.

Odisseu, como já foi dito, provém da aristocracia grega de Ítaca. Ele é rei, filho de rei. Contudo, seu heroísmo é conquistado pouco a pouco segundo o seu amadurecimento e os combates
travados contra outros reinos e mesmo contra os deuses. Para ascender ao plano de herói,
Odisseu necessita de sua estirpe e dos grandes favores divinos assim como de todo um caminho que é posto à sua frente e no qual deve andar. E é somente no final desse percurso que ele
é reconhecido como tal, uma vez que sendo humano é habitado por características - virtudes
e limites – humanas como: vaidade, teimosia, esperteza, orgulho. Conforme Joseph Campbell
as provações, a que o herói é submetido, são necessárias à comprovação da perseverança e da
coragem deste na conquista de tal título.
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Odisseu é enviado por sua deusa protetora Atena – deusa da guerra e da sabedoria – à
missão em que deve comprovar sua bravura, coragem, perspicácia; missão que culmina com
a sua própria transformação em herói. Iracema, ao contrário, não é enviada por outrem, mas
ela mesma se auto envia. Sua coragem e perspicácia, acrescidas de obediência e submissão,
lançam-na a perfazer o próprio caminho e assim chegar ao estágio de heroína libando-se em
nome do amor. Iracema não tem um protetor, visto ser ela própria o espírito harmonioso que
rege e sonoriza a floresta de todos os seus medos e obscuridade. Ela porta a sabedoria e a
guerra e se faz proteção do guerreiro Martim conduzindo-o em seu retorno às terras Pitiguaras.

A odisseia de Iracema é penosa, de total abnegação e involucrada pela melancolia e saudade tanto de seu guerreiro muitas vezes ausente, quanto de seu povo. Sua peregrinação não
tem retorno. Para Odisseu também ela é penosa e repleta de obstáculos. No entanto, a este é
concedido – após resistir ao sofrimento do caminho - retornar e ser feliz.

A Odisseu, já em terra natal, é outorgada uma última prova: a de expulsar todos os pretendentes que se apossam de sua casa e de seus bens e reconquistar o amor de sua esposa Penélope, o que ele faz a partir da bonança e sabedoria adquiridas com a maturidade. A Iracema
a consumação de sua prova é o próprio holocausto. Para que seu filho Moacir viva e se torne
um povo, ela se dá em sacrifício. Ao contrário de Odisseu, cuja lembrança se faz segundo seus
feitos e conquistas grandiosos, a memória de Iracema faz-se a partir de sua total doação. Aqui,
é necessário morrer para viver e se tornar tradição-mito. Morrendo, ela possibilita a Martim o
duplo retorno rever sua terra e tornar ao vislumbre do coqueiro ao pé do qual repousa o corpo
de Iracema.

Epílogo do caminho
A mitologia nos transmite mensagens de espantosa profundidade,
perspectivas que abrem aos homens os caminhos para uma vida
boa, sem recurso às ilusões do além, uma maneira de se enfrentar
a “finitude humana”, olhar de frente o destino, (...). (FERRY, p. 31)

Ao abordarmos o mito, detectamos o quanto ele é sumamente importante na concepção
do papel que os seres humanos desempenham no mundo e o significado que é dado à vida
humana. Segundo Luc Ferry os mitos pintam o coração da sabedoria antiga, que permite à filosofia grega ampliar seus conceitos e acender passagens aos questionamentos que ajustam o
pensamento direcionado à busca de uma vida bem sucedida para os humanos, seres mortais.
Para o autor, os mitos gregos carregam uma sabedoria densa e coerente.

Ainda conforme o autor, a peregrinação de Odisseu aponta sua condição mortal indispensável para que ele possa viver melhor. As vivências de Odisseu registram o quanto é importanCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 42
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te compreender, desvendar espaços, tradições, encarar os temores... Isso gradativamente torna o ser humano mais sábio, o que demonstra o quanto é importante ampliar o pensamento.

A Iracema também sua condição mortal é balizada. Sendo ela a Virgem guardiã do bosque
sagrado tecido de juremas – a árvore do conhecimento -, deve se guardar na solidão. O acesso
ao amor Eros é-lhe negado, uma vez que ela é a sacerdotisa de Tupã e serve aos rituais religiosos. Pois bem, ao infringir a lei de se resguardar do amor humano, Iracema tem sua sentença
determinada. Diz o pajé: “se a virgem abandonou ao guerreiro branco a flor de seu corpo, ela
morrerá;” (ALENCAR: 2010, p.142) Contudo, ela se mostra decidida em perfazer o caminho
que pouco a pouco vai traçando.

Joseph Campbell afirma que é próprio do mito o surgimento da luz – “ a voz da salvação” –
no momento crucial em que o herói é provado, momento esse de trevas, mas que está envolto
de uma mensagem de transformação. Ora, em Odisseu isso acontece diversas vezes, uma vez
que o herói é, inúmeras vezes, provado; também em Iracema tal momento é perceptivo e de
modo pujante na morte desta. Ela já está quase na passagem final quando Martim e Poti chegam a tempo daquele receber em seus braços o recém-nascido. O caminho de Iracema completa-se com a morte, o holocausto que ainda dita as consequências do grito de liberdade e
recende o perfume da acácia e da baunilha.
Sendo assim, notamos que na metáfora do caminho os lados direito e esquerdo pertencem ao viandante e não ao caminho. É o transeunte quem perfaz o seu trajeto. Portanto, na
bifurcação do caminho, seguir o lado direito ou o esquerdo diz respeito à alma do caminhante
que deixa à tona, nas veredas em que viaja, o conflito de suas tensões. Assim, a metáfora do
caminho é portadora de esperanças, de transformação, de vida nova. Nela os obstáculos são
fáceis ou quase impossíveis de serem vencidos e é preciso tomar a decisão de transpô-los e de
assumi-la com afinco. É tecendo o caminho que o ser, herói ou não, encontra-se a si mesmo e
permite que o Divino habite sua alma, sua história, suas ações, seu pensamento. E, nesse habitar, o homem/mulher se torna humano e desenha seu próprio caminho e destino.
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Dos pés feridos de Édipo ao pé dinamizador de Exu
Maria Elise Rivas1

Sumaia Miguel Gonçalves2

Resumo: Ao evocarmos os pés feridos de Édipo e o pé de Exu (Òkòto) estamos buscando
penetrar o modo de pensar e interpretar de duas culturas, de períodos e locais diferentes e,
o nosso desafio é encontrar similaridades ou disparidades entre a tragédia grega e os Itanifá,
jogo divinatório dos iorubas, que são gêneros literários distintos. Os pés tanto na tragédia grega como nos odù do Itanifas são responsáveis pelos movimentos ou por levar ao movimento
um indivíduo ou todo um grupo.
Palavras-chaves: pés; esès; Édipo; Exu; tragédia grega; Itanifá; culturas.

A concepção do mundo pelos gregos
A compreensão da origem do mundo pelos gregos encontrava-se nas relações entre homens (mortais) e deuses (imortais). A ordenação do mundo se constitui à partir destas relações. Esta ordenação foi fruto de séculos da formação de uma cultura fortemente influenciada
pelos poetas gregos tradicionais: Homero e Hesíodo. (SOUZA, 2006)3

As narrativas dos poetas do período pré-helênico objetivavam mostrar as relações entre
mortais e imortais explicando a origem dos helênicos, relacionando-a aos mitos cosmogônicos e teogônicos, constituindo assim, as bases religiosas, políticas e culturais da sociedade
grega. (BRANDÃO, 1989)4. Desta forma, a mitologia grega fundamentava o mundo ontológico,
1
2

mestranda em ciência da religião na PUC-SP.
mestranda em ciência da religião na PUC-SP.

3
SOUZA, Weiderson M. O homem e o mundo na ontologia mútua grega. “Existência e Arte” - Revista Eletrônica do Grupo
PET - Ciências Humanas, Estética e Artes da Universidade Federal de São João Del-Rei - Ano II - Número II – janeiro a dezembro de 2006. Disponível em: http://www.ufsj.edu.br/portal-repositorio/File/existenciaearte/Edicoes/2_Edicao/O%20
HOMEM%20E%20O%20MUNDO%20NA%20ONTOLOGIA%20MITICA%20GREGA%20%20Weiderson%20Morais%20Souza.pdf. Acessado em: 23/10/2012
4

BRANDÃO, Junito de Souza. Mitologia Grega. Vol III. 2º ed.Petrópolis: Vozes. 1989.
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a concepção de mundo e os valores de toda a sociedade na relação existente entre mortais e
imortais.

As narrativas apresentavam a função de explicar tudo que envolvia os mortais e imortais,
baseada na tradição, bem como toda a relação entre o homem e a natureza. Era vital que esta
explicação fosse aceita por toda a coletividade e para tanto, fazia-se imprescindível um meio
que facilitasse a assimilação e compreensão. A poesia ganha esta incumbência de ser o meio
pelo qual o povo aceitaria e assimilaria a tradição.
“Naquele período, o povo grego entendia o termo poesia como produção ou fenômeno produtor. Ou seja, o canto do poeta era o fenômeno que trazia à presença algo que se encontrava oculto pelo próprio mundo. Ora, o que era trazido à tona através do canto poético
eram os mitos. Esses continham as narrativas explicativas do mundo e eram pronunciados apenas dentro dos rituais”. (SOUZA,2006)

Junito de Souza Brandão, em o Teatro grego: tragédia e comédia5, defende que a tragédia
grega nasceu do culto de Dioniso, o deus do vinho, da alegria, da exuberância, das potências
geradoras e “da excitação de toda espécie e da união mística,” (HEINZ-MOHR 1994:137)6. Culto este que em seu inicio acontecia de forma clandestina, pois Dionísio não era aceito pela aristocracia grega, pois tratava-se de um deus estrangeiro e, por isso refutado. Cabia a aristocracia
e somente a ela determinar o que seria um culto oficial.

Contudo, as populações agrícolas, em especial, e as populações submetidas pelos gregos
em geral, passam a cultua-lo. Tornando-se este culto, uma forma destas populações se rebelarem contra seu dominador. Ele também representava em certa medida a personificação da
liberdade, da desobediência e da (des)ordem. Assim, Dioniso conseguiu impor-se às populações submetidas pelos gregos e se fazer um culto “instituído”. (CIVITA, 1973)7.

Nascem as Grandes Dionísias Urbanas, festas que aconteciam na primavera. Tornou-se um
festival e ganhou o estatuto de realidade social politicamente instituído. Foi nessa atmosfera
de festa comemorativa que nasceu a tragédia grega.
Tragédia grega

“O vocábulo “tragédia” provavelmente derivou-se de “tragoidia”, uma palavra formada por
duas outras: “trágos”, que se traduz por “bode”, e “õidé”, que quer dizer “canto”. Assim, etimologicamente, tragédia significa “canto do bode””.(SANTOS,2005)8

5

BRANDÃO, Junito de Souza. Teatro grego: tragédia e comédia. 6. ed. Petrópolis: Vozes.1996

6
HEINZ-MOHR, Gerd. Dicionário dos símbolos: imagens e sinais da arte cristã. Trad. João Rezende Costa. São Paulo: Paulus.
1994
7
8

CIVITA, Victor. 1973. Mitologia. 3. vols. São Paulo: Abril Cultural, 1973.

SANTOS, Adilson. A tragédia grega: um estudo teórico. Revista Investigações, vol 18, n.2005. pag 41/67. Disponível em:h-
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A tragédia grega surgiu, prosperou atingindo seu ápice e esplendor no transcurso do século V a. C., a fase épica de sua existência. Neste período a Grécia consolidava a construção do
ideal helênico. Formava-se e expandia-se a comunidade helênica pelas ilhas do mediterrâneo,
litoral da Ásia Menor e no sul da Península Itálica.

Sua maturidade é alcançada na forma de governo, instituições, navegação, comércio enriquecendo e prestigio das metrópoles gregas. Nasce e desenvolve a democracia ateniense e, os
grandes oradores discutem na Agora os problemas da República. Os ânimos são acalorados na
defesa da pátria, dos deuses, dos lares e penates. (SANTOS,2005)

É neste momento de ascensão grega que as tragédias se tornam épicos, como fruto do orgulho de um povo que adquiria a nítida consciência de seu valor como nação.

A tragédia demonstrava o sentir coletivo, a lenda em que se transformava aquele povo ou
então, registrava a história dos ardores guerreiros, do patriotismo e do entusiasmo de ser grego. Espetáculo exibido com elegância e pompa nos teatros com bancadas de pedra, ao ar livre,
com grandes atores, como majestosas demonstrações da arte dramática que ainda pervade o
ocidente.(BRANDÃO, 1989)

Um breve relato de um mito grego:
de poeta a escritor – de Sófocles a Édipo rei.
A história de Édipo começa com a traumatização psicológica e física, de uma criança por
aqueles que deveriam ser seus principais protetores: seus pais. Um vaticínio do oráculo de
Apolo previa a morte do pai pelo próprio filho e a união do mesmo com a mãe.
Resumamos ao máximo a história, sem, todavia preterir certas nuanças básicas, que melhor ilustrarão a tragédia de Sófocles:

Laio, filho de Lábdaco, em sua juventude nutre paixão mórbida por Crísopo, filho de Pélops.
Como decorrência desta paixão Laio rapta Crísopo e é amaldiçoado por Pélops, que desejou ao
raptor o castigo de morrer sem deixar descendentes. Anos depois deste ocorrido Laio casa-se
com Jocasta, irmã de Creonte, tornando-se rei de Tebas. Após seu casamento o oráculo prenuncia que se dessa união nascesse um filho esse o mataria.
Jocasta engravida e da à luz a um menino. Para tentar fugir à predição do oráculo, mandou
Jocasta dar o recém-nascido a um pastor de seus rebanhos. Assim, ela o fez, mas antes amarrou e perfurou os pés da criança. Entregou o bebe a um pastor e mandou abandona-lo no Monte Cíteron para morrer. O pastor sensibilizado e apiedado, não conseguiu abandonar a criança

ttp://www.revistainvestigacoes.com.br/Volumes/Vol.18.N.1_2005_ARTIGOSWEB/A-tragedia-grega-um-estudo-teorico_
ADILSON-DOS-SANTOS.pdf. Acessado em: 23/10/2012.
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e preferiu entrega-lo a um companheiro de profissão, que costumava levar os rebanhos de
Pólibo, rei de Corinto. O pastor entrega o bebe a Pólibo e sua esposa, Mérope, que não tinham
filhos. Eles criaram a criança como se fosse seu próprio filho e, lhes deram o nome de Édipo
(Oidipous – pés inchados) devido o estado em que encontraram os pés do bebe.

Os anos se passaram e Édipo foi criado como o príncipe de Corinto. Até que em sua mocidade, quando participa de uma festividade, foi insultado por um homem bêbado, que o chamou
de filho adotivo. Diante desta revelação procurou seus pais, Pólibo e Mérope, perguntando
sobre sua paternidade e os pais demonstraram muita indignação, o que o deixou feliz, mas não
o satisfez. Decidiu então consultar o oráculo de Delfos em busca de respostas sobre sua ascendência. Não conseguiu a resposta desejada, mas sim, a revelação de que um dia mataria seu pai
e se casaria com sua própria mãe. Édipo supondo que Pólibo fosse seu pai e Mérope sua mãe,
resolveu deixar Corinto definitivamente.

Na mesma época em Édipo deixa Corinto, a cidade de Tebas é assolada por diversas catástrofes, que o seu povo reputa a maldições da esfinge, que vinha devorando os tebanos. Os
cidadãos de Tebas se consideravam incapazes de decifrar os enigmas propostos pelo monstro,
pondo em perigo a cidade. Laio sai em busca de resposta, decide consultar o oráculo. Assim,
reúne um pequeno grupo, composto por cinco pessoas incluindo o próprio rei e segue viagem.
Na mesma estrada se encontraram Laio e Édipo. Em uma encruzilhada de três caminhos Édipo
avistou uma carruagem com dois cavalos e dentro dela um senhor grisalho acompanhado de
criados.
Édipo é empurrado violentamente para fora da estrada pelos criados do senhor. Ele reage
e fere os servos com seu cajado. O homem grita-lhe insolentemente que deixasse o caminho
livre para seus cavalos passarem. Édipo então reagiu contra o homem da carruagem e o mata,
sem saber que se tratava de Laio, seu pai, e também marta seus criados com exceção de um
deles.

Édipo segue viagem e chega a Tebas. Ao adentrar a cidade ele passa pela esfinge e consegue
decifrar o enigma que esta lhe propôs e fez com que a mesma desaparecesse, salvando Tebas
dos flagelos e maldições. Édipo então é feito rei de Tebas e, recebe Jocasta em casamento, viúva
de Laio, portanto sua mãe. Estavam assim, realizadas as duas predições. Édipo tem duas filhas
com Jocasta e reina soberano em Tebas até o momento em que a cidade é novamente assolada
por vários infortúnios que são atrelados, segundo o oráculo de Apolo, a morte de Laio e só
deixarão de existir quando for revelado o assassino.

Á partir de então, Édipo segue em busca de desvendar o assassinato de Laio. Aconselhado
por Creonte, seu cunhado, vai em busca de Tirésias, um velho sacerdote de Tebas. Tirésias
alerta Édipo para a desgraça que aconteceria em sua vida se fosse a busca do assassino e, este
pragueja e imputa a morte de Laio ao velho sacerdote. Em sua defesa Tirésias afirma ser ele,
Édipo, o único culpado.
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Édipo enfurecido manda que levem Tirésias do palácio e afirma que Creonte era cúmplice do sacerdote em um golpe para tirá-lo do poder, declarando-os traidores. Tenta expulsar
Creonte da cidade, mas é impedido por Jocasta. Em meio ao tumultuo das revelações ainda duvidosas chega um mensageiro de Corinto informando a morte de Pólibo, pai adotivo de Édipo.

Jocasta que o estimulava a desacreditar nos vaticínios dos oráculos aponta para o fato dele
não ter matado seu próprio pai, que morrera de morte natural, mas é a partir do próprio mensageiro que toda a trama começa a ser desvendada e depois confirmada pelo antigo servo e
pastor de Laio, que entregou o bebe ferido ao pastor e presenciou a morte de Laio.
Os episódios são esclarecidos sendo identificado Édipo como filho de Laio e Jocasta, bem
como o assassino de seu próprio pai. Jocasta ao tomar ciência dos fatos se suicida

Édipo segue seu caminho de descobertas e desencantamentos e retoma seu lugar de rei de
Tebas guiado pelas mãos de Creonte, que dirige-se ao povo tebano:
“Habitantes de Tebas, minha Pátria! Vede este Édipo, que decifrou
os famosos enigmas! Deste homem, tão poderoso, quem não sentirá inveja? No entanto, em que torrente de desgraças se precipitou!
Assim, não consideramos feliz nenhum ser humano, enquanto ele
não tiver atingido, sem sofrer os golpes da fatalidade, o termo de
sua vida”. (CREONTE)9

A concepção do mundo pelos yorubás
De que yorubás falamos? Falaremos dos yorubás da Nigéria, mais especificamente de Oyo.
Embora, tenhamos ciência de que eles sejam encontrados em três países da África Ocidental:
Nigéria, Daomé e Togo, (Abimbola, 1981) optamos por este grupo devido os estudos já realizados sobre eles e sua forte influência nas religiões afro-brasileiras.

Na concepção ioruba o mundo se organiza em dois planos de existência: ayé (terra) e òrun
(céu), que se encontram em constante ligação. Esses dois planos de existência, por sua vez são
constituídos por três elementos: físicos, humanos e espirituais. (Abimbola, 1981)

Dentro da mitologia ioruba o tempo é compreendido em dois momentos. O primeiro quando ayé e òrun faziam parte de um mesmo território, separados apenas por um portão, que tinha um porteiro como responsável. O segundo é marcado pela separação desses dois mundos.
A separação de òrun e ayê gerou duas realidades. O òrun ligado ao espiritual permaneceu
o lugar de Olódùmarè (tornou-se o deus do céu, se localizando como o mais distanciado do ayé-

9 Rei Edipo- Sófocles (c. 496-Ac. 406 Ac.). Tradução: J. B. de Mello e Souza. Versão e-Book. E-Book Brasil.com. Fonte digital.
Digitalização livro em papel. Clássicos Jackson. Vol. XXII – 2005.
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terra). 10 Olòdumarè (o Deus todo Poderoso) é também conhecido como Òlórun significando
literalmente o proprietário dos céus.

Òlódumarè, no òrun, é assistido diretamente por Órìnsanlá (deus da criação), responsável
pela modelagem da humanidade e Órunmilà, também conhecido como Ifá (deus da divinação),
sendo este “encarregado com uso da sabedoria para a interpretação do passado, presente e
futuro e, também para a organização geral da terra” (sic) (Abimbola, 1981, pag.3).
O òrun também é o domínio do Òrisà (divindades) e dos ancestrais. (Abimbola, 1981). Os

Orixás, por sua vez, seguem para o ayé logo após a sua criação e exercem a função de intermediários entre a humanidade e Olódùmarè.

O ayé é o domínio da existência humana e de toda a natureza (rios, montanhas, oceano, ani-

mais, minerais e vegetais). Assim, o cosmo ioruba é baseado em uma hierarquia que tem seu
início no òrun e se estende ao ayê, sendo a humanidade a ultima a ser criada dentro da mesma.

A humanidade, após sua criação passa a habitar o ayè. Os yorubás creem que o ser humano
é possuidor de uma personalidade que se constitui de dois elementos principais: físico e espiritual. O corpo físico também conhecido como ara é constutído do emí (alma ou espírito), orí
(a cabeça interior ou orí-destino) e esè (pernas).

Esses três elementos são envoltos em uma ampla e complexa organização, mas como isto
foge do objetivo de nosso trabalho, nos ateremos apenas a esè, pois este sim, está diretamente
relacionado ao tema proposto para o artigo. Esè (perna), é:
“um importante elemento da concepção yorubá da personalidade
humana. Esè é reconhecido pelos yorubás como uma parte vital
da personalidade humana, em ambos os sentidos, físico e espiritual. Esè, para os yorubás, é o símbolo do poder e atividade. Ele
é, entretanto, o elemento que habilita o homem para lutar e agir
adequadamente na vida, para que ele possa realizar o que foi designado para ele.” (Abimbola, 1981, pag.17)

Esè é reconhecido pelos yorubás como uma parte vital tanto físico como espiritual. Esè,
para os yorubás, é o símbolo do poder e da atividade.” (Abimbola, 1981, pag.17)

Ifá – do mito a um sistema divinatório
Ifá, quanto sistema divinatório, ganha destaque em nosso trabalho por ele guardar em si o
mito relativo a origem do cosmo, da humanidade e do ser humano, bem como por estar rela10

Orumilà, Orinxàlà e Odudua são os primeiros intermediários de Òlódumarè no òrun.
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cionado as divindades em especial a Ifá e Exu (sobrenatural/ imortais) e ao destino dos seres
humanos (natural/mortais).(COSTA, 1995).11 “Os segredos do Ifá, do verbo e das Leis Divinas,
que tornaram mito, visam resguardar a tradição.” (RIVAS NETO, 2002, pag. 335)12
“Como o Sistema de Divinação Sagrada de Ifá previa que deviam
ser executadas 2 (duas) sequencias iniciais de 4 (quatro) Lukin ou
manipulações dos Ikins, matematicamente só se tornavam possíveis 16x16 combinações, num total fixo de 256 combinações duplas, que eram denominadas por Omo Odú/ Filho de Odù.” (COSTA, 1995, pag. 123)

Segundo Costa o odù pode ser entendido em três aspectos e significados. Sendo o primeiro
aspecto em seu sentido literal, aquele que designa um recipiente cilíndrico e de madeira, que
em seu conteúdo guardaria as três essências básicas que constituem o ser humano: existência
ou Iwâ, essência (alma) ou Aba, ou realização (atividade) Axé. Constituindo assim, a formação
do ser humano na cosmovisão ioruba, defendido por Abimbola com alterações nas nomenclaturas.
O segundo aspecto era utilizado para designar marcas gráficas em número de 4, duplas ou
simples, verticais e sequenciais. (COSTA, 1995). Num terceiro aspecto o odù;
“estava associado a um Texto Versicular próprio e que lhe emprestava um significado misto de sociocultural, histórico e místico. Estes Textos Versiculares eram compostos pelos Ésê/”Pés” de palavras, que aqui traduziremos por “Versos” e que reuniam nos Itãn/
Contos, especificamente chamados de Ìtân Ifá/ Contos do Orixà Ifá
e que eram considerados, não como lenda, mas como registros de
fatos ancestrais(...)” (sic) (COSTA, 1995, 127)

Neste momento, retomamos a concepção dada a Esé por Abimbola. São os pés que guardam
e marcam a tradição entre os homens e, eles que são capazes de fazer o caminhar, ou seja, fazem com que ela ganhe vida e se realize. Exu é o elo de comunicação, o transportador, o vigia da
tradição entre os homens e os Orixa e trabalha junto a Ifá, dando movimento a Esè. (SANTOS,
2007)13

A importância de Esè na concepção iorubá está descrita no verso divinatório do Ifá. O Ifá
como dissemos são constituídos de Itanifás/ Contos do Orixá Ifá, que são mitos em formas de poemas formando um corpo literário complexo.

11

COSTA, Ivan H. Ifá o Orixá do destino. São Paulo:Ícone. 1995

12
RIVAS NETO, F. Umbanda a proto síntese cósmica- epistemologia, ética e método da escola de síntese. São Paulo: Pensamento. 2002.

13
SANTOS, Juana Elbein dos. Os Nàgô e a morte. Pàde, ÀsèsE e o culto Égun na Bahia; Traduzido pela Universidade federal da
Bahia. 12 ed. Petrópolis: Vozes. 2007
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ItanIfás são as histórias imemoriais exemplificativas, que formavam a base da cultura ioruba, calcadas na religião, que davam estrutura e sentido as questões socioculturais, bem como, “definindo direitos obrigações, proibições, oferendas propiciatórias, e parâmetros milenares de conduta
a serem seguidos (...)” (COSTA, 1995,pag. 127)
Os Itanifás compunham um vasto conjunto de contos ou versos os Itân Âtowódówó/ Contos
dos tempos imemoriais, que também continham a Tradição Oral dos iorubas. Ivan Costa (1995) nos
destaca cinco principais:
Os Alo ou contos folclóricos, considerados fábulas ou ficção, muito difundido entre os
africanos escravizados no Brasil.
Os Âyájo ou textos místicos para a realização de vários trabalhos místicos.
Os Ìwín ou os textos e cantigas referentes aos mortos ancestrais.

Os Oríki ou Poemas ou versos laudatórios de personagens e feitos históricos ou místicos.
Os Ojó ou textos naturais à medicina natural e mística.

Itanifás: Do verso das pernas (Esè)
ao verso de Exu de uma perna só (Òkòto)
A importância de Esè Itân na Divinização do Ifá está associada a própria criação de Exu por
Olódumarè. Em sua criação Olódumarè estabeleceu que Exu deveria existir em tudo e residir
em cada pessoa. “Em virtude de suas competências e poder de realização, de sua inteligência e
natureza dinâmica, o Exu de cada um deverá dirigir todos os seus caminhos da vida. É Ifá quem
fala e revela por nos permitir sabe-lo.” (SANTOS, 2007, pag. 132)

Exu tem como função, herdada por Olódumarè, encontrar os caminhos, podendo abri-los
ou fechá-los, e, nos auxiliar nas resoluções, nos fornecendo condições de “mobilizar e desenvolver tanto a existência de cada indivíduo como as tarefas específicas atribuídas e delegadas a
cada uma das entidades sobrenaturais: Estas funções de Exu estão confirmadas por Ifá quando ele é associado a Òkòto.

O Òkòto (caracol) é uma imagem adida a Exu. O Òkòto representa o crescimento constante
e proporcional, significa dinamismo, pois configura-se em uma circunferência aberta para o
infinito. É desta imagem de Òkòto (caracol) que nasce a expressão de que Exu tem uma perna
só, uma vez que o pião apoia-se na ponta do cone, dando a ideia de um só pé, um único ponto
de apoio. (Santos, 2007). Como nos diz Ifá:
Ó ni Òkòto
Ó ní Agbegbe lójú
Béé ló sì n fi esè kan gogogo
Pòòyi rànynrànyìn kalè
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Tradução:
Ele diz: pião caracol (Òkòto)
Ele diz: ele tem um amplo cume oco
Assim, Òkòto com uma só perna
Rola por toda a superfície do solo.

Exu representa a capacidade dinâmica da realização, desta forma, ele é o senhor do poder,
aquele que o representa e o controla. Nos terreiros há um provérbio que diz: “Sem Exu não se
faz nada”. Ele é o princípio dinâmico.
Odù Ótúúrúpòn Méji
1. Òpèbè, awo Esè
2. Ló día f” Èsè

3. Nijò tí rí ti Ìkòlé òrun bò wágé

4. Gbogbo àwon orí as araa won jo
5. Won ò pe Esè sí i

6. Èsù ní: “E ò pe Esè i si

7. Bi ó ti se gún nàá nù-um
8. Íjà ni wòn fi truká níbè

9. Ni wón tóó wáá ránsé sí Esé

10. Nígbà náà ni ìmòran ti won ´n gbà t´´o wáá gún
11. Wón ní béè gégé

12. Ni àwon awo àwón wí
13. Òpèbè awo Esè
14. Ló día f” Esè

15. Nijò tí n ti Ìkól é òrun bò wágé

16. Ópèbé mà mà dè ó
17. Awo Esè

18. Enikan Ki ì gbìm òràn

19. K’ó yo t’esèé ‘ lè

20. Ópèbé mà mà dè ó
21. Awo Esè14
Tradução:

1. Òpèbé, o sacerdote de Ifá das pernas
14
Abimbola, Wande. A concepção ioruba da personalidade humana. Trabalho apresentado no Colóquio Internacional para a
Noção da Pessoa na África Negra. Paris 1971. Publicado pelo Centre National de la recherce Scientifique. Edição n. 544. Paris:
1981. Tradução notas e comentários : Luiz L. Martins.
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2. Jogou Ifá para as pernas

3. No dia que estavam vindo do céu para a terra

4. Todas as cabeças estavam vindo céu para a terra
5. Mas eles não convidaram as pernas

6. Èsù disse: “Uma vez que vocês não convidaram as pernas”
7. “Vamos ver se vocês realizarão seus planos com sucesso”
8. O encontro terminou em fracasso

9. Foi então que eles convidaram as pernas

10. Foi então que seus planos tiveram sucesso
11. Eles disseram que foi exatamente
12. Como os awo tinham previsto

13. Òpèbé, o sacerdote de Ifá das pernas
14. Jogou Ifá para as pernas

15. No dia que estavam vindo do céu para a terra
16. Òpèbé chegou com segurança
17. O sacerdote de Ifá das pernas

18. Ninguém realiza nada
19. Se não tiver pernas

20. Òpèbé chegou com segurança
21. O sacerdote de Ifá das pernas

Conclusão

Ao evocarmos os pés feridos de Édipo e o pé de Exu (Òkòto) estamos buscando penetrar
o modo de pensar e interpretar de duas culturas, de períodos e locais diferentes e, o nosso
desafio é encontrar similaridades ou disparidades entre a tragédia grega e os Itanifá, jogo divinatório dos iorubas, que são gêneros literários distintos.

“A ideia de “pé” não está ligada por nenhuma relação à cadeia de sons p+e e que lhe servem de significante (...).”(Saussurre, 1916, pag.124)15. A língua por si só torna-se impotente e

15

SAUSSURE, F. Curso de Linguística geral. Lisboa: Dom Quixote. 1899/1916
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insuficiente para compreendermos a relação dada aos pés de Édipo pelos gregos e o pé de Exu
pelos iorubas.

É necessário recorrermos a linguagem metafórica e para tanto, faremos uso do estudo de
Lakoff e Johnson (1980). Segundo esses autores, a metáfora abandona seu legado anterior,
onde era considerada uma simples figura de linguagem e, passa a ser uma figura do pensamento.
Lakoff e Johnson (1980)16 explicaram que a linguagem metafórica é uma linguagem coti-

diana que permeia todo tipo de interação, utilizada pessoas comuns e, não apenas por pessoas
dotados de especial talento intelectual. É uma linguagem pertencente a todos.
Eles afirmam que a metáfora nos auxilia a compreender conceitos abstratos, muitas vezes,

incompreensíveis quando abordados literalmente. Faremos uso das interpretações propostas
por Lakoff e Johnson (1980) para tentarmos construir o paralelo entre as duas culturas.

A linguagem metafórica utilizada na tragédia grega e, dentro dela nos vaticínios dados pelos oráculos norteavam a vida da coletividade grega, demonstrando a ascendência da “voz” dos
imortais na vida dos mortais.
O mesmo encontramos relativos aos odù dos Itanifá. O oráculo entre os iorubas também
exercia e exerce forte influência na conduta do indivíduo e da comunidade.

Os pés tanto na tragédia grega como nos odù do Itanifas são responsáveis pelos movimentos ou por levar ao movimento um indivíduo ou todo um grupo. Sendo que em Édipo eles, os
pés, os conduziram mesmo com dificuldades, inevitavelmente ao vaticínio dado pelo oráculo,
mesmo com todos os esforços realizados por ele para caminhar em sentido oposto. O destino
cumpriu-se, porém não de forma controlável, pois Édipo tem filhos com Jocasta e, ela se suicida ao tomar ciência dos fatos. Algo não previsto pelo oráculo.
Assim, os pés de Édipo caminharam a seu destino, mas também criaram destino, como vemos na proposta defendida no mito de Exu, pois ele como senhor do movimento, do princípio
dinâmico, como o òkotò seu poder se dá ao infinito, de forma incontrolável.
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Teologia na filosofia!?
A propósito da disciplina introdução à teologia
no curso de filosofia
Francisco de Aquino Júnior1

Resumo: Este artigo tem uma dupla pretensão: explicitar, de modo mais direto e imediato,
o estatuto teórico da disciplina introdução à teologia no curso de filosofia, justificando, assim,
sua inserção no âmbito teórico-acadêmico da filosofia, e, de modo mais indireto, e como seu
pressuposto, o vínculo ou nexo interno entre teologia e filosofia. Com isso, pretende contribuir
tanto para o caráter interdisciplinar da teologia e da filosofia, quanto, sobretudo, para o desenvolvimento e radicalização do fazer teológico e filosófico, seja no que eles têm em comum, seja
no que eles têm de específico.
Palavras-chave: introdução à teologia; filosofia; relação entre teologia e filosofia

O Concílio Vaticano II, em sua Declaração Gravissimum educationies sobre a educação cristã, ao tratar das faculdades e universidades católicas, insiste na importância e necessidade de
uma articulação entre fé e ciência. Assim, o pensamento cristão se fará presente “de maneira
pública e estável nos meios em que se promove a cultura” e as pessoas serão “capazes de assumir os mais altos encargos na sociedade e dar ao mundo o testemunho de fé”. Em vista disso,
recomenda que “nas universidades católicas em que não há faculdade de teologia, funde-se um
instituto ou departamento de teologia para o ensino de maneira adaptada aos leigos”2.
1
Doutor em teologia pela Westfälische Wilhelms-Universität de Münster – Alemanha, professor de teologia na Faculdade
Católica de Fortaleza e presbítero da Diocese de Limoeiro do Norte – CE.

2
CONCÍLIO VATICANO II. Declaração Gravissimum Educaionis sobre a educação cristã, Nº 10, in VATICANO II. Mensagens,
discursos e documentos. São Paulo: Paulinas, 2007.
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O Código de Direito Canônico3, por sua vez, tratando da educação católica, ao falar das universidades católicas e outros institutos de estudos superiores, determina que “nas universidades católicas se constitua uma faculdade ou instituto, ou pelo menos uma cátedra de teologia,
onde se lecione também para os estudantes leigos” (Cân. 811, § 1) e que “em cada universidade católica haja preleções, em que se tratem principalmente questões teológicas conexas com
as disciplinas das faculdades” (Cân. 811, § 2).

Na mesma direção vai a Constituição Apostólica do papa João Paulo II Sobre as universidades católicas. Ao falar da identidade da universidade católica, enquanto universidade e enquanto católica, destaca algumas das características fundamentais de sua atividade acadêmica: busca de uma “integração do conhecimento”, “diálogo entre fé e razão”, “preocupação ética”
e “perspectiva teológica”4. A teologia, diz o texto, “desempenha um papel particularmente im-

portante na investigação de uma síntese do saber, bem como no diálogo entre fé e razão. Além
disso, ela dá um contributo a todas as outras disciplinas na sua investigação de significado,
ajudando não só a examinar o modo como as disciplinas influirão sobre as pessoas e sobre a
sociedade, mas também fornecendo uma perspectiva e uma orientação não contidas em sua
metodologia. Por sua vez, a interação com as outras disciplinas e suas descobertas enriquece a
teologia, oferecendo-lhe uma melhor compreensão do mundo de hoje e tornando a investigação teológica mais adaptada às exigências de hoje”. E conclui: “dada a importância específica
da Teologia entre as disciplinas acadêmicas, cada universidade deverá ter uma faculdade ou,
ao menos, uma cadeira de teologia”5.
Em sintonia com essas orientações e determinações do magistério episcopal da igreja é
comum encontrar-se nos vários cursos oferecidos em universidades e faculdades católicas (filosofia, direito, medicina, comunicação, artes, ciências sociais etc.) uma disciplina teológica.
Chame-se introdução à teologia, introdução ao pensamento teológico, tópicos de teologia, cultura religiosa etc. Pouco importa.

O problema é como essa disciplina teológica se insere nessas diversas áreas de conhecimento: é um corpo estranho ou tem algo em comum com elas? Justifica-se simplesmente pela
orientação e determinação do magistério episcopal ou por um vínculo-nexo interno entre a
teologia e as diversas áreas de conhecimento? Pode ser estruturada e desenvolvida da mesma
forma em diferentes áreas de conhecimento ou requer uma estruturação e, inclusive, um mé-

3
4

Cf. CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO. São Paulo: Loyola, 1997.

JOÃO PAULO II. Constituição Apostólica sobre as universidades católicas. São Paulo: Paulinas, 2004, Nº 15.

Ibidem, Nº 19. A segunda parte do documento apresenta algumas normas gerais. No § 5 do artigo 4 que trata da comunidade universitária, afirma: “A educação dos estudantes deve integrar o amadurecimento acadêmico e profissional com a
formação nos princípios morais e religiosos e com a aprendizagem da doutrina social da Igreja. O programa de estudos para
cada uma das diversas profissões deve incluir uma formação ética apropriada à profissão para a qual ela prepara. Além disso,
a todos os estudantes deve ser oferecida a possibilidade de seguir cursos de doutrina católica” (Ibidem, Art. 4, § 5).
5
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todo específico para cada área de conhecimento?6 É, aqui, precisamente, onde se insere a problemática fundamental com a qual nos confrontaremos neste trabalho: teologia na filosofia!?

Nossa pretensão é explicitar o vínculo-nexo interno entre teologia e filosofia e, assim, justificar teoricamente a existência e mesmo a necessidade de uma disciplina teológica em um curso de filosofia, ainda que a modo introdutório. E tanto pelo caráter interdisciplinar do saber
como um todo (tudo tem a ver com tudo, de alguma forma e em alguma medida), quanto pelo
vínculo peculiar entre essas duas áreas de conhecimento (tratam de tudo do ponto de vista de
seu fundamento último).

Para isto, confrontar-nos-emos, em primeiro lugar, com a problemática propriamente teológica; em segundo lugar, com a problemática de sua inserção no âmbito teórico-acadêmico da
filosofia; e, por fim, apresentaremos o modo como tratamos essa problemática na disciplina de
introdução ao pensamento teológico no curso de filosofia na Faculdade Católica de Fortaleza.

I – Problemática Teológica
1. Como indica a própria etimologia da palavra, a teo-logia consiste fundamentalmente num
saber/logos sobre uma realidade que de uma forma ainda muito genérica e abstrata podemos
denominar Deus/Théos. A problemática teológica envolve, portanto, um assunto ou âmbito de
realidade (Théo/Deus) e um modo de intelecção (logos/razão).

A. Certamente, há que se determinar o conteúdo dessa realidade que chamamos Deus: A
que se refere concretamente? Que queremos dizer quando dizemos Deus? Esse é um dos problemas mais fundamentais do método teológico (a determinação de seu assunto ou âmbito
de realidade). E isso é tudo, menos evidente. Basta ter presente os vários sentidos que a expressão “deus” tem nas diferentes correntes filosóficas da antiguidade grega (pré-socráticos,
Platão, Aristóteles, estóicos), onde surgiu a expressão teologia, e o sentido ou, quem sabe, os
sentidos que ela tem na tradição cristã7.

6
A Coleção Teologia na Universidade das edições paulinas, por exemplo, reflete o atual esforço de pensar e elaborar essa
problemática nas diferentes áreas de conhecimento (Cf. PASSOS, João Décio. Teologia e outros saberes: uma introdução ao pensamento teológico. São Paulo: Paulinas, 2010; SOARES, Afonso Maria Ligorio – PASSOS, João Décio (orgs.). Teologia e direito: o
mandamento do amor e a meta da justiça. São Paulo: Paulinas, 2010; BAPTISTA, Paulo Agostinho – SANCHEZ, Wagner Lopes.
Teologia e sociedade: relações, dimensões e valores éticos. São Paulo: Paulinas, 2011; CRUZ, Eduardo Rodrigues da – DE MORI,
Geraldo. Teologia e ciências da religião: a caminho da maioridade acadêmica no Brasil? São Paulo: Paulinas, 2011; MARTINS,
Alexandre – MARTINI, Antonio. Teologia e saúde: compaixão e fé em meio à vulnerabilidade humana. São Paulo: Paulinas,
2012; ALTEMAYA, Fernando – BOMBONATTO, Vera Ivanise. Teologia e comunicação: corpo, palavra e interfaces cibernéticas.
São Paulo: Paulinas, 2012; CRUZ, Eduardo Rodrigues da. Teologia e ciências naturais: teologia da criação, ciência e tecnologia
em diálogo. São Paulo: Paulinas, 2012; MARIANI, Ceci Baptista – VILHENA, Maria Ângela. Teologia e arte: expressões de transcendência, caminhos de renovação. São Paulo: Paulinas, 2012).
7
Cf. CONGAR, Yves. La foi et la théologie. Tournai: Desclée, 1962, 125s; LIBANIO, João Batista – MURAD, Afonso. Introdução
à teologia: perfil, enfoques, tarefas. São Paulo: Loyola, 1996, 62-76; RITO, Honório. Introdução à teologia. Petrópolis: Vozes,
1999, 25-36; BOFF, Clodovis. Teoria do método teológico. Petrópolis: Vozes, 1998, 548-560.
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Em todo caso, a determinação desse conteúdo está possibilitada e condicionada por seu
modo de presença e atuação na história e, conseqüentemente, pelo modo como o acedemos e
o experimentamos. O que sabemos ou podemos saber dessa realidade (em si) depende de se,
do que e de como ela se dá a conhecer (para nós). Numa linguagem estritamente teológica deveríamos falar aqui de revelação e de fé. Por esta razão, a revelação e a fé [para nós] se tornam
a condição de possibilidade (pressuposto) e o critério (medida) de determinação da realidade
que a teologia procura inteligir [em si]8, embora esta não se esgote naquelas: Deus é mistério
inesgotável9. No caso da teologia cristã, o conteúdo dessa realidade está dado definitivamente
(sem perder seu caráter de mistério inesgotável, é claro!) na história de Israel e, em última
instância, na práxis de Jesus de Nazaré, a quem os cristãos confessam como o Cristo, e, a partir
daí, na práxis daqueles/as que de alguma forma o seguem e prosseguem sua missão: salvação
da história ou reinado de Deus, cujo critério é sempre a justiça aos pobres e oprimidos deste
mundo (Mt 25, 31-46). Aí, Deus se dá a nós; ai, temos acesso (também intelectivo) à realidade
de Deus.

B. Da mesma forma, há que se determinar esse modo de acesso intelectivo que é a teologia: razão. Um dos problemas mais complexos e difíceis de toda e qualquer ciência e que diz
respeito tanto ao saber/conhecimento em geral quanto a um saber/conhecimento concreto.
Seja pelo caráter de momento da ação humana, seja pelo que tem de específico frente a outros
modos de saber e pelo vínculo ou nexo que mantém com esses outros modos de saber.
Antes de tudo, é preciso ter presente que a atividade intelectiva, por mais irredutível e
autônoma que seja, não é, em hipótese alguma, uma atividade independente das demais atividades humanas como são, por exemplo, o sentimento e a volição. Dá-se, sempre em respectividade a elas. A vida humana não é um armário com várias gavetas, mas uma realidade dinâmico-estrutural: atividade/práxis de notas diversas estruturalmente organizadas (intelecção,
sentimento, vontade)10. De modo que a intelecção, enquanto momento constitutivo da ação

humana11, tem a ver com o sentimento e com a volição. Por um lado, a atividade intelectiva é
uma atividade sentiente (sentidos): intelige sentindo. Não se trata simplesmente de inteligir
coisas sensíveis. Isso seria o que Zubiri chama “inteligência sensível”12. Trata-se de algo muito
mais radical: o sentir mesmo é intelectivo ou comporta um momento inteligente e a intelecção

8
O que Deus revela de si é o que ele é em si: “A trindade ‘econômica’ é a trindade ‘imanente’ e vice-versa” (RAHNER, Karl. “O
Deus Trino, fundamento transcendente da história da salvação”, in FEINER, Johannes – LOEHRER, Magnus. Mysterium Salutis.
Fundamentos de dogmática histórico-salvífica II/1: A História da salvação antes de Cristo. Petrópolis: Vozes, 1978, 283-359,
aqui 293).
9

Cf. IDEM. “Conceito de Mistério na teologia católica”, em O dogma repensado. São Paulo: Paulinas, 1970, 153-216

10
Cf. ZUBIRI, Xavier. Sobre El hombre. Madrid: Alianza Editorial, 1998, 11-41; IDEM. Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad. Madrid: Alianza Editorial, 2006, 281-285.

“A inteligência humana tem, sem dúvida, uma estrutura própria, pela qual se diferencia de outras notas da realidade humana [...]. Mas o que a inteligência faz, por muito formalmente irredutível que seja, o faz em unidade primária com todas as
demais notas da realidade humana” (ELLACURÍA, Ignacio. “Hacia una fundamentación del método teológico latinoamericano”,
in Escritos Teológicos I. San Salvador: UCA, 2000, 187-218, aqui 206).
11

12

Cf, ZUBIRI, Xavier. Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad. Op. cit., 82, 86, 104.
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mesma é sentiente ou comporta um momento sentiente13. Por outro lado, ela é uma atividade
estritamente histórica, no sentido de que se dá mediante um processo de apropriação de possibilidades intelectivas que, por sua vez, desencadeia um processo de capacitação intelectiva14.

Além do mais, embora no processo intelectivo15 o logos (palavra, discurso), sobretudo o
logos predicativo (predica algo de algo: A é B), desempenhe uma função fundamental e, quiçá,
preponderante, não é senão um de seus momentos. A intelecção não arranca do logos, mas de
um modo mais primordial de saber (o mero estar presente de algo) que é, inclusive, condição
de possibilidade de toda e qualquer predicação: só posso predicar algo de algo (A é B) se esse
algo (A) de alguma forma já está inteligido. É o que Zubiri chama apreensão primordial de realidade. Tampouco a intelecção termina no logos. Ela marcha em busca do fundamento último
da coisa já apreendida primordial e afirmativamente (logos): “Na marcha intelectiva, as coisas
começam dando que pensar e terminam dando [ou tirando] razão”16. É o que Zubiri chama razão. De modo que o logos não é senão um momento do ato intelectivo, por mais importante e
determinante que seja. A redução do saber ao logos – o que Zubiri chama “logificação da inteligência”17 – constitui um dos grandes equívocos/erros da tradição filosófica ocidental. Enquanto modo de intelecção, a razão ou o pensamento consiste numa atividade intelectiva: “marcha”
em busca do fundamento da realidade que está sendo inteligida18: marcha para “além” do já
inteligido (primordial e logos); marcha “incoada”: abre uma via intelectiva; marcha “ativada”
pela realidade.
Tudo isso tem muitas implicações para o fazer teológico, enquanto atividade teórico-inte-

lectiva. A teologia aparece aqui como algo intrinsecamente vinculado a uma práxis salvíficoteologal (momento da práxis) e se constitui como um modo específico de saber (razão) frente
a outros modos de saber.
2. Há uma mútua implicação entre a determinação do conteúdo da realidade teologal
(Deus) e a determinação do modo de acesso intelectivo a essa realidade (razão).
13

Cf. Ibidem, 85s, 99ss.

14
“A constituição da possibilidade real é ela mesma processual e é isso o que se há de entender formalmente por capacitação;
a capacitação é um processo pelo qual se vai incorporando ao sujeito em questão um poder-poder, um poder possibilitar,
um poder fazer possíveis” (ELLACURÍA, Ignacio. Filosofía de la realidad histórica. San Salvador: UCA, 1999, 554). “O conceito
de capacidade busca expressar essa constituição do poder enquanto logra fazer um poder [...] Com ela, assistimos não simplesmente a algo que diz respeito ao exercício de uma potência, mas a algo que abre um âmbito ou outro de possibilidades:
mais que atualização de uma ou outra possibilidade, no caso das capacidades, encontramo-nos com a constituição do âmbito
mesmo de um tipo de possibilidades ou outro. Neste sentido, não apenas se faz algo novo, não apenas se atualiza uma possibilidade, mas se constitui o princípio histórico do humanamente possível” (Ibidem, 560).
15
Cf. ZUBIRI, Xavier. Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad. Op. cit.; IDEM. Inteligencia y logos. Madrid: Alianza Editorial, 2002; IDEM. Inteligencia y razón. Madrid: Alianza Editorial, 1983. Para uma visão global e sintética do processo de
intelecção na perspectiva de Xavier Zubiri e Ignácio Ellacuria, cf. AQUINO JÚNIOR, Francisco de. A teologia como intelecção do
reinado de Deus: o método da teologia da libertação segundo Ignácio Ellacuria. São Paulo: Loyola, 2010, 215-245.
16
17
18

ZUBIRI, Xavier. Inteligencia y razón. Op. cit., 71.

Cf. IDEM. Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad. Op. cit., 86, 167s.
Cf. IDEM. Inteligencia y razón. Op. cit., 27-38.
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No ato de intelecção, a realidade a ser inteligida e sua intelecção se implicam e se determinam de tal modo que se pode e se deve falar de uma co-atualidade (“atualidade comum”,
“comunidade de atualidade”)19 de realidade e intelecção. Determinar o conteúdo de uma realidade qualquer é, já, uma atividade intelectiva. Carece, portanto, de sentido falar da realidade
independentemente (fora, antes) de sua intelecção. Por sua vez, o que seja a intelecção não se
sabe senão na medida em que se intelige algo: toda intelecção é intelecção de algo. Não tem
sentido, portanto, falar de intelecção independentemente (em si) da realidade inteligida.

Como insiste Zubiri, “saber e realidade são congêneres em sua raiz”20. Por isso mesmo, não
se pode falar de modo conseqüente da “realidade em si”, independentemente de sua intelecção (realismo ingênuo) nem da “intelecção em si”, independentemente da realidade inteligida
(idealismo ingênuo). Agora, claro que se pode, didaticamente, deter-se na análise e formulação de um ou outro momento no que ele tem de mais próprio e específico. Afinal, por mais que
sejam congêneres e se co-determinem, realidade e intelecção são irredutíveis, têm sua própria
especificidade.
3. Uma introdução ao pensamento teológico pode dar-se a partir da realidade pensada
(realidade teologal) ou a partir da atividade pensante (pensamento teológico).

Embora realidade pensada e atividade pensante se impliquem e se condicionem mutuamente no pensamento, não se identificam sem mais – são relativamente autônomas. E essa
autonomia relativa de realidade e pensamento permite que se possa tomar como ponto de
partida de uma introdução ao pensamento teológico um ou outro. Não há nenhuma razão que
obrigue partir de um ou outro: “Certamente a investigação sobre a realidade necessita lançar
mão de alguma conceituação do que seja saber”, mas “não é menos certo que não se pode levar
a cabo uma investigação acerca das possibilidades de saber, e de fato nunca foi lavado a cabo,
se não se apela a alguma conceituação da realidade [...]. É impossível uma prioridade intrínseca do saber sobre a realidade ou da realidade sobre o saber. Saber e realidade são, em sua
própria raiz, estrita e rigorosamente congêneres. Não há prioridade de um sobre o outro”21.

A opção por um ponto de partida ou outro, por mais razoável que seja, tem sempre algo de
arbitrário. Seja porque ambos os pontos de partida são possíveis e legítimos; seja porque, de
alguma forma, implicam-se mutuamente.

19

Cf. IDEM. Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad. Op. cit., 155ss.

20
Ibidem, 10. Ao contrário do que pensa Clodovis Boff, para quem saber e vida, teoria e práxis terminam sendo realidades
essencialmente “heterogêneas, ainda que combináveis” (BOFF, Clodovis. Teoria do Método Teológico. Op. cit., 391).

ZUBIRI, Xavier. Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad. Op. cit., 9s. “A suposta anterioridade crítica do saber sobre a
realidade, isto é, sobre o sabido, no fundo, não é senão uma espécie de titubeio escrupuloso no arranque mesmo do filosofar.
Algo assim como se alguém que quer abrir uma porta passasse horas estudando os movimentos dos músculos de sua mão;
provavelmente não chegará nunca a abrir a porta. No fundo, essa idéia crítica de anterioridade, por si só, nunca levou a um
saber do real e quando o logrou, em geral, foi por não ter sido fiel à crítica mesma” (Ibidem, 10).
21
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II– Teologia num curso de filosofia!?
Tendo esboçado a estrutura fundamental da problemática teológica (âmbito de realidade –
modo de intelecção), precisamos nos confrontar agora com a problemática de sua inserção no
âmbito teórico-acadêmico da filosofia.

Uma introdução à teologia num curso de filosofia não pode ser um objeto estranho, intruso
e indesejável. Deve ser parte integrante deste e, portanto, deve estar estruturalmente articulada com a reflexão filosófica. Deve se situar, portanto, na fronteira da filosofia e da teologia22.

Não como uma “ponte” entre saberes que, enquanto tais, não têm nada a ver um com o outro,
mas como “terreno comum” que, de alguma forma e em alguma medida, pertence a ou tem a
ver com ambos os saberes, sem que isso comprometa a especificidade e autonomia de cada
um.
Nesse sentido, é preciso começar recordando que a articulação estrutural entre filosofia e
teologia é um fato constatável na história da filosofia e da teologia23, independentemente da

apreciação que se faça desse fato e da pluralidade e complexidade dos modos como se deram
e se dão essa articulação24.

Por um lado, a filosofia nasceu e se desenvolveu profundamente articulada com a problemática teológica. De fato, “a origem da filosofia está estreitamente ligada à religião”25. Ela

significou “uma forma audaciosa de fazer a razão, investigadora da natureza e construtora
da ciência, servir ao intento de exprimir a visão religiosa do mundo”, constituindo-se, assim,
como “teologia, expressão racional do theion, do divino”26. Nasceu como teologia e se desenvol-

22
“Problemas de Fronteira” é, aliás, o subtítulo de uma das obras de Lima Vaz que aborda temas situados “nesse território
de fronteiras incertas entre filosofia e teologia que se constitui, ao longo da tradição, em terra natal do pensamento cristão”
(LIMA VAZ, Henrique Claudio de. Escritos de Filosofia: problemas de fronteira. São Pailo: Loyola, 1986, 7).

23
Cf. PANNENBERG, Wolfhart. Filosofia e teologia: tensões e convergências e de uma busca comum. São Paulo: Paulinas,
2008; LIMA VAZ, Henrique Claudio de. Op. cit.; OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Diálogos entre fé e razão. São Paulo: Paulinas,
2000; JOÃO PAULO II. Carta Apostólica Fides et Ratio: sobre as relações entre fé e razão. São Paulo: Loyola, 1998.

Quanto à relação entre filosofia e teologia, Pannenberg apresenta, com propósitos sistemáticos, quatro definições de “relação formalmente possíveis” entre elas: “Por um lado, a relação entre filosofia e teologia foi concebida como oposição e, por
outro, procurou-se identificar ambas. Além disso, subordinou-se a filosofia à teologia ou, inversamente, a teologia à filosofia”.
Mas, adverte: “um exame mais acurado mostrará que essas definições formais da relação, na melhor das hipóteses, podem assumir o significado de ponderações prévias e que chegam ao seu limite quando se deparam com a complexidade das maneiras
com que a relação entre filosofia e teologia de fato tomou forma na história” (PANNENBERG, Wolfhart. Op. cit., 17).
24

Ibidem, 10. “Esse é um dado fundamental para a questão da relação entre filosofia e teologia. Os filósofos nem sempre
estiveram conscientes dele ou, em todo caso, de toda a sua importância. A filosofia antiga, desde Xenófanes, tendeu antes a
conceber esse dado de modo inverso, ou seja, como revestimento sensível das verdades filosóficas pelas tradições religiosas.
A dependência em que a filosofia se encontra do fato religioso historicamente anterior a ela só foi apreciada em sua relevância
fundamental com o surgimento da consciência histórica na era moderna, especialmente com Hegel, com sua tese de que a
filosofia confere uma definição precisa à religião que a precedeu historicamente. Desse modo, Hegel atribuiu à filosofia uma
função parecida com a da teologia” (Ibidem, 11)

25

LIMA VAZ, Henrique Claudio de. “Teologia medieval e cultura moderna”, in IDEM. Op. cit., 71-86, aqui 74. É o que demonstra a obra do grande historiador do pensamento antigo Werner Jaeger sobre a teologia dos primeiros filósofos gregos (Cf.
JAEGER, Werner. La teología de los primeros filósofos griegos. México: Fondo de Cultura Econômica, 1998). A teologia, diz ele,
“é uma criação específica do espírito grego”. Ela é “uma atitude do espírito que é caracteristicamente grego e que tem alguma
relação com a grande importância que os pensadores gregos atribuem ao logos, pois a palavra theologia quer dizer a aproxi26
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veu “sob o signo da teologia”. Como recorda Lima Vaz, “o pensamento de Platão é, fundamentalmente, uma visão teológica do mundo”; para Aristóteles, a ciência mais elevada “é aquela
que está voltada para a contemplação das realidades divinas: ciência primeira ou teologia”;
a moral estóica atinge seu ápice na teologia, pois ela “se funda na aceitação de um logos, de
uma razão divina imanente ao universo e cuja providência conduz todas as coisas”; mesmo o
epicurismo, diz ele, “considerava que a vida humana somente adquire sentido quando confrontada ao problema teológico” – descoberta de “uma razão e uma ordem divina” na natureza
e na vida humana27. E, a partir daí, sobretudo com o desenvolvimento da teologia cristã, toda a
filosofia ocidental foi sendo desenvolvida e organizada “segundo o esquema que M. Heidegger
denominou onto-teologia”28. Xavier Zubiri chega a afirmar/denunciar que “a filosofia européia, de Santo Agostinho a Hegel, é, em última instância, uma filosofia que nem nasceu nem
viveu de si mesma. Com todas as suas limitações, a filosofia grega pelo menos nasceu a partir
de si mesma frente às coisas em contato imediato com elas. Mas o homem da era cristã nunca
se encontrou consigo de maneira imediata, mas mediante Deus, ou seja, com a mirada fixa no
ente infinito”29. E isso não se rompe completamente nem sequer nessa época que Lima Vaz denomina “modernidade moderna”30. Primeiro, porque, como lembra Pannenberg, há uma série
de questões desenvolvidas e elaboradas em diálogo estreito com a teologia cristã que continua
central no mundo moderno (contingência, individualidade, história, etc.)31. Segundo, porque,
como adverte Manfredo Oliveira, a modernidade não pode ser simplesmente identificada com
as correntes filosóficas anti ou pós metafísicas; ela pode ser entendida também “como esforço
de reestruturação da filosofia enquanto teologia racional a partir das exigências que emergem
do novo contexto cultural”32, ou seja, a filosofia moderna não é necessariamente uma filosofia
fechada ao problema do fundamento último de toda realidade e, por isso, não é sem mais uma
filosofia anti-teológica.
mação a Deus ou aos deuses (theoi) por meio do logos. Para os gregos, Deus se tornou um problema” (Ibidem, 10).
27
28

LIMA VAZ, Henrique Claudio. Op. cit., 74s.

IDEM. “Filosofia e modernidade filosófica”. Síntese Nova Fase 53 (1991) 147-165, aqui 153.

29
ZUBIRI, Xavier. Sobre el problema de la filosofia y otros escritos (1932-1944). Madrid: Alianza Editorial, 2002, 123s. Como
bem adverte Antonio González, “não se trata [aqui] de uma crítica do Cristianismo nem de uma crítica da teologia enquanto
tais, mas de uma crítica da função filosófica que a teologia desempenhou no Ocidente” (GONZÁLEZ, Antonio. La novidad teológica de la filosfía de Zubiri. Madrid: Fundación Xavier Zubiri, 1993, 6).

30
LIMA VAZ, Henrique Claudio de. Op. cit., 152, 154. Segundo ele, “a ‘modernidade moderna’ irá reformular de maneira profunda e, mesmo, radical, o modelo das relações até então vigentes entre filosofia e religião. Essa reformulação consistirá, em
suma, na abolição da estrutura onto-teológica e na sua substituição por uma estrutura que propomos designar como onto-antropológica” (Ibidem, 154s).
31

PANNENBERG, Wolfhart. Op. cit., 99-119.

32
OLIVEIRA, Manfredo – ALMEIDA, Custódio (orgs.). O Deus dos filósofos modernos. Petrópolis: Vozes, 2002, 9; Cf. OLIVEIRA,
Manfredo Araújo de. “Mediação filosófica no trabalho teológico”, in A filosofia na crise da modernidade. São Paulo: Loyola,
1990, 173-181; IDEM. “Filosofia da religião e teologia”, in Op. cit., 183-195; IDEM. “Ética e religião”, in Ética e racionalidade
moderna. São Paulo: Loyola, 174-189; IDEM. “‘É necessário filosofar na teologia’: unidade e diferença entre filosofia e teologia
em Karl Rahner”, in OLIVEIRA, Pedro Rubens – PAUL, Claudio. Karl Rahner em perspectiva. São Paulo: Loyola, 2004, 201-218;
HÖSLE, Vittorio. “Religião, teologia, filosofia”. VERITAS, 47 (2002) 567-579.
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Por outro lado, a teologia cristã, embora fincando suas raízes mais profundas no ambiente
cultural semítico-judaico, teve que se confrontar desde o início e se desenvolver em diálogo e
interação com a filosofia grego-helenista. Esta era, aliás, uma questão de vida ou morte para
o cristianismo e sua teologia, na medida em que se desenvolvia e se enraizava neste novo ambiente cultural33. Na verdade, este diálogo ou esta interação entre teologia e filosofia começa já
no interior do próprio judaísmo. “No mundo helenístico, o monoteísmo judaico já entendia a
crítica filosófica à fé popular politeísta como afirmação da fé judaica no Deus único”. E, “assim
como fizera o judaísmo helenístico, também o cristianismo pôde recorrer, no mundo helenístico, aos filósofos em favor de sua mensagem do Deus único de todos os seres humanos, ao
qual todos deveriam converter-se (1Ts 1,9), depois de ele ter-se revelado a todos em Jesus
Cristo”34. Indícios deste diálogo ou interação já aparecem nas escrituras cristãs ou no Novo
Testamento. Os Atos dos Apóstolos, por exemplo, fazem referência à discussão entre Paulo e
alguns filósofos epicuristas e estóicos (At 17, 18) e no discurso de Paulo no Areópago (At 17,
22-34), aparecem alusões a idéias populares de origem predominantemente estóica35. E com
os padres da Igreja esse diálogo se intensificará de tal modo, que condicionará e determinará
radicalmente esse modo de saber que é a teologia. Trata-se, sem dúvida, de um diálogo tenso
e complexo36. Afinal, se, por um lado, a filosofia grega foi se constituindo “na forma de teologia”, o que possibilitou sua assimilação pela teologia ou mesmo a construção de uma teologia
filosófica37, por outro lado, “as declarações das diferentes escolas filosóficas sobre a realidade
divina não tinham todas o mesmo grau de afinidade com a compreensão bíblico-cristã” e “os
teólogos cristãos sempre tiveram consciência de que aquilo que os filósofos dizem de Deus
não é idêntico, em todos os aspectos, à mensagem bíblica de Deus”38. Diálogo tenso e complexo, mas constitutivo dessa forma de saber que é a teologia cristã, tal como vem sendo desenvolvida ao longo da história. Certamente, há momentos altos e intensos desse diálogo ou dessa
interação, como os que se deram com o platonismo a partir do século III e com o aristotelismo
nos séculos XII e XIII39. Mas ele se dá, inclusive, naqueles casos em que se reage explicitamente
Cf, OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. “O Ocidente enquanto encontro entre a metafísica da natureza e a metafísica da liberdade: o exemplo de Agostinho”, in IDEM. Diálogos entre fé e razão. Op. cit., 51-73, aqui 51-62.
33
34
35

PANNENBERG, Wolfhart. Op. cit., 12.

Cf. FABRIS, Rinaldo. Os Atos dos Apóstolos. São Paulo: Loyola, 1991, 327-336, especialmente, 333s.

“Quando se percorre a história do encontro entre o cristianismo e a cultura grega desde os primeiros séculos de nossa
era, é possível distinguir duas linhagens de cristãos: uns, desde Tarciano (c. 120) até Kierkegaard (1813-1855), para dizer o
mínimo, propensos a acentuar a distância e mesmo a separação entre o cristianismo e o mundo ou a cultura profana. Outros,
de Justino (c. 105-c.165) a, digamos, Hegel (1770-1839), inclinados a ver no Cristianismo o ponto mais alto e a consumação
do que a cultura não cristã buscava um pouco às escuras” (NASCIMENTO, Carlos Arthur Ribeiro do. Um mestre do ofício: Tomás
de Aquino. São `Paulo: Paulus, 2011, 104).
36

37
LIMA VAZ, Henrique Claudio de. “Teologia medieval e cultura moderna”. Op. cit., 73. “Justamente porque a filosofia antiga
era teológica, a teologia cristã pôde tornar-se filosófica” (IDEM. “Filosofia e modernidade filosófica”. Op. cit., 153).
38

PANNENBERG, Wolfhart. Op. cit., 12s.

Segundo Lima Vaz, se a teologia cristã se torna “a expressão intelectual mais alta” do novo ciclo civilizatório que se inicia
no ocidente com o cristianismo, isso “se deve ao fato de ter sido realizada com êxito, a partir do século III em Alexandria, a
delicada tarefa de recepção e assimilação do platonismo pelo cristianismo, da qual nasceu a primeira grande teologia cristã;
operação retomada, com êxito talvez ainda maior, com relação ao aristotelismo nos séculos XII e XIII” (LIMA VAZ, Henrique
39
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contra o uso da filosofia na teologia, como, por exemplo, em Tertuliano, Pedro Damião, Lutero,
Barth e Jüngel40. E continua se dando na atual reflexão teológica41, ainda que nem sempre de
modo crítico e consciente.

Mas, além de ser um fato constatável/verificável na história da filosofia e da teologia, a
relação ou interação entre elas parece estar imbricada na natureza ou na estrutura mesma de
seus discursos, ou seja, parece ser algo constitutivo de ambas as ciências e, assim, uma necessidade que brota da própria estrutura interna dos discursos teológico e filosófico, ainda que por
razões e de modos diferenciados.
Da parte da teologia, não se pode esquecer que ela se constitui como um saber radical ou
fundamental, isto é, um saber que se volta para as raízes ou para os fundamentos da realidade
que procura inteligir, qual seja, a presença e ação salvíficas de Deus na história ou a realização
histórica do reinado de Deus. Um modo de saber fundamentalmente filosófico42. E um modo

de saber entre outros. É o que Zubiri chama de razão ou conhecimento: um saber que busca
conhecer as coisas em profundidade, em sua estrutura fundamental. A teologia não é a única
forma de saber sobre Deus. Deixando de lado os discursos mitológicos sobre Deus, passados
e presentes, basta recordar outros modos de intelecção muito mais desenvolvidos e, quiçá,
mais eficientes na vida da Igreja como são a liturgia, a arte, os exercícios de piedade, etc.43. A
teologia é apenas um modo de saber – por mais importante que seja e por mais vinculado que
esteja ou deva estar a outros modos de saber – e um modo de saber que tem uma estrutura
semelhante ao modo de saber que é a filosofia, sem que isso negue a especificidade da filosofia
e da teologia e a consequente diferença entre eles44. Por isso mesmo, ela não pode ser desenClaudio de. Op. cit., 153).

Assim, “a teoria estóica do espírito e sua visão de corporeidade do espírito”, permitiu a Tertuliano afirmar também “a corporeidade de Deus”; embora Pedro Damião rejeite a autonomia irrestrita da dialética frente à teologia, não rejeita “a dialética
em si”; Lutero, além de ter professado em seu período inicial ser ockhamista, “chegou a defender a tese estóica de Lorenzo
Valla e John Wiclif de que tudo acontece por necessidade, como descrição do agir onipotente de Deus e de sua providência”
(PANNENBERG, Wolfhart. Op. cit., 18-20); Karl Barth “concebe o Deus cristão utilizando a categoria filosófica de sujeito” e
mesmo quando Jüngel “recorre à revelação cristã para eliminar aqueles conceitos metafísicos que resultam incompatíveis
com as exigências conceituais dessa revelação”, continua sendo condicionado por “certos pressupostos filosóficos” como, por
exemplo, “a idéia do mal como negatividade” (GONZÁLEZ, Antonio. Teología de la praxis evangélica: ensayo de una teología
fundamental. Santander: Sal Terrae, 1999, 73s).
40

41

Cf. GIBELLINI, Rosino. A teologia do século XX. São Paulo: Loyola, 1998.

42
Cf. Nota 25. Na verdade, como afirma lima Vaz, esse modo de saber que é a teologia se enraíza em “duas tradições didáticas
de grande riqueza: a tradição rabínica com sua apurada técnica de exegese e interpretação da escritura e a tradição das escolas greco-romanas” (LIMA VAZ, Henrique Cláudio de. “Teologia medieval e cultura moderna”. Op. cit., 73).

43
Cf. ELLACURIA, Ignacio. “La teología como momento ideológico de la praxis eclesial”, in Estritos Teológicos I. San Salvador:
UCA, 2000, 163-185; GONZÁLEZ, Antonio. Introducción a la práctica de la filosofia: Texto de iniciación. San Salvador: UCA,
2005, 87.

44
Especificidade e diferença que se revelam, dentre outros aspectos, pelo ponto de partida e pelo procedimento de cada uma
dessas ciências. Enquanto a teologia parte de uma experiência concreta de Deus; a filosofia pode chagar à sua afirmação ou
postulação. Enfrentando-se com uma realidade qualquer, na busca de conhecê-la em suas últimas determinações, a filosofia
chega ou pode chegar à afirmação ou postulação de uma realidade absoluta como fundamento último de todas as coisas, de
alguma forma relacionável/identificável ao que a teologia chama Deus. A teologia, por sua vez, partindo de uma experiência
concreta de Deus, no caso, a experiência cristã de Deus, procura compreender e interpretar toda e qualquer realidade a partir
e em função dessa realidade experimentada. Neste contexto, é importante ter presente a distinção que Manfredo Oliveira
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volvida senão filosoficamente, sem que isso signifique ou implique afiliação a uma escola ou
corrente filosófica determinada45. Afinal, como vimos, mesmo quando se quer reagir a uma
tese/postura filosófica na teologia, essa reação é sempre, de alguma forma, uma reação filosófica. A filosofia é um momento constitutivo da reflexão teológica. E não apenas na medida em
que ela utiliza conceitos filosóficos ou, em todo caso, conceitos carregados de conseqüências
filosóficas – o que já seria muito46; mas, sobretudo e mais radicalmente, na medida em que ela
se constitui como um modo de saber semelhante ao modo de saber filosófico: saber que vai às
raízes, aos fundamentos, que procura explicitar a estrutura essencial da realidade a ser conhecida; saber crítico, sistemático, auto-regrado; numa palavra, saber racional.
Da parte da filosofia, além de sua histórica vinculação com as tradições religiosas do mundo grego e, de modo especial, com o cristianismo, como vimos, convém não esquecer que ela
(bem como a teologia) não tem um assunto específico que a distinga das demais ciências;
ela trata ou pode tratar de todas as coisas e, assim, distingue-se das outras ciências, não pelo
assunto/objeto/tema, mas, pelo modo de tratamento. E daqui decorrem duas conseqüências
fundamentais para a relação ou interação entre filosofia e teologia. Em primeiro lugar, as experiências/tradições religiosas podem e de fato têm sido ao logo da história assunto da filosofia.
Ela sempre se confrontou e continua se confrontando com o fenômeno religioso, procurando
compreendê-lo em sua raiz e em seu fundamento último, criticando seu caráter mitológico e/
ou ideológico e perguntando-se por sua função na atividade individual, social e histórica da
humanidade47. De modo que o assunto da teologia cristã (a experiência cristã de Deus e sua
plasmação no cristianismo) pode ser também assunto da filosofia. Ela trata de tudo e, portanto, trata também da experiência cristã de Deus. Em segundo lugar, na medida em que trata de
todas as coisas a partir de seu fundamento último, quando radicalizada e levada às últimas
conseqüências, desemboca, não raras vezes, naquela realidade absolutamente absoluta que
a tradição judaico-cristã chama Deus ou, em todo caso, desemboca num âmbito de realidade
que permite, ao menos, postular de modo razoável – ainda que discutível, criticável ou negável

faz entre uma “teologia filosófica (teoria do Absoluto)” e uma “teologia das religiões (teoria de Deus)”. Elas possuem “uma
unidade temática, ou seja, falam em última instância da mesma realidade, e uma diferença de horizonte uma vez que uma
trabalha esta realidade fundamental a partir unicamente da reflexão humana a respeito do ser em si mesmo e em seu todo e
a outra tematiza as determinações maiores desta mesma realidade, sobretudo, no caso do judaísmo/cristianismo, a partir da
autocomunicação livre de Deus. Esta diferença se exprime terminologicamente através das expressões Absoluto [própria da
filosofia] e Deus [própria das religiões e suas teologias] (OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. “Filosofia e teologia” – a ser publicado em breve).

45
O próprio papa João Paulo II diz claramente em sua Carta Apostólica Fides et Ratio que “a Igreja não propõe uma filosofia
própria, nem canoniza uma das correntes filosóficas em detrimento de outras” (JOÃO PALO II. Op. cit., Nº 49).

Como isso se dá sempre, consciente ou inconscientemente, “é preferível um recurso explícito à filosofia, pois ele nos permitirá determinar com o maior grau possível de consciência qual é o instrumental filosófico que vamos utilizar” (GONZÁLEZ,
Antonio. Teología de la praxis evangélica: ensayo de una teología fundamental. Op. cit., 74). E, provavelmente, essa é uma tarefa
muito mais da filosofia que da teologia. “É perfeitamente legítimo que a filosofia analise os conceitos que a teologia pressupõe, precisamente porque eles por si mesmos não constituem o objeto da teologia”. Além do mais, “ao determinar com rigor
o sistema conceitual utilizado, a filosofia liberta a teologia da servidão de conceitos filosóficos incontrolados, possibilitando
à revelação cristã a utilização consciente daquelas categorias que considere necessárias para sua própria compreensão” (ibidem, 75).
46

47

Cf. IDEM. Introducción a la práctica de la filosofia: Texto de iniciación. Op. cit., 353-400.
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– uma realidade absolutamente absoluta como fundamento último de toda e qualquer realidade48. Trata-se, sem dúvida, de uma questão polêmica e complexa, tanto no que diz respeito
à problemática do fundamento último quanto, sobretudo, no que diz respeito à sua identificação/vinculação com o Deus cristão, mas, em todo caso, de uma questão razoável e central
na história da filosofia e na determinação da especificidade do conhecimento filosófico ou do
modo como a filosofia trata de todas as coisas.
De sorte que, seja pelo modo de intelecção (conhecimento), seja pelo assunto (experiência
cristã de Deus), seja, inclusive e mais radicalmente, pelo ponto de vista ou pelo modo de tratamento de todas as coisas (a partir de seu fundamento último), filosofia e teologia estão muito
mais implicadas do que parece. Não apenas do ponto de vista histórico (fato), mas, também,
do ponto de vista sua estrutura teórica (necessidade). E, assim, justifica-se, teoricamente, para
além das orientações e determinações do magistério episcopal da Igreja, a inserção de uma
disciplina teológica no curso de filosofia.

III – A disciplina Introdução à Teologia no curso
de filosofia na Faculdade Católica de Fortaleza
Depois de esboçarmos a estrutura fundamental da problemática teológica (realidade – conhecimento) e de justificarmos sua inserção no âmbito teórico-acadêmico da filosofia (fato
historicamente constatável e necessidade que brota da estrutura teórica da teologia e da filosofia), apresentaremos o modo como tratamos essa questão na disciplina de introdução ao
pensamento teológico no curso de filosofia na Faculdade Católica de Fortaleza.

Convém explicitar, de antemão, uma dupla dificuldade com qual nos confrontamos na determinação do estudo teórico dessa disciplina. Primeiro, trata-se de uma disciplina nova, tanto
enquanto disciplina (diferente da introdução à teologia no curso de teologia), quanto pelo
âmbito teórico-acadêmico em que ela se insere (curso de filosofia). Segundo, trata-se de uma
disciplina tão próxima da introdução à teologia no curso de teologia, que não é nada fácil distinguir uma da outra, embora tampouco se possa desconsiderar ou tornar irrelevante o âmbito
teórico-acadêmico onde elas se inserem (filosofia e teologia). Sem falar que se trata de uma
disciplina de apenas dois créditos, portanto, de um caráter meramente introdutório.
Em todo caso, cremos que essas dificuldades, na medida em que são explicitadas e formuladas, contribuem, positivamente, na determinação do estatuto teórico da disciplina e, conseqüentemente, em sua estruturação e organização.

48

Cf. ZUBIRI, Xavier. “O problema teologal do homem”, in OLIVEIRA, Manfredo – ALMEIDA, Custódio (orgs.). Op. cit., 13-20.
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1. Trata-se, antes de tudo, de uma disciplina de introdução à teologia. E no duplo sentido

que a expressão introdução tem entre nós: iniciação (ser iniciado em) e começo (inicio dos
estudos teológicos). Etimologicamente falando, introduzir – intro (movimento para dentro),

ducere (conduzir, levar) – significa conduzir/levar para dentro de algo. Ser introduzido é ser
iniciado (na capoeira, no terreiro, em determinados ritos, na fé, na vida religiosa, na universi-

dade, em uma determinada ciência etc.). Acentua-se, aqui, o caráter experiencial/práxico do

saber/conhecimento (conhecer homem/mulher, a dor, o sofrimento, a amizade, o amor, Deus
etc). Ser introduzido na teologia, nesta perspectiva, significa ser iniciado da prática teológica.

Aprende-se teologia, fazendo teologia. Cronologicamente falando, introdução significa o começo temporal do processo de iniciação experiencial/práxico do saber/conhecimento, pelo

menos num sentido mais elaborado e sistemático, uma vez que a teologia como ciência supõe
algum nível de saber, por mais elementar que seja.

E, aqui, temos a primeira característica de nossa disciplina: caráter introdutório. Ela está

pensada como o começo do processo de iniciação na prática teológica. Enquanto tal, ela prioriza o processo mesmo de iniciação e sabe que não pode tratar de todas as questões teológicas.

2. Enquanto introdução à teologia, a disciplina envolve um âmbito de realidade (Théo/

Deus) e um modo de intelecção (logos/razão) e pode ser desenvolvida tanto a partir da realidade pensada (realidade teologal), quanto a partir da atividade pensante (pensamento teológico). Ambos os pontos de partida, como vimos, são legítimos.

Embora consciente da congeneridade e co-determinação de realidade e pensamento no

processo de conhecimento, e tendo em vista o caráter introdutório de nossa disciplina, opta-

mos por tomar como ponto de partida de nossa introdução à teologia a realidade teologal. E

por duas razões fundamentais. 1. O que seja a realidade teologal é tudo menos evidente. Com a

palavra “Deus” designam-se realidades e conteúdos tão diversos e, quiçá, contrários que põem

em cheque sua aparente unidade e evidência. Mesmo entre os cristãos, não é tão evidente o
que seja Deus (para além da formalidade discursiva) ou, para sermos mais precisos, qual seja

seu conteúdo. A unidade discursiva pode mascarar um pluralismo ou mesmo uma contradição
de fato. 2. Sobretudo no âmbito da filosofia, “Deus” perdeu sua evidência. Se antes, a afirmação

de Deus era o ponto de partida da filosofia, hoje, sequer chega a ser, muitas vezes, ponto de

chega da reflexão filosófica. Não se trata simplesmente da inevidência do que seja Deus (seu
conteúdo). Trata-se, mais radicalmente, da inevidência de Deus mesmo (sua realidade).

Dada a importância fundamental da realidade teologal no próprio processo de intelecção/

pensamento (se é verdade que a intelecção de uma realidade qualquer depende em grande

parte das possibilidades intelectivas do homem, também é verdade que o próprio processo
de intelecção está determinado pelo que seja e como se deixa apreender a realidade em questão) e sua inevidência cultural-filosófica e, inclusive, religiosa, convém (justifica-se!) tomá-la

como problema ou via central de nossa introdução ao pensamento teológico. É, certamente,
uma possibilidade; e uma possibilidade estruturalmente articulada à outra possibilidade (atiCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 42
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vidade pensante). Mas uma possibilidade que, não obstante sua congeneridade com a outra
possibilidade e nessa congeneridade, tem uma certa primazia (prios)49: “Na marcha intelectiva,
as coisas começam dando que pensar e terminam dando [ou tirando] razão”50.

Temos explicitada, aqui, uma segunda característica de nossa disciplina: a introdução na
problemática teológica dá-se a partir do âmbito de realidade ou do assunto que a teologia procura inteligir, presença e ação de Deus na história.
3. Por fim, trata-se de uma disciplina de introdução à teologia no âmbito teórico acadêmico da filosofia, o que significa, como vimos, que deve estar estreitamente articulada com a
reflexão filosófica ou, melhor, que deve explicitar e desenvolver muito mais os pressupostos e

as conseqüências filosóficas do quefazer teológico. Se o estudo da teologia em geral não pode
prescindir sem mais da filosofia, sob pena de perda de criticidade e rigor teórico, menos ainda o estudo da teologia na filosofia. Este é, aliás, uma ocasião privilegiada para se confrontar
de modo mais explícito e conseqüente com os pressupostos e as conseqüências filosóficas da
reflexão teológica.

Tal confronto pode se dar, no caso de uma introdução à teologia, tanto na determinação do
modo de saber que é a teologia (conhecimento), quanto na abordagem de seu âmbito de realidade (presença e ação de Deus na história). No caso de nossa disciplina, conforme indicamos
no item anterior, isso se dará, sobretudo, no contexto da determinação do assunto da teologia.
Essa é a terceira característica de nossa disciplina: abordagem filosófica do âmbito de realidade onde emerge a problemática propriamente teologal e confronto com os pressupostos e
as conseqüências filosóficas da reflexão teológica.

A partir dessas características, pode-se compreender a ementa e a estrutura da disciplina:
Inserida no âmbito teórico-acadêmico da filosofia, a disciplina Introdução ao pensamento teológico situa-se na fronteira da filosofia e da teologia e tem um caráter duplamente introdutório: iniciação e começo. Ela visa introduzir o/a aluno/a no pensamento teológico a partir da
problematização e explicitação da realidade a ser pensada teologicamente, enquanto condicionante e determinante (não exclusiva nem absoluta!) do pensar teológico: “problema teologal
do homem”, revelação e fé cristãs, relação teoria – práxis.
É a estrutura fundamental de nossa disciplina de introdução ao pensamento teológico:

I – A modo de introdução

 Pensamento teológico – realidade teologal
 Caráter introdutório

 Natureza do curso: filosofia-teologia
49
50

ZUBIRI, Xavier. Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad. Op. cit., 160.
IDEM. Inteligencia y razón. Op. cit., 71.
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 Estrutura do curso: problema teologal, especificidade cristã, relação teoria-práxis

II – “O problema teologal do homem” (Xavier Zubiri)

 A realidade humana: religação, marcha intelectiva, experiência
 A religião

 O cristianismo

III – A revelação e a fé cristãs
 “As etapas pré-cristãs da descoberta de Deus” (J. L. Segundo)
 Cristologia – teologia – antropologia - eclesiologia

 O caráter práxico-salvífico da revelação e da fé cristãs
 A parcialidade pelos pobres

IV – Relação teoria-práxis (I. Ellacuría)

Partindo da problematização do estatuto teórico da disciplina, como fizemos neste trabalho (I), confrontamo-nos com o “problema teologal do homem”, uma análise filosófica do
problema de Deus na vida humana (II), com a experiência cristã de Deus: revelação e fé (III) e
concluímos com a problemática da relação teoria teológica – práxis teologal, cerne da problemática teológica (IV).
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O MESTRE QUE ENSINA COM
SABEDORIA E AMOR
Uma possível interpretação pedagógica
dos discípulos de Emaús
Dr. Paulo César Nodari

Resumo: O propósito deste artigo não é fazer uma análise exegética, nem uma interpretação hermenêutico-apologética da passagem dos discípulos de Emaús, e, tampouco, afirmar
ser a presente interpretação a única e a melhor das interpretações possíveis. O objetivo é bem
mais simples e singelo. A propósito não é esgotar as possibilidades de interpretação. Trata-se,
pois, de apresentar algumas características importantes do texto, evidenciando, por um lado,
que a atitude de Jesus, ao aproximar-se dos dois discípulos, é eminentemente pedagógica, caracterizando Jesus não como mais um dos mestres, mas, antes, como o verdadeiro mestre que
ensina com sabedoria e amor os discípulos, e, por outro, sublinhar, à luz da passagem bíblica,
alguns aspectos imprescindíveis possíveis de exigências dos educadores no tempo hodierno,
caso se queira que sejam, de fato, educadores.
Palavras-chave: Jesus; Mestre; Discípulos; Caminho; Diálogo; Educadores.

THE TEACHER THAT TEACHES WITH WISDOM AND LOVE
One possible pedagogical interpretation teaching of the disciples of Emmaus.

Abstract: The purpose of this article is not to analyze exegetical or hermeneutic-apologetic
interpretation of the passage of the disciples of Emmaus, and neither affirm this interpretation
be the best and only possible interpretation. The goal is much simpler and simpler. The purpose is not to exhaust the possibilities of interpretation. It is therefore to present some important
features of the text, showing, first, that the attitude of Jesus, when approaching the two disciples, is eminently educational, featuring Jesus as no longer one of the masters, but rather as
the true master who teaches the disciples wisdom and love, and, second, to emphasize, in the
light of Scripture, some essential aspects of possible demands of today’s educators in time, if
we want to be, in fact, educators
Key words: Jesus; Master; Disciples; Way; Dialogue; Educators.
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Muitos, talvez, todos que tomarem contato com o presente texto conhecem a cena bíblica
do evangelista São Lucas, capítulo vinte e quatro, versículos de treze a trinta e cinco (Lc 24,1335), denominado de os discípulos de Emaús. Nosso propósito neste artigo não é fazer uma
análise exegética, nem uma interpretação hermenêutico-apologética do texto e tampouco afirmar ser a presente interpretação a única e a melhor das interpretações possíveis. O objetivo
é bem mais simples e singelo. A pretensão não é esgotar as possibilidades de interpretação.
Trata-se, pois, de apresentar algumas características importantes do texto aqui referenciado,
com a finalidade de mostrar que a atitude de Jesus, ao aproximar-se dos dois discípulos, é
eminentemente pedagógica, podendo-se, pois, caracterizar Jesus não como mais um dos mestres, mas, antes, como o verdadeiro mestre que ensina, constituindo-se, então, como um mestre que ensina com sabedoria e amor os discípulos.
Para facilitar o contato direto com o texto, transcrevemos a seguir o texto dos discípulos de
Emaús:
Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos
iam para um povoado, chamado Emaús, a uns dez quilômetros de
Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou
e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam
como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: “O que andais conversando pelo caminho?”. Eles pararam,
com o rosto trise, e um deles, chamado Cléofas, lhe disse: “És tu
o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu
nestes dias?”. Ele peguntou: “O que foi?”. Eles responderam: “O
que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diantes de Deus e diante de todo o povo.
Os sumos sacerdotes e as nossa autoridadeso entregaram para ser
condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse
ele quem libertaria Israel; mas, com tudo isso, já faz três dias que
todas essas coisas aconteceram! É verdade que algumas mulheresdo nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao
túmulo e não encontrarm o corpo dele. Então voltaram, dizendo
que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo.
Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como
as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu.”. Então ele
lhes disse: “Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo
que os profetas falaram! Não era necessário que o Cristo sofresse
tudo isso para entrar na glória?” E, começando por Moisés e passando por todos os Profetas, explicou-lhes, em todas as Escrituras,
as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do
povo para onde iam, ele fez de contra que ira adiante. Eles, porém,
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insistiram: “Fica conosoco, pois já é tarde e a noite vem chegando!” Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa
com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles.
Neste momento, seus olhos se abriram, e eles o reconheceram. Ele,
porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: “Não
estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?” Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os
Onze e os outros discípulos. E estes confirmaram: “Realmente, o
Senhor ressuscitou e apareceu a Simão!” Então os dois contaram
o que tinha acontecido no caminho, e como o tinham reconhecido
ao partir o pção. (Lc 24, 13-35).

Antes de entrar, propriamente, nos destaques dos pontos fundamentais que sustentam o
anunciado explícito no título deste artigo, é importante lembrar que o texto se situa no contexto da condenação, crucificação e morte de Jesus. Os discípulos, antes, entusiastas seguidores
do Nazareno, agora, se encontram, trancados, em casa, por medo dos judeus, em total desânimo, desalento, desilusão e fracasso. Os sonhos do poder de Jesus e do sucesso dos seus discípulos foram sepultados juntamente com Jesus no sepulcro. Tudo parece não ter passado de
um sonho eufórico de sucesso. O Mestre foi assassinado e com Ele toda a alegria e esperança
de um mundo novo do discipulado. Como compreender: Aquele que curou a tantos, ressuscitou a outros, tenha sido morto e assassinado na cruz? Foi-se a expectativa messiânica gloriosa,
Jesus morreu! Os discípulos não têm outra certeza senão a de que Jesus está morto. É preciso,
de acordo com o costume, ungir, com aromas, o corpo do defunto. Por isso, as mulheres, no
primeiro dia da semana, ainda presas à tradição, foram ao sepulcro para a unção do corpo de
Jesus morto. Elas foram e não encontraram ninguém. Pedro foi, entrou no sepulcro e também
não encontrou o corpo de Jesus (Lc 24,1-12). Nesse contexto de tristeza e desânimo, desilusão
situa-se o texto dos discípulos de Emaús. Tamanho era o desespero entre os discípulos, em
Jerusalém, a ponto de dois deles decidirem ir a Emaús, distante, aproximadamente, 10km de
Jerusalém. A seguir, buscam-se destacar elementos do texto, os quais, segundo nossa maneira
de ler e compreender, são muito valiosos e dão rica possibilidade de interpretação pedagógica
na vocação de educadores e educadoras.

a) Os dois discípulos vivem uma crise sem precedentes. Os discípulos estão a caminho de
Emaús. Eles estão desolados. Tudo foi-lhes tirado. Estão fugindo de Jerusalém. Estão envoltos
em tristeza e desespero. Nem mais sequer a comunidade dos discípulos os consola. Enganaram-se e depositaram esperança em quem os desapontou. Querem esquecer o que aconteceu.
Fecham os olhos à realidade que os cerca. Não enfrentam a crise, mas fogem para Emaús. Desencantarm-se com Jesus e com a comunidade. A tentação mais fácil é a fuga e o abandono1.
Estão em conflito com sua própria decisão tomada de seguir Jesus. Entram, pois, em crise
1 PAGOLA, José Antonio. O caminho aberto por Jesus. Petrópolis: Vozes, 2012, 361.
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existencial, por assim dizer. A crise faz parte da vida de cada pessoa, de cada comunidade e de
toda a humanidade. Não se pode negligenciar ou escamotear a existência de crises. É preciso,
porém, perceber a importância da crise. Em primeiro lugar, lembre-se que os extremos são
sempre perigosos, segundo Aristóteles, um por excesso o outro por falta. Necessita-se, pois,
da mediania prudencial. Logo, a crise precisa ser depurada. Ela não pode ser nem endeusada
e tampouco negligenciada. A crise não é necessariamente ruim. Ela pode caracterizar-se como
período de incertezas, de dúvidas, questionamentos, mas também, como ponto de inflexão e
transição para novas descobertas, uma vez que crise pode significar período de purificação.
Acrisolar significa purificar-se, submeter-se a provas, aperfeiçoar-se, sublimar-se. Por conseguinte, se, hoje, de fato, é o caso de estar vivendo uma crise em todos as áreas e dimensões da
vida do ser humano no mundo, seja, talvez, o momento oportuno para pesquisar e descobrir
quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos da mesma e ver o que de fato deve
permanecer e o que deve ser relevado ou considerado menos importante. Saber priorizar é
atitude sábia. Neste início de século XXI, simultaneamente, é inegável a existênica de muita
coisa boa, facilidades, possibilidades, mas, também, da complexidade, desafios, dificuldades e
escândalos. Vive-se, pois, hodiernamente, o fascínio e o medo, permanecendo a linha de distinção entre esses os irmãos gêmeos muito tênue. No entanto, por outro lado, ninguém pode
omitir-se de sua responsabilidade, diante do patrimônio cultural herdado, nos dias atuais, preservado, cultivado e entregue à nossa geração e às próximas gerações. Mais do que nunca, é
urgente agir localmente e pensar globalmente. Sabe-se, no entanto, que os slogans e os discursos atuais não passam muitas vezes de verborréias. Urge, diante da sociedade complexa atual,
pesquisa séria e aprofundada dos problemas que afetam a existência humana no Planeta, tendo como pano de fundo, entre outros, alguns questionamentos emergenciais, tais como: tudo o
que podemos fazer, devemos permitir e deixar fazer?; será que as pessoas estão cientes de que
o agir (homo sapiens) é muito mais complexo e abrangente do que o fazer (homo faber)?; será
que todos têm clareza e convicção de que uma sociedade mais verdadeira e livre exige de cada
um de seus participantes a busca da liberdade e da verdade com a responsabilidade?

Dos educadores, diante da complexidade hodierna, espera-se que não finjam que tais desafios não existam e não afetem a educação. Não se admite dos educadores a postura do pensamento hipócrita que avalizaria o engano, o escamoteamento, a negligência, ou então, a fuga
como sendo o caminho e a solução para os desafios que ora se apresentam. Requer-se dos
educadores a atitude de quem busca auscultar os sinais dos tempos sem medo da realidade
e sem receios. É preciso que os mesmos tenham a disposição para ouvir os estudantes, as
famílias, a sociedade e seus clamores, tremores, reivindicações. Urge, por conseguinte, dos
educadores esterem de olhos abertos e percebam a mudança de época, que se constitui muito
mais que uma simples época de mundança. A mudança de época é radicalmente fascinante,
mas, ao mesmo tempo, eminentemente, exigente. Faz-se, pois, necessário ter convicção de que
todos estão a caminho, de que nossa época exige de todos, mas, muito especialmente, dos educadores, a sensibilidade e a capacidade de perscrutar a realidade que se apresenta complexa,
de modo a conseguir, competente e convincetemente, fazer com que cada um seja capaz de
assumir a construção de sua vida com responsabilidade.
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b) Os dois discípulos estão a caminho de Emaús. Se na primeira observação acentuou-se a
crise, acentua-se, agora, a expressão caminho. Jesus se coloca a caminho. Ele respeita a situação dos discípulos. Jesus, primeiro, coloca-se, como companheiro a caminho, enquanto mestre,
depois, porcura ouvir o que os discípulos têm para dizer. Ele procura inteirar-se da realidade e
circunstâncias dos mesmos. Jesus compreende que a vida é uma questão de escolha e decisão.
A vida humana é singular primeiramente, porque é uma aventura consciente. Ou seja, caminhar é uma experiência básica do ser humano. O caminho é variante no tempo e no espaço,
mas é, ao mesmo tempo, uma realidade a ser humanizada, quando escolhido por alguém. É o
andar que faz de uma estrada caminho. É o caminho sempre aberto e inacabado. Assim, o ser
humano é um ser que internamente não se guia por instintos seguros. Contudo, precisa ser
capaz de ele mesmo determinar os seus atos. Para isso carece de uma reflexão sobre si mesmo
que lhe forneça um conhecimento de si, do que deve ser e de como pode chegar à auto-realização. Nesse sentido, o ser humano precisa ser entendido como um ser que há de alcançar a
perfeição por meio da própria atividade. Essa característica é de significado fundamental para
compreender o ser humano como um ser que está a caminho e da busca contínua da realização
pessoal. Em sua unicidade e singularidade o ser humano não nasce já pronto, está em contínuo caminho aberto e inacabado. É, pois, já e ainda-não. Apresenta-se como já efetivado, mas
também como possibilidade ainda sempre existente. Ele precisa permanentemente construir
e conquistar o seu ser. Assim sendo, o grande desafio do ser humano é esse processo de construção do seu ser. O que o ser humano é não está estabelecido de antemão, pois sua primeira
tarefa é sua própria autogênese. Seu comportamento não está previamente determinado a
partir dos instintos. Antes, a abertura que caracteriza sua vida significa que ele deve dar orientação fundamental a seus impulsos. Seu ser é, em primeiro lugar, uma busca de si, ou seja, é
essencialmente desafio. Só ele tem, portanto, seu destino, isto é, sua efetivação não está de
antemão garantida, mas submetida a situações determinadas, sob as quais ela se põe sempre
em jogo. O ser humano é, então, o ser da ameaça permanente, ameaça em relação a seu próprio
ser, que se pode perder. Ele está sempre sob o apelo de criar as condições necessárias para que
as mesmas sejam efetivadas. Todo o agir humano constitui um atestado dessa abertura. De
fato, em tudo o que pensa, deseja, quer, realiza, o ser humano sempre pode ultrapassar os limites já atingidos pelo pensamento, pelo desejo, pela vontade, pela ação, pelo trabalho. Assim,
o ser humano está sempre inquieto, lança-se cada vez mais para frente para conseguir metas
sempre mais elevadas. Ele é um ser de possibilidade, plenamente capaz, por conseguinte, de
colocar-se, jogar-se e engajar-se no processo contínuo e permanentemente do melhoramento
ou da perfectibilidade. Os discípulos estão a caminho. A vida é um caminho a ser construído.
Ninguém tem o caminho pronto. Jesus se coloca a caminho, ainda que os discípulos estejam
fugindo, estejam totalmente desanimados.
Dos educadores espera-se que saibam reconhecer que não há educação verdadeira de
modo serial. Nao diz respeito à fabricação de produtos técnicos. Trata-se da formação da pessoa humana, a qual não se dá de maneira automática e em série, mas, paulatina e progressivamente, sendo um caminho, muitas vezes, árduo e sem muita segurança e garantia de sucesso.
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Na educação, tem-se estudantes. Cada estudante, porém, é um. Cada estudante enquanto tal é
singular. Os educadores, por sua vez, também são singulares. Todavia, enquanto tal, eles têm
uma missão insubstituível e inalienável. Os educadores desempenham uma autoridade relevante na formação do estudante e não podem esquecer-se dessa missão, que se caracteriza
como insubstituível e inalienável. No entanto, segundo nosso entendimento, para melhor desempenharem tal missão, é-lhes imprescindível conhecer seus alunos, ouvir suas expectativas,
seus sonhos, saber quais são as suas angústias e os seus medos. Urge, por conseguinte, que os
educadores, como Jesus Mestre, saibam colocar-se a caminho e escutem o que os alunos têm
a dizer e contribuir.

c) Jesus no caminho faz perguntas aos discípulos. Jesus, além de colocar-se respeitosamente a caminho com os dois discípulos e inteirar-se do assunto de ambos, após escutar e saber
acerca do assunto sobre o qual conversavam, faz-lhes perguntas interessantes e que exigem
reflexão. Jesus não despreza os sentimentos, a angústia e o conhecimento que os mesmos têm
da vida e da realidade. Salienta-se, aqui, a importância da pergunta. Perguntar é dimensão e
característica de quem humildemente se dá conta de que não sabe tudo. É característica de
quem busca penetrar aquilo que por ora se apresenta desconhecido. É característica de quem
não se acomoda com as respostas até então já apresentadas e dadas. É típico de quem olha a
realidade e se admira por ela se apresentar como se apresenta e enquanto tal não se apresenta de outra maneira. É típico de quem desenvolve e tem espírito de investigação. É dimensão
fundamental de aprendizagem e conhecimento. É dimensão de quem busca compreender a
realidade. As perguntas movem e direcionam tanto o buscar quanto o pensar. Talvez se possa
dizer que as perguntas revelam quem se é, de onde se é e para onde se vai. As perguntas lançam a urgência da reflexão e do pensamento. Há perguntas mais aprofundadas e outras menos
e algumas até superficiais. Entretanto, ousa-se afirmar que nenhuma pergunta é totalmente
sem sentido. Em outras palavras, a pergunta manifesta sempre, por um lado, o desejo de querer conhecer, saber, aprofundar, e, por outro, o nível de reflexão e aprofundamento de quem
pergunta. A pergunta revela, pois, sempre o saber e o não saber de alguém. A pergunta pode
surgir tanto da ignorância, como da admiração, como também do propósito de consideração
reflexiva. Nessa perspectiva, arrisca-se afirmar que ela, normalmente, não surge do vazio ou
do nada. Ela surge do interesse de algo ou por algo bem mais embasado e aprofundado. Ela
surge da insatisfação ou da curiosidade a respeito de algo. Entretanto, para que algo seja posto
em questão, é salutar dar-se conta de que o perguntar surge do movimento dialético entre o
saber e o não saber. Em toda pergunta há, por conseguinte, algo desconhecido, pois de outro
modo careceria de sentido a pergunta e a investigação, na medida em que, por um lado, o desconhecido pode ser designado de algum modo e, por outro, na medida em que o desconhecido
pode designar-se mediante algo conhecido.
Dos educadores espera-se que saibam reconhecer que não há educação se não se conseguir
alimentar no aluno o desejo de saber, de ir além do óbvio, de fazer perguntas. Não há educação
sem ensinar o aluno a pensar. Não é possível admitir uma educação que dê respostas prontas e
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acabadas ao aluno, ocasionando-lhe, progressiva e paulatinamente, o atroficamento na capacidade de pensar o sempre de novo o já pensado e também a novidade e o desconhecido. É mais
fácil e cômodo deixar-se guiar por outrem. É fundamental que cada um seja capaz de pensar
por si e seja capaz de assumir a responsabilidade por seu pensar e por seu decidir e seu agir.
Urge, no entanto, auxiliar o estudante a superar o pensamento fechado e mesquinho. É vital
dar-lhe razões da compreensão do pensamento aberto, dialógico e transcendente, uma vez
que o ser humano é um ser relacional. Fundamentalmente, ele se relaciona consigo próprio,
com os outros, com o mundo e com Deus.

d) Jesus ensina os discípulos com sabedoria e autoridade. Jesus tem atitude. Ele é Mestre
que conduz. Ele se coloca a caminho, tornando-se companheiro de viagem, escuta os lamentos
e as dificuldades dos discípulos, desafia-os pelas perguntas pertinentes que lhes faz e ensinalhes enquanto Ele é o Mestre. Ele ensina. De maneira pedagógica, Jesus como que vai conduzindo os discípulos pelo caminho. Os discípulos se maravilham diante da sabedoria e do modo
como o Mestre os vai conduzindo com autoridade o processo de descoberta e amadurecimento do conhecimento, lembrando, entretanto, que a autoridade não provém da compra, mas da
conquista alicerçada na liderança, nas qualidades e no agir. Em torno do ensinar com autoridade um questionamento logo emerge, a saber, da pergunta acerca de como compreende-se a
educação. Educar provém do latim e pode receber, sobremaneira duas interpretações, a saber,
educere e educare. A interpretação etimológica ligada a educare significa alimentar, formar. É a
teoria segundo a qual cabe ao educando um papel predominantemente receptivo e passivo. A
interpretação etimológica ligada a educere significa conduzir para fora de. É a teoria segundo a
qual a ação educativa conduz o educando a partir daquilo que ele em si mesmo já é. Significa o
ato de puxar para fora. É trazer à luz aquilo que já existe dentro do educando. Noutras palavras,
é a distinção entre instrução enquanto acúmulo de informações e educação muito mais como
processo educativo permanente de formação. Assim, o processo educativo não se resume no
acúmulo de informações. Constitui-se, muito mais em aprender a conhecer e a pensar, já que
“o segredo de aprender a conhecer é saber relacionar e contextualizar.”2, ou seja, saber tecer
os elos das diversas relações e formar um pensamento sistêmico. Constitui-se em aprender a
fazer, que não é senão a capacidade de “captar o espírito da estratégia e da reflexividade que
permitem um refazimento contínuo do agir, à medida que os dados oferecidos pelo ambiente
o pedem e exigem.”3. Constitui-se em aprender a viver junto com os outros, pois se constitui
na descoberta do valor radical de si e dos outros, de modo que “o caminho da autêntica formação para viver juntos passa por uma dupla descoberta: a do valor próprio e a do valor dos
outros.”4. A educação deve, portanto, ajudar no processo de sociabilidade, isto é, ajudar na formação de uma sociedade justa, pluralista e democrática. Constitui-se em aprender a ser, o que,
em última análise, significa compreender de modo amplo quem é o ser humano, pois “apren2 LIBANIO, João Batista, A arte de formar-se. 2ª ed., São Paulo: Loyola, 2001, p. 19.
3 LIBANIO, João Batista, A arte de formar-se. 2ª ed., São Paulo: Loyola, 2001, p. 55.
4 LIBANIO, João Batista, A arte de formar-se. 2ª ed., São Paulo: Loyola, 2001, p. 66.
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der a ser é despojar-se das coisas para revelar o próprio ser.”5. Noutras palavras, aprender a
ser é procurar o desenvolvimento integral do ser humano, sempre pensado como presente a
ser no mundo, isto é, numa situação determinada, na qual sua tarefa principal é produzir-se. É
o fazer-se do homem. “O processo, através do qual, nas situações históricas específicas, o homem conquista uma forma própria de ser homem é aquilo que, no espaço de nosso processo
civilizatório, se chama educação.”6. A educação aparece, por conseguinte, como o próprio existir histórico do homem7. Perceba-se, aqui, por conseguinte, a importância da compreensão da
educação tanto como instrução quanto como formação. Constitui-se como instunção enquanto aquisição de conhecimentos, de conteúdos, de habilidades específicas com a finalidade do
exercício de funções determinadas na vida social, da capacitação para o enfrentamento das
diversas situações que se apresentam no cotidiano da vida8. É também formação enquanto
efetivação da liberdade e realização do ser humano em todas as dimensões de sua vida9. Esta
visão, por conseguinte, favorece uma compreensão de educação que articula a possibilidade
de um agir com sentido no mundo numa visão de totalidade.
Dos educadores espera-se, pois, exercerem seu ministério de formadores nas diferentes
etapas da educação com autoridade de quem, a partir da experiência pessoal de busca e investigação do conhecimento e da compreensão da vida em sua totalidade, com atitude de humildade, de liberdade e de abertura possa ensinar com autoridade, porque têm conteúdo e
mensagem a ensinar, porque, no contato com o aluno, têm atitude de diálogo e abertura à
aprendizagem do novo, porque desejam investigar e se inquietam ante os desafios hodiernos existentes, e porque nunca se cansam em buscar e encontrar métodos eficazes de ensino-aprendizagem que façam o aluno ter gosto tanto pela busca da instrução como também da
educação. Quem educa com autoridade não é autoritário. A autoridade se a conquista e não se
aceita a imposição pela força. A autoridade é conquistada pela presença, por argumentos, e,
também, pela capacidade de fomentar no aluno a busca do conhecimento e aprofundamento
das grandes questões. A autoridade é reconhecida e não imposta. Autoridade é diferente de
autoritário. Este, por sua vez, não conquista o reconhecimento de outrem, alcança-o por imposição e uso de força. Dos educadores exige-se serem autoridade e não autoritários.

e) Jesus faz arder o coração dos discípulos e eles o reconhecem nos sinais. Os discípulos de
Emaús se constituem numa passagem paradigmática para a dimensão da fé. Os dois discípulos
têm tudo o que é necessário para crer. Conhecem o Antigo Testamento, a mensagem, a atuação
de Jesus, sua morte na cruz. Ouviram também a mensagem de ressurreição por parte de Jesus.
Das mulheres também ouviram que Jesus estaria vivo. De nada adiantaram todas as informa5 LIBANIO, João Batista, A arte de formar-se. 2ª ed., São Paulo: Loyola, 2001, p. 84.

6 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Tópicos sobre dialética. Porto Alegre: Edipucrs, 1997, p. 203.

7 Cf. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Tópicos sobre dialética. Porto Alegre: Edipucrs, 1997, p. 203.
8 Cf. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Diálogos entre razão e fé. São Paulo: Paulinas, 2000, p. 241.

9 Cf. Cf. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Diálogos entre razão e fé. São Paulo: Paulinas, 2000, p. 242.
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ções. Tudo é inútil. Estão envoltos em desânimo10. Mesmo assim, deixam-se acompanhar pelo
Desconhecido e ouvem-No atentamente no caminho de Emaús, pois parece estar ao par dos
ensinamentos da Sagrada Escritura. Porém, até o momento, eles ainda permanecem fechados
ao signficado da mensagem. Estão como que cegos à realidade que os envolve. No entanto,
como já está tarde e porque é perigoso caminhar só na escuridão da noite, os dois discípulos
convidam-No para entrar e ficar com eles. O Desconhecido entra senta-se à mesa, toma o pão,
pronuncia a bênção e parte o pão entre eles. Nisso os olhos dos discípulos abrem-se e dá-se a
grande e profunda mudança de ânimo, de direção e de atitude dos discípulos. Com o gesto de
Jesus tudo toma novo sentido, justamente, porque o gesto de Jesus é memória, é atualização
e também antecipação. Noutras palavras, o gesto de Jesus faz com que dos dois discípulos os
olhos, metaforicamente falando, da razão e do coração se abram e compreendam o que aconteceu pelo caminho, os sentimentos sintam a presença do Ressuscitado à mesa, o ânimo e
alegria vençam todo tipo de medo e os impulsionem a caminhar em direção não mais a Emaús,
mas sim a Jerusalém, a fim de assumir e enfrenta a vida como ela se apresenta. Contudo, para
que essa nova atitude fosse tomada corajosamente a sério pelos dois discípulos foi necessário
tempo, compreensão, esforço, sinais.

Dos educadores espera-se, então, sejam capazes de colocar-se a caminho, sejam humildes
e pacientes em ouvir os clamores e desafios tanto do tempo atual como do aluno, superem
a imprudência e desobstruam tudo o que pode obstaculizar o processo de crescimento e de
conhecimento do aluno, exerçam seu ministério de formadores com alegria e convicção da
missão a ser realizada, auxiliando a imprimir no aluno a convicção e, também, por assim dizer,
balizas ou sinais que façam-no recordar sempre com alegria e convicção a importância de ter
a atitude de um “eterno aprendiz”, na perspectiva de quem não é a verdade e não se considera
o possuidor da verdade, mas de quem busca e está sempre a serviço da verdade. O educador,
no ministério de formador, quando se coloca em atitude de busca, de testemunha e servidor
da verdade, mesmo diante das dificuldades e adversidades do processo educacional, será sempre lembrado pelo aluno e conseguirá imprimir-lhe sinais inesquecíveis, ainda que, em alguns
momentos, precisem ser revisitados para que os olhes se abram, vendo, mais que a escuridão
do medo, que ofusca o crescimento, a claridade da esperança, que encanta e anima a caminhar.
f) Os discípulos, no reconhecimento de Jesus, sentiram as cadeias do medo caírem e saíram
porta afora para anunciar a alegria do encontro com o Mestre. Quando os discípulos reconheceram Jesus, o desânimo, a apatia, o desencanto, o medo, a escuridão da noite, desapareceram.
O desejo da fuga e abandono da missão foram substituídos pela alegria, pelo ânimo, pelo encanto e pela coragem. Do encontro com o Mestre, pedagogo fiel, justo e sábio, dá-se a passagem
à vida nova. Eles tiram de si as amarras e correntes do medo para reencantarem-se pelo discipulado de Jesus Cristo. Reencontraram, ou seja, em fazendo a experiência do encontro com o
Mestre, eles sentiram seu o coração arder, e, só então, caiu a máscara do medo e deram-se con10 PAGOLA, José Antonio. O caminho aberto por Jesus. Petrópolis: Vozes, 2012, 358.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 42

54

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

ta do verdadeiro sentido de sua missão e de sua vida. Em sendo assim, urge colocar a questão
do sentido da vida e tentar esboçar uma resposta, pois o desejo de descobrir a totalidade da
existência pertence à própria natureza do ser humano. Faz-se necessário articular um sentido
novo de vida para o ser humano. Clama-se, então, por uma nova espiritualidade que articule
um encontro novo do ser humano com a vida, com a história, com o mistério do mundo, com a
razão da evolução e progresso e com Deus, uma vez que o potencial de perigo contido, sobremaneira, nas agressões e violação dos direitos humanos, nas injustiças sociais cada vez mais
gritantes, e na ameaça de destruição da vida sobre a Terra, clama por uma resposta engajada
e consciente de todos. Faz-se urgente uma orientação ética. O ser humano constitui na criação
um ser ético capaz de apreender a realidade, refletir, decidir. Faz-se responsável. Pode dar
uma resposta à proposta que vem da criação, pois o ser humano e a criação encontram-se
frente-a-frente. Ele é responsável pela criação. Dentro dessa nova perspectiva ele é precisa ser
considerado muito mais como guarda da criação e muito menos como seu dominador. Ele vive,
eticamente, quando renuncia dominar os outros para estar junto com os outros, quando se faz
capaz de entender as exigências do equilíbrio ecológico, dos seres humanos com a natureza e
dos seres humanos entre si, sendo, inclusive, capaz de impor limites a seus próprios desejos,
pois a ética ecológica faz lembrar que o ser humano não é apenas desejo, mas, antes de tudo,
ser de responsabilidade e de solidariedade. É ser de comunhão, de relação integradora e vivificante. É com essa visão aberta que precisamos escutar o que o momento atual tem a nos
dizer11. Logo, o compromisso pela libertação integral da pessoa humana inclui, necessariamente, o mundo no qual o ser humano vive.
Uma educação que leve a sério a nova consciência planetária e que
levante a pretensão de tornar possível o situar-se corretamente
em nosso mundo terá de ajudar as pessoas a captar a realidade
como uma unidade de opostos, ou seja, a perceber que ser humano e natureza se manifestam em sua diferença: o ser humano, enquanto capaz de captar o sentido tanto da natureza como
de si mesmo, transcende fundamentalmente a natureza, mesmo
sendo parte dela. A transcendência revela o ser humano como ser
do sentido, que situa todo e qualquer dado em um horizonte de
significação, e que age a partir do sentido captado. Por essa razão
ele é o ser da responsabilidade, pois é capaz de decisões livres.12.

Lembra-se, então, que o ser humano é alguém que busca conquistar sua existência, enquanto ela se constitui como tarefa livre para cada ser humano nas contingências da vida, cientes, no entanto: “a liberdade finita é portadora de uma exigência infinita, absoluta, incondicional; assim a práxis emancipatória, enquanto criadora do espaço do reconhecimento solidário,
emerge como portadora de exigência absoluta, pois o que está em jogo nela, em última análise,

11 Cf. JUNGES, José Roque. Ecologia e criação. São Paulo: Loyola, 1999, p. 86-90.

12 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Desafios éticos da globalização. São Paulo: Paulinas, 2001, p. 287.
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é a aceitação, por parte das liberdades finitas, do apelo da própria liberdade infinita.”13. Nessa
nova perspectiva, o ser humano deve ser compreendido como um nó de relações, voltado para
todas as direções. É pessoa. É um ser aberto à participação, à solidariedade e à comunhão. E
isso porque, quanto mais o ser humano se comunica, sai de si, doa-se e recebe o dom do outro,
tanto mais ele se realiza enquanto pessoa que é.

Dos educadores espera-se que sejam formadores de pessoas encantadas com a busca do
saber e com construção responsável de sua vida nas circunstâncias culturais de seu tempo,
cientes, contudo, de que nenhum momento histórico é a totalidade das condições, por consguinte, absoluto. Sejam formadores da inteligência, dispensadores da cultura, auxiliem cada
pessoa a descobrir o saber e os conceitos que lhe permitam chegar a uma palavra responsável,
a um discurso coerente, e a uma reflexão livre e aberta. “Educar é essencialmente educara
para a liberdade.”14. É uma tarefa inadiável e imprescindível para cada ser humano em particular, mas também de todos e das diversas instituições, especialmente, as de ensino, uma
vez que: “Guardar intacto tal patrimônio contra os perigos do tempo e contra a própria ação
dos homens não é um fim utópico, mas tampouco se trata de um fim tão humilde. Trata-se de
assumir a responsabilidade pelo futuro do homem.”15. É imprescindível à educação o compromisso com o paradigma da convivência, a saber, o paradigma do cuidado no sentido de não
ser apenas mais um ato, mas ser uma atitude16. Representa, por conseguinte, uma atitude
de ocupação, preocupação, de responsabilidade e envolvimento afetivo e efetivo de cada ser
humano consigo próprio, com o outro, com o mundo que o cerca e com a totalidade da existência humana. Significa, numa palavra, uma nova maneira de ser, de estruturar-se, de dar-se
a conhecer e de responsabilizar-se diante de tudo e de todos.
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Caminhos de Dante.
Ensaio de dois momentos no Inferno:
Canto III e Canto VIII
Flávio Ferreira de Melo1

A Divina2 Comédia3 de Dante Alighieri narra o caminho escolhido pelo poeta para entoar,
enaltecer e buscar, ou estar próximo, de sua musa Beatriz. É também o caminho da purificação
e do perdão, aclives e declives da busca divinal. Beatriz, na obra, personifica o papel de musa
– intocável, inalcançável, distante, o ser no andor divino, aquela que, mesmo sem ser ouvida
ou tocada, é o motivo maior do poema, a busca pelo “que jamais foi dito a respeito de mulher
alguma”, segundo o próprio autor.

Ao longo de seiscentos anos, o poema foi o centro de inúmeras discussões, assim como o
próprio papel de Beatriz no texto. Alguns estudiosos alçam a musa inspiradora ao auge do
sublime (o sublime do sublime), outros lançam mão de tal afirmação e dão a Beatriz apenas
o nome e a figura da musa, contudo há leituras de que Beatriz é não mais que a Filosofia e a
própria Igreja, uma vez que Dante nega essa e seu papado e se utiliza daquela para explicar os
conflitos da alma e da vida.
Dante afirma “que a Comédia tem quatro sentidos superpostos: o literal e histórico; o moral,
o figurado ou alegórico e o anagógico ou místico” (Donato apud Alighieri, 1981, p. XI).

A visão mística ou anagógica é a viagem da condição humana na busca do “bom caminho”,
tem Virgílio como o Império e Beatriz no papel da Igreja. A visão de grande obra poemática e do
grande poeta traz Virgílio como a Razão e a Verdade Revelada na forma da musa Beatriz.
Flávio Ferreira de Melo é mestrando em Ciências da Religião na PUC-SP, onde desenvolve tese sobre Notas biográficas e
metáforas religiosas na poesia de Jorge de Lima. Especialista em literatura africana e infantojuvenil, formado em Letras/Literatura. É autor, entre outros, de Seleção natural, Amar, só se for armado e João e o baú mágico. Membro da Academia de Letras da
Grande São Paulo, cadeira n. 2, patrono Olavo Bilac. Escreve no site <www.escritorflaviomello.blogspot.com>. E-mail: prof_flaviomello@hotmail.com.
1

2

A palavra “divina” aparece na obra por intermédio do poeta Boccaccio, que, após ler o poema, o classificou como “divino”.

3
Até 1500, o título da obra era apenas Comédia, palavra designativa do cômico estilo utilizado pelos poetas para tratar de
assuntos que abordavam o sublime e o comum, o religioso e o profano etc.
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Com a feitura do “sacro poema”, palavras de Dante, o poeta também esperava com ele outro
caminho, o caminho do regresso, da volta, para casa; a volta do exílio a Florença.

A obra maior de Dante é dividida em três momentos, ou três caminhos diferentes: Inferno,
Purgatório e Paraíso. Os guias presentes no poema são representados por Virgílio, mestre do
poeta, no Inferno e no Purgatório; Beatriz, no Paraíso Terrestre, passando pelas Esferas Celestes até o Empíreo; e São Bernardo, até a presença de Deus (Donato apud Alighieri, 1981, p. XII),
há uma forte presença do número três e da Santíssima Trindade, que também encontramos
na estrutura do poema, na construção lírica dos versos em tercetos decassílabos, conhecidos
como Tercetos Dantescos, assim como a vemos presente nas três cabeças de Lúcifer (anexo 1).
Inferno é o livro, ou cântico, mais comentado e pesquisado do autor, por ser o mais complexo e elaborado dos três. O Inferno criado por Dante segue o seguinte esquema:

Vista geral do Inferno de Dante.
Ilustração de Helder da Rocha.

Antes de adentrar o Inferno o poeta se vê no meio do caminho de sua vida.4 “Ao meio do
caminho da jornada da vida, tendo perdido o caminho verdadeiro, achei-me embrenhado em
selva tenebrosa” (Alighieri, 1981, p. 25), e nessa negra e sinistra floresta se depara com alguns
dos seus primeiros inimigos: a solidão, a tristeza do exilado, o desânimo e a pantera, símbolo
da fraude.
O autor personifica seu ódio e sua tristeza no lugar ermo em que se encontra, e a “floresta
escura” representa o sentimento primeiro do poeta ao se ver exilado. Seu primeiro encontro
com Virgílio dá-se justamente nesse momento, e é a partir dele que o mapa se desenha nas
entrelinhas do livro:
4

A idade de 35 anos.
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Oh! és então Virgilio, fonte de onde jorra em abundância a vibração poética? Ó glória, fanal luz dos demais poetas; valha-me agora
o muito tempo em que com grande afeto em teus versos me abeberei. És meu mestre, meu modelo, a ti unicamente devo o bom
estilo que o mundo festeja em meus versos! Observa essa fera que
impede-me ir adiante; socorre-me contra ela, ó sábio famoso; que
minhas veias e meu pulso tremem descompassados! (Alighieri,
1981, p. 27)

Nesse momento nos deparamos com o primeiro dos tantos caminhos percorridos pelo poeta, passar pela tétrica floresta protegido por seu mestre, é o caminho que o conduz ao primeiro
portal da obra, portal esse que o levará à garganta profunda da perdição, a entrada do Inferno
cristão (anexo 2); e é nesse portal que se encontra o verso cabal da obra sobre o umbral: “Renunciai às esperanças, vós que entrais” (Canto III).

Dentre os inúmeros e fascinantes caminhos percorridos pelo autor e seus guias, escolhemos apenas dois para fazer um breve comentário, sendo que o primeiro deles é, na realidade,
a presença de Caronte e a função que ele desempenha.

Caronte vem ganhando inúmeras descrições e livres criações quanto à sua imagem, tanto
em filmes quanto em jogos e quadrinhos. O barqueiro sempre aparece com a fisionomia assustadora e demoníaca, contudo, para Dante, Caronte é apenas um ancião, um forte e impávido
ancião (anexo 3): “Eis quando o ancião recoberto de cãs aproa a sua barca em nossa direção,
gritando: ‘Ai, de vós, almas condenadas! O Céu jamais vereis. Por mim levadas à treva eterna
dessa outra margem, sereis em gelo e fogo perpetuamente mergulhadas’.[...]” (Alighieri, 1981,
p. 33).
Caronte revolta-se contra o poeta, ser vivente que traz o brilho no olhar e é capaz de fazer
peso na barca, e parte contra o homem vivo que teima em caminhar pelas terras mortas da
perdição. Eis que Virgílio intercede: “Caronte, não te obstines contra este. Assim foi determinado lá onde tudo pode Aquele que ordena” (Alighieri, 1981, p. 33).

Tal passagem se dá no rio Aqueronte, o primeiro rio infernal, enquanto o forte barqueiro,
“demônio de esbraseados olhos, a todos convocava e a todos recebia a bordo, fustigando com
o remo os retardatários” (Alighieri, 1981, p. 33). No vai e vem da barca, grandes quantidades
de infelizes eram transportadas violentamente. E após esse encontro terrível e mortificador,
Dante atravessa o rio e termina a tortuosa viagem num desmaio de pavor.
O segundo caminho também é o cruzamento de um rio, só que neste caso tanto rio quanto barqueiro são diferentes, mesmo absorvendo a mesma função. Encontramo-nos, então, no
Canto VIII, e a barca da qual o poeta se aproxima é a de Flégias: “‘Flégias, Flégias, gritas em vão’,
disse-lhe o poeta. ‘À tua mercê nos terás apenas o tempo que dure a travessia.’ Como aquele
que se dá conta de haver incorrido em grave erro, e com isso muito se desgosta, assim Flégias
reprimiu sua cólera” (Alighieri, 1981, p. 47).
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Flégias (anexo 4) é um personagem mitológico que serve de símbolo para a ira, a cólera, ser
que incendiou o Templo de Apolo por ódio de ter a filha violada, e é transformado em demônio
pelo poeta.
Dentre tantos seres punidos na obra, todas com grande relação de ódio, pesar e amor por
parte do poeta, Dante se depara com Filipe Argenti, inimigo do poeta, coberto pela lama, a
quem, mesmo coberto pela pegajosa nata, o poeta florentino reconhece, e inicia-se aí um diálogo entre o vivo e o punido:

“Quem és tu, que vens antes de tua hora de vir?” Respondi-lhe: “Vim, mas não para ficar. E
tu, quem foste, para acabardes tão imundo?”. Respondeu: “Bem vês, sou apenas um que chora!”. Tornei-lhe: “Em dor, em pranto permanece no lodo mergulhado, ó espirito maldito, que,
embora, desfigurado, eu te reconheço” (Alighieri, 1981, p. 49).

E é o poeta arrebatado por seu mestre poeta, que o beija e acalenta, explicando-lhe as mazelas feitas por seu inimigo em vida, dando-lhe paz para a punição do pobre. Percebe-se a todo
momento um Dante que, ao punir, busca explicar os motivos e o quanto são merecedores os
punidos.

Os caminhos de Dante são demarcados por uns momentos didáticos dele, poeta, com Virgílio, guia e professor, que lhe dá ensinamentos valiosos ao longo da obra, ora traduzindo as
inquietudes e defeitos do poeta, ora corrigindo-o e revelando-lhe significados plausíveis de
cura e arrebatamento.
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ANEXOS
ANEXO 1

Cornelis Galle:
Lucifer from the Divine Comedy, c 1596 - c 1605/8

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 42

62

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

ANEXO 2

A Porta do Inferno.
Escultura de Auguste Rodin (séculos XIX-XX).
Museu Rodin, Paris. Em gesso. 576 x 380 x 130 cm.

ANEXO 3

Caronte por Doré
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ANEXO 4

Pintura de Eugène Delacroix (século XIX), Museu do Louvre, Paris.

Recebido em: 14/12/2012
Aprovado em: 01/02/2013
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A Emblemática Travessia do Mar Vermelho:
do passado de um povo ao presente da humanidade
Maria Cecília Mendia1

Apresentação
A descrição da travessia do Mar Vermelho encontra-se no Livro do
Êxodo, que é o segundo livro do Pentateuco, assim denominado
no cristianismo e segundo livro da Tora, para o judaísmo. A palavra êxodo significa “saída”, em grego. Este livro trata da migração da população israelita do Egito com destino à Canaã. Em seus
quarenta capítulos são relatados os fatos que constituem o evento
criador da história dos hebreus como um povo, desde a morte de
José, no Egito até a construção do santuário junto ao monte Sinai,
no deserto do Sinai.

Nessa narrativa encontram-se os temas básicos da teologia bíblica, como a intervenção
divina que libertou o povo hebreu, a saída do Egito e a travessia do Mar Vermelho, a aliança
de Deus com o povo hebreu no monte Sinai e a doação da Lei; a peregrinação pelo deserto e
as murmurações do povo. São temas que ecoam ainda hoje na teologia e na espiritualidade
judaica e cristã.

Estes temas originalmente foram transmitidos por via oral, é possível que, por volta do
século VI A.C. tenham se tornado textos literários escritos na língua hebraica e depois foram
transcritos para a língua grega, na Bíblia dos LXX ou Septuaginta.

A autoria do Livro do Êxodo foi atribuída ao próprio Moisés, cujo nome é de origem egípcia
e significa possivelmente filho menino, mas a etimologia popular por assonância fez derivar
do termo hebreu maxah, que significa tirar e atribuiu esse significado ao nome Moisés, pois
segundo a narrativa bíblica ele foi tirado da água do rio, em sua cestinha.
1

mestranda em ciência da religião na PUC-SP.
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A literatura bíblica:
Entre os textos literários, os textos bíblicos, com conteúdos de significado existencial tornaram-se um patrimônio cultural da humanidade. O que permite sua reflexão são, entre outras
possibilidades, os vários gêneros literários2 que compõem a Bíblia, e que expressam as experiências vividas no relacionamento com Deus:
A Bíblia como o nome indica significa biblioteca, e de fato ela é
composta por livros de diversos gêneros literários: contos, novelas, romances, sagas, poemas, sermões, orações, narrativas históricas, cartas e outros. Ela não pode ser considerada um livro científico no sentido estrito do termo, mas sim, digamos literário. O
que há são narrações de experiências vividas no relacionamento
com Deus. São narrativas que expressam metaforicamente, a compreensão que se tem de Deus. São também formas de se referir à
experiência de fé e de transmiti-la às outras gerações e aos outros
povos. Isso se faz na forma do testemunho de fé, que é ele próprio
narrativo3.

Para o teólogo, Juan Luis Segundo4 a comunicação divina é feita em linguagem icônica, ou
seja, através de mitos, lendas, narrações e histórias. São figuras de linguagem, que apelam para
a imaginação e o afeto. Esse tipo de linguagem convive com outro tipo que é a linguagem digital, que imita a científica aplicada a coisas ou a abstrações e pode-se reconhecê-la como mais
dogmática.
Em conformidade com J. L. Segundo deve-se calibrar a verdade da narração no nível, em
que adapta-se os elementos significativos normativos, à busca do sentido da narrativa, para
comunicar o que se quer5.
A questão que é colocada por J. L. Segundo6 é:

Tem de ter acontecido verdadeiramente, ou isso não é necessário
para que seja verdade o que ali se crê? E afirma que, somente enquanto elevados a dados transcendentes, certos fatos se tornam
fontes de sentido e de verdade.

2
3

MANZATTO, Antonio. Teologia e Literatura. São Paulo: Loyola, 1994.
Op.cit. p.93

4
SEGUNDO, Juan Luis. O dogma que liberta; fé, revelação e magistério dogmático. 2.ed.São Paulo,Paulinas,2000 (rev.trad.e
prefácio:AMLSoares).
5
6

Op.cit.cap.II
Op.cit.cap.II
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Na narrativa da travessia do Mar Vermelho pode-se reconhecer dados transcendentes no
conteúdo histórico-religioso que dá a base de uma identificação grupal7 ou nacional - o povo
de Israel - que Deus identificou como o seu povo. Por outro lado, Deus se identifica como Eu
Sou. Elevando-se assim o contexto, com as duas identificações a um plano suprassensível, que
transcendente o fato específico.
Isso supõe uma operação mental, que JLSegundo considera muito característica e habitual:
algo - ou alguém - acima dos simples fatos, dirige-os ou direciona-os a um sentido.
Todo dado transcendente supõe uma estrutura de sentido em
nossa própria mente e um agente personificado, ou seja, uma intervenção sobrenatural. E assim chega-se ao mítico8.

Por exemplo, como sugestão pode-se relembrar que na literatura mítica o agente sobrenatural pode ser o Destino como na tragédia grega, ou o Exu na cultura afro-brasileira, ou apenas
uma entidade como Virgílio na Divina Comédia.

O relacionamento do leitor com a literatura:
O escritor C.S. Lewis (1898-1963) nos dá uma boa chave de leitura ao afirmar que o que
importa ao leitor é ir além de si mesmo e não só extrair o que lá já estava. Há duas atitudes no
relacionamento com as obras de arte: usar, isto é, fazer coisas com ela; e receber, isto é, esperar
que elas façam algo por nós. Muitos usam a arte e poucos a recebem9.

O leitor empenhado em estabelecer um diálogo reflexivo com a obra literária tem, entre outros, ao seu dispor o interessante método do filósofo e teólogo Alfonso López Quintás10 (1928),

que o concebeu como o modo de encontro entre o leitor e a obra literária. Esse encontro privilegia o contato pessoal do leitor com o tema abordado. O método denominado lúdico-ambital,
é uma forma de trazer à tona o sentido estruturante da obra literária, isto é, captar o sentido de
cada passagem e não somente o seu significado, para que o leitor possa adquirir consciência
do valor formativo da literatura.

O método lúdico-ambital11 propõe que se brinque com o texto, e que ele seja vivenciado
como um jogo, criando um âmbito de convivência, no qual possamos refazer as experiências
fundamentais ali descritas. O que suscita o desejo de colocar em prática o método.
7
8
9
10
11

Op.cit.Cap.II
Op.cit.cap.II

LEWIS,C.S. Um Experimento na Crítica Literária.São Paulo:Ed.Unesp,2009.Cap.3.

PERISSÉ,Gabriel. Filosofia,Ética e Literatura.São Paulo:Manole,2003.Cap.7
Op.cit. cap.7
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A narrativa de Filon da travessia do Mar Vermelho:
A primeira leitura dessa narrativa do filósofo Filon de Alexandria (10-50 DC), sugere uma
proximidade do sentido de passar de uma margem do mar para outra, com a passagem de um
estado de consciência para outro.
Logo no início de sua obra De Vita Mosis12 Filon de Alexandria, faz a pergunta por que es-

crever esta obra, na qual está incluída a travessia. E ao responder a pergunta: pourquoi écrire
cette vie de Moïse, Filon indica claramente sua intenção de dedicá-la aos leitores, como uma
introdução à religião judaica. Seu alvo são os gregos cultos de Alexandria, ou os que vivem
noutra parte do império, que não conhecem Moisés13.

A sua linguagem não pretende fazer um relato alegórico nem simbólico, mas sim pedagógico, com atrativos de retórica, a fim de seduzir os gentios. A inspiração de Filon deixa livre curso
à sua imaginação criativa, para expor nos termos de uma filosofia helenística a complexidade
de sua crença judaica14. Já no início Filon faz a advertência ao leitor, de que não se trata somen-

te da versão contida nos livros sagrados (a Bíblia LXX), pois ele consultou também as tradições
orais, deixadas pelos antigos de sua nação:
j’ai toujours cherché à unir en une même trame ce qu’on me disait
et ce que je lisais, et il m’a semblé qu’ainsi je précisais mieux que
d’autres les détails de sa vie.

Assim, para comunicar o caráter de Moisés e dar a dramática sensação do episódio Filon
descreve a travessia do Mar Vermelho da seguinte maneira15:
[169] Os hebreus, acampados ao lado da praia do Mar Vermelho, estavam fazendo sua
refeição, quando ouviram um estrondoso tropel, que representava algo, como sendo, um
grande número de homens e de equipagens. Pouco depois eles viram no cimo de uma colina, as forças inimigas vindas ao seu encontro dispostas a combatê-los. [170] Foram então tomados pelo terror suscitado pela aparição imprevisível e inesperada. Eles estavam
sem condições de se defender, pois saíram do Egito para emigrar e não para guerrear.
Encontravam-se encurralados: diante deles o mar; atrás deles o inimigo e de cada lado
um deserto profundo e sem um caminho definido. Nesta situação os hebreus se sentiram
à beira de uma catástrofe e consideraram Moisés o responsável por ela. Dirigindo-se a ele
disseram: [171] Foi por não haver sepulturas no Egito que nos trouxeste para morrermos

12
D’Alexandrie, Philon. De Vita Mosis, Paris, Ed. CERF, 1967.(Intr.Trad.e Notas de Arnaldez; Mondésert; Pouilloux e Savinel)
tradução do francês para o português de MCMendia.
13
14
15

Op.cit. nota3.
Op.cit. p.13

Op.cit. p.107 [169]
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no deserto? Fizeste nos sair para nos enterrar neste lugar, após sermos massacrados? A
escravidão não é um mal mais suave do que a morte? Seduziste o povo com a esperança
da liberdade, para pendurar sobre sua vida o perigo mais inexorável. [172] Ignorais nossa
ingênua boa vontade e a dureza do caráter vingativo dos egípcios? Não vês a grandeza
desse mal inevitável? Que fareis? Combateremos sem armas contra os armados? Ou vamos
fugir para o deserto sem caminhos, ou por pântanos e lagunas não navegáveis? Mesmo
que permitissem a navegação, não temos barcos para atravessá-los.

[173] Quando Moisés ouviu essas queixas, ele os perdoou e reencontrou em sua memória
os oráculos divinos. Separando seu pensamento de suas palavras, ao mesmo tempo, pelo
pensamento ele reencontrou Deus de maneira invisível, para lhe pedir para salvá-los da
catástrofe sem saída; pela palavra, ele encorajou e exortou o povo que o injuriou e disse:
Não se deixem abater, o homem e Deus não se defendem da mesma maneira. [174] Por que
não acreditais no que parece natural e verossimilhante? Deus não necessita de nenhum
instrumento. É próprio de Deus encontrar uma passagem, lá onde não há nenhuma passagem, o que é impossível a toda criatura é possível só a Ele e se encontra à sua disposição.
[175] Após um instante de silencio, Moisés teve um transporte divino: sob um sopro do
espírito, que tinha o costume de visitá-lo e predisse como profeta:
Essas tropas que vês bem armada, não virão mais vos atacar: eles
serão todos derrotados; desapareceram tragados: não ficará nenhum resíduo visível sobre a terra; e não há muito tempo para se
esperar, será na próxima noite.

[176] Esta foi sua declaração. E após o sol se por, um vento Sul dos mais violentos soprou.
Sob sua ação, o mar se contraiu. É certo, que ele reflui habitualmente, mas aquele dia ele
recuou muito mais; e as águas que estavam próximas da praia foram aspiradas como
numa torrente ou um sorvedouro. Não se via nenhuma estrela, uma nuvem espessa e negra cobria todo céu: a noite estava coberta de trevas para encher de terror os perseguidores. [177] Sob a ordem que ele recebeu, Moisés bateu no mar com sua vara: e este se fendeu
e se separou em dois; as duas bordas da fenda se colocaram fase a fase, se elevaram no
ar, e com a sólida consistência de uma muralha, permaneceram imóveis; por outro lado, o
impulso das águas para frente, parece que foi retido por invisíveis rédeas, que o mantinha
concentrado para trás e imóvel; o espaço produzido pela ruptura das águas tornou-se
logo seco e surgiu une large route, comme une avenue, uma larga estrada, como uma avenida. Moisés maravilhou-se com este espetáculo, regozijou-se e cheio de alegria, encorajou
seus homens, exortando-os a levantarem o acampamento o mais depressa possível.
[178] No momento em que começaram a travessia sobreveio um maravilhoso sinal. A nuvem que lhes mostrava o caminho e que até agora os precedia, colocou-se atrás deles, para
servir de proteção; colocou-se como limite entre os perseguidores e os perseguidos. Ela
guiava os perseguidos e os impulsionava para avançar; ela retardava os perseguidores
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que pressionavam para atacar. Do lado dos egípcios, esse espetáculo estava repleto de
confusão e dúvidas: o pavor embaraçou suas fileiras; eles se jogavam uns contra os outros
e quando procuraram fugir já era tarde.
[179] Com efeito, assim que os hebreus, por um caminho seco, atravessaram com mulheres
e crianças, até os menores, eis que as massas de água repartidas no mar soltaram-se de
um lado e de outro e se reuniram, tragando os egípcios com seus carros e seus cavalos:
o sopro do vento do Norte aumentou o volume da maré crescente, levantando grandes
ondas, fazendo com que não restasse nem o porta bandeira, para anunciar à população
egípcia esta catástrofe instantânea.
[180] Cheios de estupor por este fenômeno grandioso e prodigioso, os hebreus alcançaram
sem derramamento de sangue uma vitória inesperada; sob seus olhos, toda multidão de
seus inimigos foi destruída num instante: em seguida fizeram os hebreus, na praia, dois
coros, um dos homens, outro das mulheres, e cantaram hinos de ação de graça a Deus;
Moisés entoava na parte dos homens, e sua irmã na parte das mulheres, pois eram eles os
chefes do coro.
E assim termina a narrativa de Filon da travessia do Mar Vermelho.

Contextualização: o passado no presente:
A partir dessa narrativa pode-se passar para a instigante tarefa de aplicar o método lúdico-ambital e promover um encontro de Filon de Alexandria com um leitor atual, seguindo
Alfonso López Quintás, para estabelecer um diálogo entre eles. O que se pretende extrair desse
diálogo é o sentido emblemático das experiências vivenciadas na travessia, e, através delas,
avaliar se seu significado ainda é atual para a religiosidade no ocidente.

Inicialmente deve-se buscar o sentido dessa experiência e arrastá-lo do passado de um
povo específico para o presente da humanidade, ou, pelo menos, daquela parte da humanidade inserida na cultura ocidental. Os muitos séculos, que separam a travessia do Mar Vermelho até nossos dias, geraram uma história ao longo da qual foram sendo quebrados inúmeros
paradigmas referentes à vida em sociedade. Mudaram as relações familiares e comunitárias,
mudaram as instituições políticas e religiosas e desenvolveu-se uma cultura “ultramoderna”,
tão bem descrita por Danièle Hervieu-Léger em seu livro Catholicisme, La fin d’un monde.16
Segundo essa autora, algumas das principais características dessa nova cultura são:
 A afirmação da componente psicológica que dá ao individualismo contemporâneo
sua tonalidade particular: a reivindicação do direito de cada um à sua própria realização.

16

HERVIEU-LÉGER, Danièle.Catholicisme,La Fin d’un Monde Paris:Bayard,2003.(Trad.e síntese de Fabio Mendia).
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 A transformação das relações de tempo e espaço e a instantaneidade das comunicações, numa escala globalizada do planeta.

 A transformação qualitativa da relação com a natureza, que induz a ciência e a tecnologia a avanços fulgurantes, em particular as ciências dos seres vivos e a neurociência. Este tipo de desenvolvimento implica numa revisão das fronteiras entre a vida e
a não vida, entre o animado e o inerte, entre o humano e o não humano.

 A formalização contratual generalizada das relações sociais, através de contratos em
todos os campos e de todos os tipos: dos casamentos, das relações de ensino, das
relações entre pais e filhos, das relações nas empresas e outras. Esta nova tendência
impõe a ideia de que não há qualquer legitimidade fora das vontades dos indivíduos
de estabelecer relações entre eles, retirando, assim, da esfera da transcendência, ou
de qualquer tipo de ordem vinda do alto, qualquer fonte de autoridade.

Estes traços culturais mais recentes vêm somarem-se a tendências gerais anteriores como:

 A Laicização da sociedade, que se refere ao movimento pelo qual as instituições
políticas e civis se emanciparam da tutela das instituições religiosas.
 A Secularização, que inclui tanto aspectos objetivos da evolução do processo religioso das sociedades modernas, quanto os aspectos subjetivos, ou seja, a mudança da
mentalidade que ocorreu no atual ciclo de nossa civilização.

 Revolução familiar, que dentre as revoluções sociais dos últimos trinta anos é a mais
profunda, pois se relaciona com todos os aspectos da experiência individual e coletiva. As novas leis, garantindo a igualdade entre filhos legítimos e naturais, entre
esposo e esposa, a abolição do pátrio poder em favor de um poder parental fundamentado nos interesses da criança, a liberdade de escolha do regime matrimonial e
a instituição do divórcio e a maior de todas as rupturas da civilização, introduzidas
pela legalização da contracepção e em certos países do aborto. A revolução da família
é também uma revolução das mentalidades.

Paradoxalmente contrariando as expectativas de grande parte dos analistas, que previam
um movimento crescente da secularização, diversos autores apontam uma tendência inversa,
fruto desta cultura atual: um reencantamento do mundo. O surgimento de uma nova manifestação da religiosidade caracterizada pelo imperativo que se impõe a cada um de produzir, por
si mesmo, o significado de sua existência a partir da diversidade de situações que experimenta. Ela se caracteriza, antes de tudo, pela fluidez dos conteúdos da crença, e, ao mesmo tempo,
pela indefinição das pertenças comunitárias que ela pode proporcionar. Danièle Hervieu Léger
cunhou o nome de religiosidade peregrina para definir esta nova manifestação espiritual. Segundo esta autora:
A religiosidade peregrina escapa à regulação institucional do tempo, já que é um movimento imprevisível, susceptível de se cristalizar de maneira pontual num momento de intensidade
que ativa o engajamento espiritual do crente. Ela foge, portanto, da delimitação formal do tempo ciclicamente ordenado, consagrado à atividade religiosa, na forma de cultos e festas.
A religião peregrina reflete o desenraizamento do indivíduo moderno. O crente tem a possibilidade de, ativando o imaginário, escolher um local onde se sinta em casa. Pois o crente moCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 42
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derno não se limita apenas a reivindicar a autenticidade subjetiva de seu percurso espiritual,
ele também reivindica a possibilidade de escolher a sua comunidade (se necessária), a fim de
encontrar no grupo que lhe convém, as condições mais favoráveis à troca de experiências com
outros crentes. Prioriza a família espiritual, constituída a partir da vontade de seus membros.

A recomposição do tempo e do espaço permite o encontro de mentes afins organizado inclusive por pequenos grupos de uma rede conectada, a partir de iniciativas autônomas, de movimentos espirituais, de comunidades novas, as novas paróquias, de centros de devoção ligados a determinados locais de peregrinação. Estes grupos estão dispersos por todo o território
e são marcados pela discrição e a mobilidade. São baseados em laços variados: de afinidades,
experiências compartilhadas, interesses comuns que os participantes avaliam por si mesmos,
praticamente sem referências prescritas por autoridades institucionais.
Essa busca de uma espiritualidade individualizada e autentica abre a perspectiva para a
abordagem de experiências de sentido existencial, que podem ser consideradas atemporais e
universais. Parece que a busca de um sentido para a vida, não depende de instituições formais,
nem da cultura, nem do tempo e do local, mas de um impulso interior que coloca a consciência
individual como sujeito e objeto de um drama a ser vivido em busca do conhecimento de si
mesmo.

Para embasar essa argumentação, pode-se imaginar um colóquio entre Orígenes de Alexandria, Doutor da Igreja do século III DC e o filósofo existencialista alemão Karl Jaspers
(1883-1969). A primeira questão direcionada para Karl Jaspers e Orígenes é justamente: o
que permite a aproximação de um texto do primeiro século com o momento atual?
Jaspers faz a seguinte introdução a esse assunto:

As concepções do mundo com que os homens já viveram são sem
valor para a ciência, mas, como conjuntos de enigmas, essas concepções conservam significação permanente. Alturas e profundezas, sentido de ascensão e de queda, céu e terra, éter luminoso e
abismos escuros, deuses olímpicos e abissais – sempre os vemos
diversamente, mesmo nos dias de hoje. Mas a falsa desmistificação trouxe ao homem cegueira de alma17.

Para ele, a intemporalidade da consciência humana é que permite essa coexistência do
significado histórico e mítico formando conjuntos de enigmas, que são vivenciados diversamente, de acordo com o momento cultural de cada época.

17

JASPERS,Karl. Introdução ao Pensamento Filosófico.São Paulo:Cultrix,1965.p.22.
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O Doutor da Igreja Orígenes de Alexandria, no século III DC, expressa também a universalidade da experiência do autoconhecimento da alma: o conhecimento da alma vai além da
necessidade purificadora e visa, sobretudo, a Revelação de sua origem18.
Origène enseignait à sés disciples à rester em eux-mêmes et à s’efforcer de se connaître, selon le précepte attribué au dieu devin
de Delphes; se connaître est la vertu de Dieu aussi bien que de
l’homme; par la pensée, l’âme s’exerce à se voir comme au miroir
et découvre le reflet du vouç divin en elle; elle communie avec lui
selon une voie ineffable de divinisation; du même coup, elle acquiert tempérance et courage.

O que quer dizer que, para Orígenes o exercício do autoconhecimento permite à alma verse como num espelho e descobrir o reflexo do divino nela, e assim comunicar-se com o divino
apenas pela visão inefável e nesse mesmo instante adquirir temperança e coragem. Nesse ponto Jaspers também está em concordância com Orígenes e ampliando o mesmo argumento diz:
Deus não fala aos homens por intermédio de mandamentos e revelações de outros homens, mas de dentro do seu ser por intermédio da sua liberdade não no exterior, mas no íntimo19. A clareza do
entendimento possibilita a claridade dos limites e torna-se deste
modo o despertador dos impulsos autênticos que são simultaneamente pensar e agir; ação a um tempo interior e exterior20.

A aplicação do método lúdico-ambital:
Para López Quintás, o método lúdico-ambital corresponde ao estabelecimento de uma relação empática e objetiva entre o que foi escrito e a nossa realidade concreta, mesmo que entre
leitor e autor existam abismos históricos, ideológicos e linguísticos. Pois o leitor pode captar,
para além destes abismos, aspectos essenciais da vida humana. Para tanto, Qintás propõe que
brinquemos com o texto, no caso, com a narrativa da travessia de Filon, que o vivenciemos
como um jogo, que refaçamos as experiências fundamentais ali descritas, ali vivenciadas de
modo irreal: Irreal, mas de modo algum inautêntico21.

18
MONTEIRO,Alina Torres.Os Sentidos Espirituais no Comentário ao Cântico dos Cânticos de Orígenes.Lisboa: Universidade
Católica Editora,2004. P.21.
19
20
21

JASPERS,Karl. Iniciação Filosófica.8ed.Lisboa: Guimarães Editores, 1993. P.85.
Op.cit.p.121.

PERISSÉ, op.cit.p.121.
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Eis então um leitor do século XXI, com sua cultura “ultramoderna” interagindo com o au-

tor do primeiro século, vivendo uma história ocorrida num tempo inespecífico, num contexto

histórico não comprovado, longe de seu campo de conhecimento. E, no entanto, esta história
ainda o fascina porque ecoa em sua alma um sentimento de coparticipação e sua imaginação

responde com imagens que produzem sensações de vida e sua mente produz um diálogo interior.

Estimulado pela forte e dramática linguagem de Filon, sua imaginação alça voo para um lo-

cal desconhecido. Lembra-se vagamente de um filme que passou talvez no Discovery Channel
sobre a travessia do Mar Vermelho...(ou será que era naquele DVD que ficou com a ex consor-

te?). Este filme mostrava um deserto inóspito à beira de um mar tranquilo para onde o leitor

se transporta. Encontra-se agora no meio de uma multidão de gente sem rosto, oprimida pelo
medo e pela angústia diante de sua inescapável aniquilação. Ouve ao longe o ruído indistinto
dos inimigos que estão ao seu encalço.

“Mas quem são eles para mim?” Pergunta-se o leitor.

Enclausurado em sua subjetividade ultramoderna, começa a percebê-los como aspectos

exteriores e interiores de sua própria vida. Os hebreus ganham traços conhecidos, elementos
fundamentais de sua existência. Os egípcios, sombras ameaçadoras, meio indistintas, representam seus inimigos, tanto externos quanto internos, que querem escravizá-lo e impedir a

sua evolução em direção às metas que estabeleceu, consciente ou inconscientemente, para si:
a sua Canaã.

E, pergunta ele, “quem é Moisés, a quem recorrem os hebreus diante do perigo, neste meu

contexto?” O leitor, que tem uma aspiração espiritual baseada na religiosidade peregrina dos
dias de hoje, aceita, de modo confuso, a existência de uma “consciência superior”, que orienta,
de alguma forma, a sua própria consciência. Não sabe bem como chamá-la: Nous? Consciência Cósmica? Espírito Santo talvez? Ou, quem, sabe Krishna? Também poderia ser Xangô. Mas
certamente Moisés pode bem ser a representação adequada disto tudo.

A partir destas respostas ele começa a vivenciar o drama hebreu, e, ao mesmo tempo, a se

conscientizar de sua própria situação existencial: envolto em trevas, cercado pelo deserto sem

caminhos, com o mar à frente, sem barcos, para atravessá-lo, sem armas para se defender dos
inimigos, destinado a sucumbir perante as adversidades.

Então ele questiona Moisés: “porque é que ele o deixou chegar a este ponto?” E Moisés lhe

responde: “É próprio de Deus encontrar uma passagem, lá onde não há nenhuma passagem”.

E então o vento sopra, as águas do mar se abrem e diante dele surge um novo caminho. O

vento: o ar, o “pneuma”... O mar, a água, o inconsciente, se abre e revela uma passagem. Novas
ideias brotam em sua mente, um sentimento de alívio surge em seu coração. Ele atravessa esta

passagem com os pés firmemente ligados à terra, dirigido pelo fogo do espírito que se maniCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 42
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festa como uma nuvem protetora. E, ao chegar à outra margem, volta-se e vê seus inimigos
serem tragados pelas águas. Nem o porta bandeira sobrevive para perpetuar a memória deste
evento.

Sente dentro de si os coros dos aspectos masculinos e femininos de sua personalidade
cantar em harmonia (num moderno ritmo “Techno - Psi Trend”), sente-se em paz, num novo
estado de consciência onde a fé e a esperança renascem e sua Canaã torna-se novamente real.

A Travessia como Rito de Passagem
Esta passagem de um estado de vertigem angustiante, numa das margens do Mar Vermelho, para um estado de êxtase inebriante na outra margem, pode ser lido como um rito de
passagem. Este tema é encontrado em diversas culturas e em todas as épocas. O antropólogo
Arnold Van Gennep em sua obra Os Ritos de Passagem22 apresenta importantes estudos a esse
respeito. Ele mostra, que este tipo de rito pode se referir a passagens dos mais diversos tipos:
uma passagem espacial, como atravessar uma fronteira; uma passagem temporal, como a celebração de um aniversário importante; até passagens de um estado de consciência a outro,
como em certas iniciações. Outro antropólogo, Victor W. Turner, no seu texto O Processo Ritual,
Estrutura e Antiestrutura ,23 retoma as teses de Van Gennep, para mostrar que nestes ritos de
passagem, existem sempre três etapas a serem vencidas: a primeira é a de separação, onde o
grupo se separa do resto da comunidade. O segundo é o estado de liminaridade, margem ou
communitas, onde diante do desconhecido o grupo se une, desaparecem as distinções individuas e os seus elementos passam a viver um para o outro. Por fim a etapa de agregação, com a
nova reinserção dos membros do grupo na sociedade a partir de um novo estado que, dependendo do tipo de rito, pode ser tanto de status social, como temporal, de consciência, além de
outros.
Estes três momentos podem ser nitidamente percebidos na história apresentada por Filon.
A fuga do Egito, gerando a separação dos hebreus da sociedade egípcia seria um primeiro passo, cujo ponto culminante é a sua tomada de consciência de estar num deserto sem caminhos,
separados de tudo e com a perspectiva de separar-se da própria vida. Após a abertura do mar,
todos passam no meio de paredes de água, num cenário surreal, como uma única comunidade, não há destaques individuais na narrativa, é justamente o que Turner chama de estado de
Communitas ou Margem: não estão nem numa margem nem na outra, unidos e solidários entre
o medo e a esperança. Por fim alcançam o outro lado e vêm seus inimigos perecer. Voltam então a recriar a estrutura de sua sociedade tradicional, mas agora num outro estado, livres da
perseguição e do medo, senhores do seu destino conforme a vontade de seu Deus.

22
23

VAN GENNEP, Arnold. Os Ritos de Passagem. Petrópolis: Ed.Vozes,1977.

TURNER,Victor W. O Processo Ritual, Estrutura e Antiestrutura. Petrópolis: Ed.Vozes,1974 p.116.
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Pode-se admitir, portanto, que a travessia do Mar Vermelho, é como um rito de passagem
e que ela representa de forma alegórica um tema arquetípico e, portanto, universal da consciência humana. Se esta hipótese for verdadeira, a história da Travessia do Mar Vermelho,
da forma narrada por Filon, poderia ser utilizada como um processo iniciático, onde o leitor
numa primeira fase se separa de seu cotidiano; depois vive um tempo de liminaridade, onde
limpa sua mente e sua consciência de todos os aspectos não essenciais de sua vida, resgata a
sua própria essência, para no final voltar a se reintegrar em sua vida social, num novo estado
de Consciência.

A aplicação do método ao ensino religioso
Este processo pode formar também uma importante moldura educativa para o ensino religioso, baseada entre outros aspectos, por exemplo, nas três etapas mencionadas:

 A separação temporária do estudante, ou seja, uma suspensão (ou colocação entre
parêntesis) dos conceitos religiosos adquiridos e seus preconceitos (os egípcios),
para abrir espaços para a absorção de novos conceitos;
 O estado de margem, onde recebem informações sobre os vários aspectos dos
fenômenos religiosos, correspondendo à travessia de um território, cheio de novos
conceitos e contos fantásticos, irreais;
 Por fim a sua reagregação às crenças anteriores (se existirem) ou a percepção de
uma nova dimensão da consciência, agora dotados de muitos mais elementos para
sua reflexão e análise.

A esses elementos, podem ser juntados os aspectos icônicos da narrativa, como o deserto,
o Vento Sul, pacificador e o Vento Norte, agitador, os coros masculino e feminino, a nuvem, a
vara de Moisés, o caminho, e outros, que propiciam um campo fértil de significados, objetivos
e subjetivos que podem dar novos sentidos ao texto.

Considerações Finais.
A arte literária está justamente na capacidade de envolver o leitor e fazê-lo vivenciar o
tema abordado, emocional e intelectualmente, por mais árido que ele seja. Como é sabido por
qualquer leitor aficionado, uma narrativa forte, produz um engajamento direto, que pode propiciar intuições, reflexões, e vivências indiretas importantes.
No caso específico da literatura religiosa, este engajamento pode ser de grande alcance,
pois estimula a reavaliação e o aprofundamento das crenças e o questionamento da própria
existência e de seu relacionamento com a comunidade e com outros níveis de realidade.

A Religiosidade Peregrina da atual cultura ultramoderna é a expressão de uma busca constante por algo indefinido chamado de espiritualidade e que alguns autores chamam de reenCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 42
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cantamento, como uma resposta à crescente secularização da sociedade. Na realidade esta
espiritualidade já está presente na essência das religiões tradicionais, só que expressa numa
linguagem e numa simbologia cuja interpretação é obscura para a maioria contemporânea.

A reapresentação desta espiritualidade tradicional, de uma forma mais adequada aos padrões culturais atuais, que, no caso do Catolicismo, Danièle Hervieu-Léger chama de Catolicismo Frágil, pode ser um ponto de inflexão na curva descendente de participação dos fiéis nas
religiões tradicionais (vide os dados do recenseamento do IBGE em 2010). De outro lado pode
abrir as portas da percepção para a espiritualidade buscada pelos novos peregrinos do espírito.
O método lúdico ambital, conforme aplicado ao texto de Filon no presente trabalho pode
ser um dos caminhos para esta tomada de consciência e para auxiliar o ensino da religião e
fazer reviver as bases dos valores de nossa civilização.

Bibliografia:
D’ ALEXANDRIE, Philon. De Vita Mosis. Paris: Éd. Du CERF, 1967.

HERVIEU-LÉGER, Danièle. Catholicisme,La Fin d’un Monde Paris:Bayard,2003.(trad. livre e síntese de Fabio Mendia).

JASPERS, Karl Theodor. Iniciação Filosófica 8ed. Lisboa: Guimarães Editores, 1993.(trad.Manuela Pinto dos Santos).

_____. Introdução ao Pensamento Filosófico. São Paulo:
_____. Editora Cultrix, 1965.

LEWIS, C.S. Um Experimento na Crítica Literária.São Paulo:Ed.Unesp,2009.Cap.3.

LÓPEZ QUINTÁS, A. Como formarse em ética a traves de la literatura – análisis estético de obras
literárias. 2.ed. Madrid: Rialp.1994. In Gabriel Perissé. Filosofia Ética Literatura. São Paulo: Ed. Manole, 2003.
MANZATTO, Antonio. Teologia e Literatura. São Paulo: Loyola, 1994.

SEGUNDO, Juan Luis. O dogma que liberta; fé, revelação e magistério dogmático. 2.ed. São Paulo: Paulinas, 2000 (rev. trad. e prefácio: A.M.L. Soares).
TURNER, Victor W. O Processo Ritual, Estrutura e Antiestrutura. Petrópolis: Editora Vozes,
1974. P.116.

VAN GENNEP, Arnold. Os Ritos de Passagem. Petrópolis: Editora Vozes, 1977.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 42

77

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Francisco: renasce a esperança
João Décio Passos
Afonso M. L. Soares1*
E agora quero dar a Bênção, mas antes…
antes, peço-vos um favor:
antes de o Bispo abençoar o povo, peço-vos
que rezeis ao Senhor para que me abençoe.

Papa Francisco

Este texto sintetiza a introdução à obra Francisco, renasce a esperança2*, que foi concebida
para oferecer uma primeira reflexão sobre os antecedentes e os prováveis desdobramentos da
eleição do Cardeal Jorge Mario Bergoglio, agora Papa Francisco, para o futuro da Igreja Católica. É um livro franco, que detecta e avalia os graves problemas que a cúpula da Igreja Católica
precisa enfrentar, mas é também uma obra esperançosa, que acredita na contínua conversão
de todos e cada um dos membros desta Igreja para o cerne do Evangelho de Cristo.

O principal diferencial da obra é a seleção de articulistas reunidos para pensar o novo pontificado a partir da realidade brasileira e latino-americana: Dom Angélico Bernardino; Dom
Demétrio Valentini; Afonso M. L. Soares; Agenor Brighenti; Carlos Josaphat; Eduardo Hoornaert;
Faustino Teixeira; Fernando Altemeyer Jr; Francisco de Aquino Jr; João Batista Libanio; João D.
Passos; Lucia Ribeiro; Luiz A. G. de Souza; Luiz C. Susin; Manoel Godoy; Maria Clara L. Bingemer;
Mario de F. Miranda; Paulo Suess e Ronaldo Zacharias.
O livro foi concebido em três partes. Inicialmente, apresenta cuidadosamente a crise institucional que culminou na renúncia de Bento XVI, com algumas considerações sobre o que vem
a ser uma reforma como a que se pretende para a Igreja católica. A segunda parte mostra as
várias facetas de Jorge Mario Bergoglio: a biografia; o nome programático escolhido; sua qualidade de jesuíta e o significado de ser, como ele prefere ser chamado, bispo de Roma.

1 * João Décio Passos e Afonso M. L. Soares são livres-docentes em teologia pela PUC-SP e pertencem ao Programa de Estudos
Pós-graduados em Ciência da Religião da mesma universidade.
2

*

São Paulo: Paulinas, 2013.
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A parte final, prospectiva, considera os obstáculos e possibilidades para criar um clima
de reformas, uma volta às origens, e se retomar o caminho do seguimento de Jesus Cristo na
predileção pelos pobres e excluídos. O espírito que atravessa todos os capítulos da obra é o
da esperança de uma nova primavera que aprofunde, na plena fidelidade criativa, o projeto
conciliar do Vaticano II. E, como nos assegura no Posfácio D. Angélico Bernardino, há muitas
razões para ter esperança!
***

Na origem dos fatos que motivaram este livro está a inesperada renúncia do Papa Bento
XVI, seguida do conclave e da grata surpresa que o encerrou. Mesmo sendo uma possibilidade
prevista no Código de Direito Canônico, a renúncia inédita desmascarou rupturas abissais na
Igreja Católica. É verdade, porém, que em certa medida toda mudança de papa pode trazer
em si mesma alguma transformação eclesial, embora a regra básica seja a da continuidade da
tradição e dos mecanismos regulares do exercício do governo na Igreja Católica com sua estrutura central, a Cúria Romana.
No entanto, ao renunciar, Bento XVI pôs a nu vínculos implícitos com uma crise eclesiástica
mais ampla e profunda, a ponto de impossibilitar o idoso pontífice de continuar pontificando.
E a mensagem ficou clara: ele deixou o papado para o bem da Igreja. A magnitude do gesto não
pôde esconder a gravidade da causa que o precipitou, mesmo sabendo o papa da exposição
aos julgamentos internos e externos à Igreja. Era, de fato, o desfecho de uma longa agonia e o
início de uma nova fase. O conclave para a escolha do novo chefe do catolicismo foi objeto de
uma constatação que se tornara sempre mais óbvia: os cardeais teriam de dar uma resposta
para uma Igreja em crise moral e política, cuja espiral chegara ao núcleo hierárquico do poder,
a Cúria Romana.

A fumaça branca, que não tardaria a se erguer da chaminé da Capela Sistina, responderia, desta vez, a uma expectativa maior. Quem sucederia o “ex-papa” vivo – bispo emérito de
Roma – e daria uma resposta à altura do gesto da renúncia? Não poderia ser apenas alguém
competente para ocupar um lugar vazio, mas sim alguém que levantasse a voz no silêncio que
havia restado e apontasse para um futuro incerto, de renovação do que já estava desgastado.
O habemus papam ainda é como um bebê que nasce sem a ultrassonografia: só resta esperar
e confiar no novo.
Logo apareceu uma figura que contrariava as apostas e as cogitações de “especialistas” inventados pela mídia. O novo aparecera em carne e osso, vestido com a batina branca, sapatos
pretos já gastos, uma cruz de prata no peito, sem requinte nem grande performance. O bispo
de Roma tinha vindo da periferia do mundo. O primeiro da América Latina e o primeiro com o
nome Francisco.
Seu diálogo inaugural, com a multidão ali presente, foi feito com gestos e palavras singelas,
quebrando protocolos na apresentação e na primeira bênção. Antes desta, o pedido surpreenCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 42
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dente para que os fiéis rezassem por ele. Aquela atitude do novo pontífice, curvando-se peran-

te o povo, foi seguida de uma série de atos e situações cujo inaudito foi revelando não somente

um papa desvestido de honras nobres, mas também sua função de servidor da Igreja de Jesus
Cristo. Não se tratara, portanto (fomo-nos dando conta), somente de timidez ou improvisação
inicial, ainda sob o choque da recém-escolha, nem de criatividade de uma figura carismática,
mas antes de uma postura que já remetia para uma concepção eclesial da função do bispo de
Roma como serviço.

A eclesiologia do Concilio Vaticano II entende a Igreja antes de tudo como a comunhão do

Povo de Deus com Jesus Cristo, desde onde se constroem as diferentes funções. No registro
eclesiológico anterior ao Vaticano II, o mistério da Igreja tinha uma dinâmica descendente,
sendo que a figura do papa gozava de total centralidade na constituição do corpo eclesial. A

atitude de Francisco de curvar-se perante o Povo de Deus e pedir que rezem por ele antes de
proceder à primeira bênção expressa a condição fundante da Igreja: o conjunto do Povo de

Deus, a quem o sucessor de Pedro serve como sinal da unidade e como pastor que cuida das
ovelhas.

Na sacada do palácio apostólico se abriram de novo as janelas da Igreja Católica com os ares

do Concilio Vaticano II. A dinâmica das imagens televisivas delatou a postura eclesial com sua
temporalidade veloz. As câmeras se voltaram para a praça repleta, tirando o foco do novo papa
para mostrar a multidão em prece. Veio em seguida a bênção e o “boa-noite e bom descanso”.

O antes e o depois do conclave remetem, pois, o atual bispo de Roma para os desafios con-

cretos de seu ministério petrino. E esse conclave acabou sendo mais que um episódio rotineiro
na história da Igreja, tornando-se um evento que tem tudo para ser histórico, pois dele poderá
ter surgido uma figura capaz de encaminhar as reformas necessárias.

Por mais que o discurso oficial da Cúria Romana tenha tentado, num primeiro momento,

explicar a renúncia do Papa Ratzinger como mero episódio inédito de aposentadoria por idade avançada, ficou evidente para qualquer pessoa bem informada que não se tratava apenas
disso. A renúncia foi resultado de um processo de desgaste moral do Vaticano e da alta cúpula

hierárquica. Escândalos sexuais envolvendo padres e religiosos e as respostas inadequadas de
boa parte das autoridades competentes expuseram à opinião pública mundial um rastro de

podridão nas fileiras daqueles que, por primeiro, deveriam dar ao mundo testemunho de vida
autêntica e de seguimento despojado de Jesus de Nazaré. De outra parte, até a nomeação de
seu atual presidente, o alemão Ernst von Freyberg, os escândalos financeiros do Instituto para
as Obras Religiosas (IOR), o nome oficial do Banco do Vaticano, revelam uma instituição nada

transparente, que foi envolvida em várias suspeitas de lavagem de dinheiro e conexões com os
serviços secretos, com a máfia e até mesmo com ramificações de lojas maçônicas.

Essa é a Igreja recebida por Papa Francisco: pujante em suas bases, com institutos e con-

gregações vibrantes, movimentos e comunidades animadas, e segmentos da cúpula clerical
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afundados em abusos sexuais contra crianças e adolescentes, exploração sexual de religiosas
por sacerdotes e bispos, alto índice de pessoas homossexuais na vida religiosa e sacerdotal, e
malversação de dinheiro entre o clero – todos temas-tabu. Não é, pois, de admirar que as águas

revoltas de que falou o Papa Bento XVI sacudam a Igreja. Elas desafiam de novo a estabilidade
da barca de Pedro. E ainda é cedo para prever o fim da tempestade. A margem ainda está bem
distante. É hora de caminhar sobre as águas.

Por outro lado, a crise atravessada pela Igreja Católica já produziu o novo, não como antí-

doto mágico, mas como possibilidade de mudança. E sobre as águas turbulentas, assim como

Pedro, Papa Francisco se lançou destemido, ouvindo o Mestre que chama. Ele sabe que, se
afundar, o Mestre o socorrerá. A Igreja é de Jesus Cristo e, sem ele, ela perde sua razão de ser.

Nessas águas, é melhor levar pouca roupa e pouca bagagem; o excesso de bens e de ornamentos pesa e impede de andar com agilidade para ganhar a outra margem. Nem mesmo Francisco
sabe o que pode emergir do fundo das águas, mas a fé o conduz. Basta conhecer o Mestre e

saber que a margem segura se encontra como meta certa: a Igreja dos pobres. Essa Igreja é
a fonte da fé cristã e, por essa razão, a outra margem: a utopia do Reino de Deus que exige a
justiça dos filhos de Deus.

Contudo, em se tratando de reforma da Igreja, navegamos sobre a superfície de águas pro-

fundas que nos impedem de ver com nitidez o que está submerso e o que poderá emergir de
modo inesperado. Em toda reforma há riscos de interrupções e de desvios de rotas, de cansaço

e de retrocessos. A renovação da Igreja envolve diferentes aspectos e dimensões, esbarra em

estruturas consolidadas e em interesses diversos. A burocracia curial não somente reproduz
práticas seculares, mas também concepções eclesiológicas que podem justificar a conservação
e dispensar as mudanças como traição da longa tradição.

Para além da Cúria, a Igreja Católica reproduz em sua organização padrões e dinâmicas

emanados desse centro como exercício de poder pastoral descendente e centralizado. E tudo

se fundamenta em estruturas e atos juridicamente corretos. Estamos diante de uma tradição
racionalmente bem estruturada, que não necessita de mudanças para que possa funcionar, ou,
cumprir sua missão. Nesse sentido, toda reforma tenderá a ir de encontro com a estabilidade.

Contudo, o momento histórico testemunha uma crise no interior dessa instituição bem or-

ganizada. A Igreja Católica foi exposta ao juízo público com escândalos morais e financeiros. E

não se trata somente de condutas moralmente desviadas, mas de um fato que revela a hipocri-

sia de um modo de vida legalmente disciplinado, delata o fracasso da norma e a insuficiência

da estrutura normativa e institucional em oferecer soluções e garantir a unidade. Os episódios
revelam ainda que essa mesma estrutura pode servir para ocultar os desvios e sequer mantém

o controle político sobre si mesma, quando do centro do poder veio a surpresa de uma divisão
incontornável. A renúncia de Bento XVI agudizou dramaticamente esse desgaste interno do
poder central da Igreja Católica.
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A crise pode ser vista, portanto, como tragédia que faz sucumbir uma era histórica ou como
o início de um novo começo. A fé cristã é pascal. Crê que, quando tudo termina, tudo começa.
Da crise mais radical emerge o novo pela força do Espírito que conduz os seguidores de Jesus
Cristo na história. A Igreja não pode conduzir-se pelo medo nem pelo disfarce de suas crises,
mas unicamente pela fé no poder que vem do Espírito do Ressuscitado e que conduz e refaz o
Cristianismo no decorrer da história. Nesse sentido, a renovação da Igreja Católica é, antes de
tudo, uma dinâmica permanente que chama para a consciência de si mesma e para a leitura da
história como lugar de contradição.
O novo pontificado vem à tona como consciência da crise e como superação do mal-estar.
Em seus primeiros gestos e atos, o Papa Francisco fez renascer a esperança de que seja possível um novo ardor missionário na Igreja Católica. Ele tem adotado um comportamento que
rompe com os padrões institucionais do papado: atitudes e falas que sinalizam para uma nova
compreensão do papel do pontífice e para uma nova prática do ministério. Ainda é cedo para
se falar em reformas estruturais na Cúria e na Igreja e, menos ainda, em renovação da doutrina
e da disciplina eclesiásticas. Contudo, do ponto de vista simbólico, o novo está inevitavelmente
instaurado e não deixa de provocar esperanças no Povo de Deus.

A recente criação de um grupo de oito cardeais, formado por representantes de cinco continentes, que irão estudar uma reforma na Cúria Romana, sinaliza nessa direção. Dele participarão, por exemplo, o arcebispo de Santiago do Chile, o Cardeal Francisco Javier Errázuriz Ossa,
o arcebispo de Bombai, Oswald Gracias, o arcebispo de Munique, Reinhard Marx, e o arcebispo
de Kinshasa (República Democrática do Congo), Laurent Monsengwo Pasinya, além do arcebispo de Boston, Sean Patrick O’Malley, e o cardeal de Tegucigalpa, Oscar Andrés Rodríguez
Maradiaga, que terá a função de coordenador.
Com efeito, onde eclode o novo, pode haver choque com o velho, ou, mais precisamente,
como o que fica fadado a sair de cena como velho. O novo se constrói proporcionalmente à
construção do velho. Trata-se de um jogo de forças entre o que insiste em permanecer e o que
se instaura como renovação; jogo de busca de legitimidade que vai superando os primeiros impactos simbólicos e ganhando expressão política. Do contrário, tudo pode rotinizar-se numa
sucessão de atitudes simbólicas inéditas. E a saída do simbólico para o político renovador
conta com forças legitimadoras concretas, capazes de construir um projeto de renovação ou de
resistir em nome da conservação da norma e dos padrões estabelecidos. Certamente, seremos
todos testemunhas oculares do que virá de agora em diante como decorrência do carisma tão
visível de Francisco. Se o momento é de sonho, o momento seguinte deverá ser de consciência
e compromisso com a renovação, apelo que deverá contar com a sintonia de todo o Povo de
Deus, mas, de modo direto, com o episcopado e com o primeiro escalão da Cúria Romana.
Vale observar que muitas forças conservadoras já se encontram inquietas com as rupturas
estéticas introduzidas pelo novo papa, mas, sobretudo, com o ideal “Igreja dos pobres”, que,
segundo acreditavam, era algo que havia desaparecido da Igreja, após as censuras à Teologia
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da Libertação. A programática reformadora do carisma de Francisco tem certamente pela frente uma história dolorosa de oposições e de pressões, em nome de privilégios conquistados e
da passividade da conservação. A simplicidade do Evangelho se chocará inevitavelmente com
a complexidade da estrutura eclesial e da burocracia eclesial. E não se trata de uma luta maniqueia entre os bons e os maus da Igreja, mas de uma lógica intrínseca ao poder instituído que
resiste ao novo como perigo à preservação da tradição.

Contudo, por seu próprio fundamento, a Igreja deve renovar-se incessantemente. As fontes
vivas do Evangelho que palpitam para além de todas as cristalizações institucionais não se
deixam sufocar, mesmo quando parece desaparecer ou perder sua força. Por meios, caminhos
e sujeitos diversos, a Igreja Católica poderá renascer na história e se apresentar como virgem
prudente com suas candeias acesas.
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A grande (in)disciplina: crise de um projeto
João Batista Libanio1*

Tudo começou em 1968. Ano divisor de águas. Naturalmente as correntezas já se vinham
formando fazia alguns anos. Nos Estados Unidos da América, surgiu forte ebulição no mundo
juvenil, especialmente por causa da guerra no Vietnã (1955-1975). Os jovens não queriam ir ao
Sudeste asiático encontrar a morte em uma guerra estúpida que ceifou milhões de vietnamitas
e mais de 50 mil soldados americanos. Nomes como Freaks, Hippies, James Fonda e antes, na
Grã-Bretanha, os Beatles anunciaram a explosão que os jovens franceses desencadearam. Os
conflitos entre estudantes e polícia em Paris, em maio de 1968, geraram verdadeira convulsão
social. E lá brotaram gritos de protestos que ultrapassaram, de longe, o episódio local, para
se converter em traços de cultura. O lema “é proibido proibir” consagrou o movimento como
explosão de liberdade sem limite. Eis a marca fundamental do momento cultural.

E na Igreja? Também tal fenômeno começou a atravessá-la no duplo sentido. De um lado,
açula a liberdade no seu interior e, de outro, produz a reação da volta à disciplina. Tal ambivalência afeta, em primeiro lugar, a hierarquia que até então parecia deter tranquila autoridade
sobre o interno da Igreja e respeitabilidade na sociedade. Para entender o significado da crise,
percorramos rapidamente a trajetória histórica do firmar-se do tríplice poder na Igreja: papa,
bispo e clero.

Centralidade romana
A diáspora judaica levou a fé cristã a entrar nas cidades gregas e assim construir lentamente os símbolos da fé, as primeiras práticas litúrgicas e institucionais. A Igreja nascente viveu
tal fase sob forte perseguição. Debateu-se entre a liberdade, a criatividade, até entre as raias
da heresia e a necessidade dos primeiros enquadramentos doutrinais e organizacionais. Os
apologetas defendiam a verdade dogmática.

1 * Este texto faz parte da obra Francisco, renasce a esperança, org. por J.D.Passos & Afonso M.L. Soares (São Paulo: Paulinas,
2013).
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Inácio de Antioquia criou a primeira figura do que viria a ser o bispo e o papa. “Que nada
façam à Igreja sem o conhecimento do bispo”, e sobre Roma escreve a famosa frase de que
“ela preside na caridade”. Num segundo momento, depois da conversão do Império romano, a
hierarquia se firmou, só que ainda subserviente ao poder do imperador, e, depois, ao entrar da
Idade Média, em harmonia e dependência do poder feudal.

A grande virada aconteceu no segundo milênio. Gregrório VII constituiu-se o símbolo. E o
texto a ele atribuído, Dictatus papae, traduz com limpidez a concepção de poder absoluto do
Romano Pontífice. Bastam duas afirmações para sentir o hálito ilimitado do poder: “Que só o
Pontífice Romano seja dito legitimamente universal” e que “todos os príncipes devem beijar os
pés do papa”. E o mesmo teor se prolonga em vinte e sete itens.
Ainda na Idade Média, Inocêncio III (1198-1216) e Bonifácio VIII (1294-1303) reluzem
com esplendor imperial. O último comparou o seu poder com o sol e submeteu o poder temporal à condição lunar de satélite. Até hoje resplandecem no Vaticano raios dessa luz solar.

Pio IX significará outra figura do poder hierárquico. A reunificação da Itália reduziu-lhe
o domínio temporal. Gritou até o fim o non possumus da inconformidade, excomungando os
realizadores da unidade italiana. Vestiu-se, porém, de enorme poder no interior da Igreja, respaldado pela dupla definição do primado universal e da infalibilidade do Romano Pontífice
pelo Concílio Vaticano I (1870). Sacralizou definitivamente a supremacia de Roma que se prolongou, em grau menor, até o bispo nas dioceses e o pároco nas paróquias. A disciplina interna
da Igreja recebeu aí a máxima consagração.
Tal disciplina fendeu-se por obra de gestos de João XXIII. Basta recordar alguns. Em clima
de forte tensão entre a democracia cristã e o Partido Comunista na Itália, no coração da guerra
fria, ele, em gesto pessoal simbólico, recebeu e conversou, em 1963, com a filha e o genro de
Khrushchev (Secretário do Partido Comunista da União Soviética), em verdadeira tentativa
de diálogo com a União Soviética. Em conversa simpática e afetivamente próxima com o arcebispo anglicano de Cantuária, Inglaterra, brincou: “Tão pouca coisa nos separam, somente
as ideias”. Com outros toques simpáticos de afeto, mudou o clima frio e hierático do Vaticano.

A fissura principal na rocha sólida da hierarquia tricêntrica veio do Concílio Vaticano II,
não tanto pelo fato, pois ele poderia ter sido conservador. Mas, sobretudo, pela grandeza do
discurso inaugural de João XXIII, que indicou pautas aos padres conciliares, na linha de não
repetir doutrina nem condenar heresias, mas de assumir atitude ecumênica, pastoral e de
diálogo.

E no desenrolar, o Concílio teceu a eclesiologia do Povo de Deus e da colegialidade, pensada
no tríplice nível entre o papa e os bispos que, depois, desceria aos outros dois níveis da diocese
e das comunidades eclesiais. A viatura pastoral de abertura acelerou no interior da Igreja nos
anos pós-conciliares. Normas disciplinares quanto à veste clerical e ao comportamento do cleCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 42
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ro e dos religiosos, rubricas litúrgicas e inúmeras outras prescrições se viam desconsideradas.
Multiplicavam-se experiências inovadoras em todos os setores da vida eclesial.
No entanto, o período de aparente anomia durou poucos anos. E de novo, a força da tradição, tanto da imagem imperial dos idos de Gregório VII como da soberania absoluta de Pio IX,
voltou a revisitar a Igreja nas três esferas. Três fatos parecem ter provocado em Paulo VI certa
reticência em relação àquele entusiasmo inicial de abertura logo depois do Concílio.
Em 1968, ele publicou a Encíclica Humanae vitae. Nela mantém o ensinamento anterior de

considerar gravemente contra a ética o uso de anticonceptivos. As manchetes de vários jornais
daquele dia exploraram jornalisticamente, de maneira escandalosa, tal intervenção pontifícia.
Compararam-na a decisões do Kremlin. Ironizaram o “não” rotundo aos católicos. Alguns episcopados manifestaram descontentamento e até mesmo posição dissidente. O mais significativo irá aparecendo no decorrer dos anos. No segredo dos aconselhamentos ou no silêncio da
consciência dos casais, as normas pontifícias se tornaram letra morta.
O outro fato se relacionava com o ministério sacerdotal e mais especificamente com o celibato sacerdotal. Diz-se que Paulo VI pensou em deixá-lo optativo também para a Igreja do
Ocidente. Ao sondar, porém, o episcopado mundial, este teria mostrado reticências. Assumiu a
corajosa posição de conceder dispensa a todos que lha pedissem. Tal decisão se voltou contra
ele. Levaram-lhe o número alto de sacerdotes que deixaram o ministério, como que o culpando
do fato. Um noticiário da BBC de Londres (8 maio de 2007) alardeava que, de 1964 a 2004, 69
mil padres haviam abandonado a batina para se casar e, desse total, somente 16% se arrependeram e requisitaram o retorno ao sacerdócio.

Um terceiro dado impressionou o papa. Aquela renovação desencadeada pelo concílio ultrapassara, assim muitos pensavam, os limites da sã doutrina, da necessária disciplina eclesiástica.

Então, Paulo VI, à medida que percebeu os três fatos da não aceitação da encíclica, a numerosa desistência dos sacerdotes e os avanços exagerados do concílio, sentiu profunda tristeza e
preocupação pelos caminhos que a Igreja estava a assumir. Chegou a usar expressões pesadas:
“por alguma fresta entrou a fumaça de Satanás no Templo de Deus”. Esperavam-se dias de sol
para a Igreja, depois do concílio, e, ao invés, nuvens, tempestades e escuridão a cobriram de
incerteza. Sonhou-se com o ecumenismo e percebeu-se que as Igrejas se afastavam mutuamente. Numa palavra, caváramos abismos em vez de fechá-los.

Então, o que fazer? Iniciar um processo de restrição no interior da Igreja. Ele o iniciou. Mas
os pontífices seguintes acentuá-lo-ão. Nos discursos inaugurais de pontificado, tanto João Paulo I como João Paulo II usaram a expressão de “volta à grande disciplina” que, em alguns casos,
parecia “pequena disciplina”.
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Mais: aconteceu nas últimas décadas o já esperado. No momento em que Igreja institucional na cúpula acenou para a urgência de rever a caminhada do Concílio Vaticano II, as forças
conservadoras se uniram e iniciaram um processo crescente de fechamento dos canais pastorais, institucionais.

Tal reforço institucionalizante centralizador está a entrar em crise. Os escândalos de pedofilia e referentes à corrupção financeira, que explodiram no interior do Vaticano e em esferas
eclesiásticas episcopais e clericais, acenderam o sinal de alarme. E para coroar tal fragilidade,
adveio a renúncia de Bento XVI.

Trincou, talvez definitivamente, o cálice de cristal da centralidade do poder papal e do clericalismo. A teologia do Primado, que se elaborara, sobretudo, a partir do Concílio Vaticano I
(1870), sacralizou de tal modo o poder pontifício, que este se tornara algo sublime, inatingível, intocável, irrenunciável, a ser mantido até a morte. Dele se revestiam, em parte, os outros
poderes do clero. Bento XVI, em vida e no uso normal de suas forças, renunciou a esse poder.
Quebrou-lhe a sacralidade e o trouxe para dentro da fragilidade e contingência humana.
Portanto, cabe refletir, então, sobre todo o edifício que se construíra sobre ele como rocha
inabalável. A grande disciplina, retomada pelos conservadores no pós-Vaticano II, sofreu doloroso golpe. Abriu esperança para o Papa Francisco pensar e concretizar outra maneira de
exercer o ministério petrino. E se lá em cima acontecer mudança significativa, toda a estrutura
clerical terá que ser repensada.

Retraimento profético e dependência maior de Roma
O momento inovador do Concílio Vaticano II e na América Latina, com a Conferência de
Medellín, contou com um pequeno, mas extremamente valioso, grupo de bispos, assessores da
Ação Católica, teólogos e leigos de comunidades de base.

O processo conservador minou os quatro pontos de renovação. Os bispos inovadores e
profetas ou já morreram, como Dom Hélder, Dom Fragoso, os primos Lorscheid(t)er, Dom Luís
Gonzaga Fernandes, Dom Luciano e outros, ou já se tornaram eméritos e menos presentes
como Dom Paulo Evaristo, Dom José Maria Pires, Dom Waldir, Dom Pedro Casaldáliga, Dom
Tomás Balduino e outros. E não se viu surgir plêiade semelhante com vazio de liderança e,
portanto, com maior dependência de Roma.
Substituíram a ação católica outros movimentos de caráter principalmente carismático,
com lideranças de natureza menos comprometida com as transformações sociais e eclesiais.
No campo da teologia, sente-se arrefecimento no nível de engajamento e criticidade, com toques espiritualistas. E as comunidades de base perdem o viço das décadas anteriores.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 42

87

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Tal quadro torna-se pouco esperançoso para a Igreja. Vieram experiências dolorosas de
esvaziamento de fiéis em direção às Igrejas neopentecostais, além do crescimento dos sem
religião e sem Deus. A disciplina implantada revela esterilidade. Será que se abre então o momento de escolher sementes novas, vivas, para lançar sobre o solo interno da Igreja? Cabe
esperar que nasça maneira diferente na escolha e no exercício episcopal e, consequentemente,
na vida do clero e na sua formação, e na presença participativa dos leigos?

Cerceamento à criatividade litúrgica
A renovação litúrgica dos anos pós-conciliares explodira a rigidez da reforma de Pio V. Pio
XII já tinha iniciado algumas reformas, especialmente do ritual da Semana Santa. João XXIII
também deixara algumas inovações no código de rubricas do missal, em 1962. Mas não passavam de blocos de neve em comparação com a avalanche desencadeada pela reforma litúrgica
do Concílio Vaticano II e por Paulo VI.

O sopro que vem do poder de cima compara-se ao fenômeno borboleta. Uma borboleta
bate as asas em Cingapura e explode um tufão no Caribe. O farfalhar do Concílio Vaticano II
agitou as águas litúrgicas pelo mundo afora. Em certa paróquia, cada domingo o presidente da liturgia dispunha de anáfora eucarística diferente, com gestos originais, encontrada no
enorme acervo criativo que se acumulara em vários países. Conta-se que o bispo, ao chegar a
ela, com delicadeza, pedia ao pároco o missal, porque temia não dominar o rito que lhe tocava
celebrar naquele domingo.

A disciplina voltou-se a domesticar tal turbulência. O missal oferece alternativas, mas dentro do limite de rubricas definidas. No entanto, existe certa insatisfação no ar, mesmo dentro
da variedade atual. A figura do leigo ocupa pouco espaço na Igreja que, na quase-totalidade
leiga, se rege por minoria clerical estatisticamente apenas contabilizável. O que é um pároco
para dezena de milhares de fiéis leigos? E dele depende a liturgia na quase totalidade? Há algo
a ser pensado. É mais chocante ainda quando se pensa na mulher, que está excluída de todo o
ministério ordenado. Campo que João Paulo II fechara à discussão. Teologicamente se discute
se isso é definitivo ou se o novo Papa Francisco poderia abri-lo.

Endurecimento doutrinal e práxico
A disciplina desce da estrutura para a doutrina. Esta goza de relevância singular na Igreja
Católica que, desde os inícios, zelou por ela. Debateu-se com as discordâncias. Chamou de
hereges os que se afastavam da posição doutrinal comum. A etimologia do termo reflete o
sentido do combate doutrinal. Heresia significa “escolha, opinião pessoal”, em contraste com o
ensinamento da comunidade.
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O fato de o ensinamento se tornar heresia vem da ruptura com a comunidade, com o comum dos fiéis. No entanto, pouco a pouco o juízo se concentrou na mão da instituição hierárquica, criada para o controle das verdades da fé e da moral. Esta carregou vários nomes ao
longo da história, como Santa Inquisição, Santo Ofício, Congregação para a Doutrina da Fé.
Algumas atuações marcaram tristemente a memória da Igreja e levaram o Papa João Paulo II
a pedir perdão ao mundo pelos abusos cometidos por homens da Igreja, no referente à execução de acusados de heresia. Ele celebrou, no 1o Domingo da Quaresma – 12 de março de 2000
–, ato penitencial na Basílica de São Pedro, sob a consigna: “Perdoemos e peçamos perdão!”.
Vários cardeais e arcebispos concelebrantes, membros da cúria romana, na oração universal,
pediram perdão dos pecados, entre outros, pelos métodos usados em nome da fé e da moral
na defesa da verdade.
As condenações frequentes de teólogos sistemáticos e moralistas nos dois últimos pontificados têm reavivado a dolorosa lembrança do escuro passado da Santa Inquisição. Em cultura
cada vez mais tolerante e menos repressiva, em nível de pensamento, a disciplina e o rigor no
controle dos ensinamentos e escritos teológicos têm gerado críticas, insatisfações e desprestígio para a Igreja. Mais: sem liberdade e sob coação, cerceia-se a criatividade de pensar. Transformar a intelligentsia em servidora da instituição conduz ao empobrecimento de ambas.

Tudo leva a crer que se repensem tais atitudes e se abram espaços na Igreja para o ar fresco
a que João XXIII se referia, ao convocar o Concílio Vaticano II. Os desafios maiores situam-se
no campo da moral sexual e da manipulação da vida nas pesquisas científicas. Campo difícil e
tarefa espinhosa. Isso exigirá muita lucidez do atual pontificado para discernir entre posições
tradicionais insustentáveis e acomodação fácil a qualquer aventura científica.

O diálogo ecumênico tem vivido nas últimas décadas oscilações de avanços e retrocessos.
Em termos de diálogo entre teólogos luteranos e católicos, houve progressos no referente à
Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação, mas não sem atritos no seu percurso. Os
anglicanos e católicos chegaram a acordo sobre a figura de Maria. Em relação aos ortodoxos,
gestos de visita e acolhida mútua da parte de Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI e de Patriarcas
orientais de várias Igrejas revelaram um clima de abertura ecumênica.
O ponto alto da preocupação da Igreja Católica pelo ecumenismo consubstanciou-se na
Encíclica de João Paulo II, Ut num sint, de impressionante ousadia e coragem. Nela afirma-se a
necessidade teologal do ecumenismo, como exigência da fé cristã. Não se trata simplesmente
de uma atitude de boa vontade pessoal das autoridades eclesiásticas, mas da vontade de Jesus.
O papa reconhece com humildade que o exercício do ministério petrino tem sido empecilho
para tal diálogo.

Tal confissão permaneceu sem efeito prático. Antes, a Declaração Dominus Iesus sobre a
unicidade e a universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja, emanada da Congregação
para a Doutrina da Fé, jogou água fria na brasa que a encíclica tinha acendido. Toca então ao
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Papa Francisco escolher o caminho a trilhar, posto diante da encruzilhada do refazimento do
exercício petrino em linha ecumênica ou do reforço unilateral da Igreja Católica.

Mais espinhoso se apresenta o diálogo inter-religioso. Não afeta unicamente a Igreja Católica, mas a própria fé cristã. A globalização, o crescimento da religião muçulmana, a consciência
crescente do valor das religiões indígenas e negras no continente latino-americano, a mobilidade das massas pelos continentes, levando consigo as próprias religiões, criaram no Ocidente um panorama religioso diferente. A cristandade europeia, que levou a fé cristã ao mundo
inteiro, já não existe. A disciplina restritiva religiosa conduzirá o cristianismo à condição de
diáspora, de minoria fechada em si mesma, se ele não assumir certa (in)disciplina dialogal
com as diferentes religiões e com o fenômeno religioso difuso.
Cresce por todas as partes a consciência ecológica. Leonardo Boff não se cansa de escrever e interpelar a consciência cívica, religiosa e cristã, no sentido de assumir com unhas e
dentes a causa ecológica. Está em jogo o futuro da vida no Planeta Terra, e com ele o de toda
a humanidade. A terra continuará a girar em torno do sol, mas estéril, sem vida, sem os seres
humanos. A tradição bíblica e cristã, revista e reinterpretada, oferece aspectos importantes e
originais para a causa ecológica. Não se perde em mística cósmica, impessoal, mas reconhece
no Deus criador e no Cristo ressuscitado húmus fecundo para plantar o futuro ecológico da
humanidade. Soa a bom augúrio que o papa se chame Francisco, o santo associado ao cuidado
da natureza por sensibilidade maravilhosa e anunciadora.
Fechando o círculo da tensão entre a disciplina e indisciplina, está o campo da práxis. Não
se trata de qualquer agir, mas daquele que interfere nas relações sociais, iluminado por teoria
esclarecedora. A teologia da libertação exceleu em articular a fé cristã com a ação transformadora da realidade. Ousou, com liberdade crítica e responsável, sem comprometer a fé, assumir
elementos das ciências sociais para interpretar o conflito presente na sociedade e encontrar
saídas. O fato de alguns elementos terem sido trabalhados por marxistas não significa nenhuma traição ao Evangelho, mas coragem de descobrir pepitas de ouro onde elas se encontram,
sem preconceitos ideológicos. Em termos teológicos, fala-se de “sementes do Verbo”.

A disciplina eclesiástica nem sempre percebeu tal propósito,e vieram condenações abrangentes. A (in)disciplina implica precisamente o esforço de distinção e lucidez. A distinção significa que não se aceita nenhum sistema na totalidade por ele mesmo, seja capitalista, seja
socialista. Mas, com olhar crítico e lúcido, buscam-se aqueles elementos que nos permitam ser
coerentes com o Evangelho na intelecção interpretativa da realidade social e na consequente
práxis libertadora.
Os gestos do Papa Francisco têm mostrado abertura social e proximidade com os pobres.
O tempo nos dirá se significam uma nova postura, em face da práxis social que a teologia da
libertação tanto trabalhou. Há sinais de que a (in)disciplina libertadora permanece viva, haja
vista o Congresso Continental de Teologia, celebrado em São Leopoldo, em outubro de 2012.
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Conclusão
A imposição da grande disciplina que, em muitos pontos, se manifestou pequena e tacanha,
tem mostrado insuficiência em rachaduras na estrutura hierárquica, na atuação episcopal e
clerical, no ritualismo litúrgico, na vigilância repressiva doutrinal, moral e práxica. Grita-se
por participação em todos os níveis eclesiais, pela presença da mulher em instâncias de decisão, pela atuação profética no mundo episcopal e clerical, pela criatividade litúrgica popular,
pela liberdade de pensar e expressar-se na teologia sistemática, moral e na práxis libertadora
e, finalmente, por uma Igreja que seja antes “rede de comunidades” que estrutura verticalizada. No fundo, espera-se um projeto de Igreja que responda ao atual paradigma organizacional,
ritual, teológico, religioso e pastoral.
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Bento XVI: alcances e limites de seu pontificado
Faustino Teixeira

De Ratzinger a Bento XVI
O pontificado de Bento XVI foi relativamente curto, de abril de 2005 a fevereiro de 2013,
um pouco menos de oito anos. O gesto de renúncia ao papado, concretizado em 28 de fevereiro
de 2013, foi o ato mais simbólico de sua presença como bispo de Roma. Foi uma novidade em
tempos modernos, já que a última renúncia papal tinha ocorrido em 1415, com Gregório XII.
E será, sobretudo, por essa decisão de coragem, que será lembrado na posteridade, num gesto
que coloca em discussão a própria dinâmica da estrutura central do governo da Igreja, aproximando mais a posição do papa dos demais bispos.

Não há como desligar a figura e atuação de Bento XVI do Cardeal Joseph Ratzinger, que
atuou como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé por mais de 23 anos, de novembro
de 1981 a abril de 2005. O Cardeal Ratzinger vinha de uma brilhante atuação teológica como
docente de Teologia Dogmática e Fundamental na Escola Superior de Filosofia e Teologia, em
Freising, e nas universidades de Bonn, Münster , Tübingen e Regensburg. Atuou também como
perito do Concílio Vaticano II, assessorando o Cardeal Joseph Frings, arcebispo de Köln (Colônia).

Em março de 1977 foi nomeado por Paulo VI como arcebispo de München e Freising, e
escolheu como lema episcopal: “colaborador da verdade”. Em junho do mesmo ano, tornou-se
cardeal, no consistório convocado por Papa Montini. Em novembro de 1981, foi nomeado por
João Paulo II como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé (CDF).

Uma correta avaliação do pontificado de Bento XVI pressupõe a dinâmica de sua atuação
desde esse período de presença na CDF, o que soma pouco mais de três décadas. Uma importante chave de leitura para compreender sua visão teológica e estratégia pastoral é o livro-entrevista Informe sobre a fé (Rapporto sulla fede), publicado em 1985. Os fundamentais traços
da perspectiva restauradora levada a efeito por Bento XVI em seu pontificado estão anunciadas nessa obra. E a restauração vem entendida por ele como “a busca de um novo equilíbrio”,
uma nova disciplina para a Igreja Católica, depois dos “exageros” do pós-concílio, em particuCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 42

92

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

lar a “abertura indiscriminada ao mundo” e as “interpretações muito positivas de um mundo
agnóstico e ateu”. Reagindo contra as posições que falavam de um “antes” e um “depois” na
história da Igreja, defendeu a perspectiva de que via no Vaticano II não uma ruptura com o
passado, mas uma “continuidade do catolicismo”. Em sua ocular, o concílio não buscava mudar
a fé, mas “reapresentá-la de modo eficaz”. Essa defesa da tradição foi um mote permanente no
posicionamento do Cardeal Ratzinger, em sua atuação na CDF.

Em seu Informe sobre a fé, o cardeal Ratzinger buscou pontuar as razões que motivaram a
crise da Igreja no pós-concílio. Chegou mesmo a falar em “processo progressivo de decadência” eclesial, que a seu ver provocaram equívocos em vários campos ou áreas. No âmbito da
concepção eclesial, com a forma problemática de entendimento da Igreja como Povo de Deus,
em sentido democratizante. Na esfera da colegialidade, com o reforço teológico indevido das
conferências episcopais. No campo da teologia, com a ênfase numa perspectiva individualista
e autonomista. Sinaliza, em particular, o cenário da teologia moral, identificada como o ponto
nodal da tensão entre o magistério e os teólogos. Outros problemas são visualizados em âmbito de catequese, liturgia e entendimento da relação do Cristianismo com as outras religiões.

Sob a batuta do Cardeal Ratzinger, a CDF agiu rigorosamente em favor desse projeto restaurador. Na busca de um novo enquadramento teológico, a CDF agiu criticamente contra teólogos que atuavam em áreas consideradas problemáticas, como a teologia moral, a teologia da
libertação e a teologia das religiões. Muitos teólogos foram advertidos ou tiveram suas obras
notificadas nesse período. A título de exemplificação: Leonardo Boff (1985), Charles Curran
(1986), Edward Schillebeeckx (1986), Matthew Fox (1988), André Guindon (1992), Tissa Balasuriya (1997), Antonii de Mello (1998), Jeanine Gramick e Robert Nugent (1999), Reinhard
Messner (2000), Jacques Dupuis (2001), Marciano Vidal (2001) e Roger Haight (2004). Duas
instruções são também publicadas em torno da teologia da libertação: Instruções acerca de
Alguns Aspectos da “teologia da libertação” e Instrução acerca da Liberdade Cristã e da Libertação (1984 e 1986). Uma ação disciplinar envolveu igualmente o Bispo Pedro Casaldáliga, da
prelazia de São Félix do Araguaia, que se recusou a assinar um documento que limitava sua
ação pastoral (1988).

Para fortalecer a unidade doutrinal da fé católica, nasceu também a proposta de elaboração
de um Catecismo da Igreja Católica. O projeto surgiu em 1985, durante o sínodo extraordinário
de bispos, comemorativo dos 20 anos do Concílio Vaticano II. Ratzinger atuou na presidência
da comissão encarregada de preparar o catecismo. O trabalho, iniciado em 1986, durou seis
anos, sendo concluído no trigésimo aniversário da abertura do Concílio Vaticano II, em outubro de 1992. O catecismo tinha como objetivo “apresentar uma exposição orgânica e sintética
dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica” sobre a fé e a moral. E seus
destinatários eram os responsáveis pela catequese.

O documento talvez mais polêmico, assinado pelo Cardeal Ratzinger durante a sua presença na CDF, foi a Declaração Dominus Iesus, publicada em agosto de 2000. Como tema, trazia a
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unicidade e a universalidade salvífica de Jesus Cristo e a Igreja. As repercussões do documento
foram muito negativas, sobretudo nas instâncias que trabalham o ecumenismo e o diálogo inter-religioso. Significava, na verdade, um entrincheiramento identitário e um enquadramento
do pluralismo religioso, destituído de sua valorização de princípio. As outras tradições religiosas são relegadas à condição de menoridade, e seus membros confinados a uma “situação
gravemente deficitária” com respeito aos adeptos da Igreja Católica, detentora da plenitude
dos meios de salvação.

Bento XVI e a defesa da tradição
É nesse anteparo restaurador que se situou a eleição de Joseph Ratzinger como Papa Bento
XVI, em abril de 2005. Não foi algo assim inesperado, mas o remate de um projeto de afirmação identitária em curso na Igreja Católica desde o final do pontificado de Paulo VI e início do
pontificado de João Paulo II. O renomado vaticanista, Giancarlo Zizola, em sua obra Benedetto
XVI. Un successore al crocevia (2005), reconheceu como plausível a interpretação de que a
escolha de Ratzinger para o papado “vinha preconizada para coroar o grande ciclo da restauração iniciada sob Wojtyla”. O tom da perspectiva a ser instaurada – de continuidade – já se delineava na homilia da missa pro elegendo pontifice, proferida por Ratzinger enquanto decano
do colégio cardinalício. Ele fala da “ditadura do relativismo” que abala, como ondas agitadas, o
pensamento de muitos cristãos. E lança o desafio de uma “fé clara” e do caminho de um humanismo verdadeiro, que não pode acontecer fora da perspectiva crística.
Como acentuou o vaticanista John L. Allen Jr, Bento VI firmou como prioridade de seu pontificado a retomada dos “elementos fundamentais do anúncio evangélico e da tradição cristã”,
visando reconduzir os católicos aos fundamentos essenciais de sua fé (Allen Jr, 2008, p. 5).
Como já havia anunciado antes, no seu Informe sobre a fé, o papa buscava acentuar o sentido da
“diferença católica”, ou seja, uma política da identidade e do anúncio. Ainda no primeiro ano de
seu pontificado, em discurso proferido aos cardeais, arcebispos e prelados da Cúria Romana,
em dezembro de 2005, Bento XVI retomou o eixo recorrente da autêntica recepção do Concílio
Vaticano II. Sinalizou que essa recepção ocorreu de forma “bastante difícil” em grandes partes
da Igreja. Falou, então, numa “correta hermenêutica” conciliar, que implicaria renovação, mas
em linha de continuidade e não de distanciamento ou ruptura com a tradição. Reiterou que o
“sujeito-Igreja”, concedido pelo Senhor, estava em crescimento no tempo, mas “permanecendo,
porém, sempre o mesmo”.

Em linha de continuidade com sua atuação na CDF, o papa Ratzinger manteve-se um firme
defensor da “doutrina pura e íntegra, sem atenuações nem desvios” e confirmou seu projeto
no pontificado como uma obra de continuidade na defesa desse patrimônio doutrinal. A busca
incessante da verdade, lema de seu episcopado, continuou a valer com cada vez mais intensidade. Na carta apostólica, Porta fidei, sobre o ano da fé, publicada em outubro de 2011, Bento
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XVI convocou os católicos ao aprofundamento de sua fé cristã, tendo como importante subsídio o Catecismo da Igreja Católica. Sublinhou que este catecismo “constitui um dos frutos mais
importantes do Concílio Vaticano II”.

O controle sobre o mundo teológico continuou ativo em seu pontificado. Novos teólogos
foram objeto de investigação e notificação por parte da CDF, entre os quais Jon Sobrino (2006)
e Margaret Farley (2012). E como novidade, a avaliação crítico-doutrinal, envolvendo uma
conferência nacional de religiosas: Leadership Conference of Women Religious (LCWR), publicada pela CDF em abril de 2002. Abriu-se um novo precedente de crítica que se volta não só a
teólogos, mas a uma instituição, no caso uma instituição que congrega 55 mil religiosas norte-americanas.

Não há como negar a força argumentativa e a robusta reflexão teológica que animou as
três grande encíclicas do Papa Bento XVI: Deus caritas est, sobre Deus como amor (2005), Spe
salvi, sobre a esperança cristã (2007), e Caritas in veritate, sobre o desenvolvimento humano
integral na caridade e na verdade (2009). Como mostrou com acerto o filósofo jesuíta, João
A. MacDowell, em reflexão na revista Cult de março de 2013, “Bento XVI não é um homem de
ação, um revolucionário, um reformador. É antes de tudo um pensador, um teólogo que filosofa
à luz da revelação divina”. Singulares foram também alguns diálogos que ele encetou com a
filosofia contemporânea, sublinhando a essencial relação entre fé e razão. Pode-se mencionar
também sua trilogia sobre Jesus, intencionada a “reanimar a identidade cristã” num tempo
marcado pelos ventos secularizantes e pela perda da plausibilidade e referência de Deus na
vida pública.

Os impasses na condução estratégica
Apesar de sua sólida reflexão teológica, o Papa Bento XVI não se mostrou um bom administrador em sua atuação como papa. Alguns vaticanistas experientes, como Marco Politi,
sublinharam as grandes dificuldades e incertezas do papa na condução estratégica de seu pontificado. Joseph Ratzinger revelou-se um papa competente no âmbito da teologia, uma personalidade de relevo espiritual e intelectual, mas um líder frágil no campo da geopolítica. Um
papa rigoroso em suas análises, intransigente na defesa da fé e da doutrina, mas hesitante na
lida eclesial interna e no campo dialogal mais amplo.

Equívocos no campo da condução estratégica do pontificado foram inúmeros. Foi o que
mostrou Marco Politi em sua obra: Joseph Ratzinger: crisi di un papato (2011). Segundo este
vaticanista, era como se uma “mão invisível” atuasse permanentemente, levando ciclicamente
a novas e vivas polêmicas. Isso revelou-se quase uma praxe do pontificado: depois de passos
em falso, a busca de intervenções equilibradoras. Em muitos casos, impasses substantivos foram interpretados como “erros de comunicação”.
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Isso ocorreu, por exemplo, no polêmico discurso na Universidade de Regensburg, na Alemanha, em setembro de 2006. A intenção do papa era evidenciar a importância da relação
entre fé e razão. Daí o tema da exposição: “Fé, razão e universidade”. Ele defendeu no discurso
a importância de uma fé acompanhada de racionalidade para evitar o risco do fundamentalismo religioso. Se, de um lado, a fé é um elemento importante para a razão, como prevenção
do ceticismo; a razão, por outro, deve igualmente acompanhar a fé, como barreira protetora
contra o extremismo e a violência fundamentalista. O trecho que abriu espaço para a polêmica
retratava o diálogo entre um imperador bizantino do século XIV e um estudioso persa, e a crítica tecida pelo imperador a Mohammad e o Islã.
Esse trecho provocou uma tensão inusitada, derrubando em pouco tempo todo o trabalho
dialogal com o Islã realizado nos 20 anos de pontificado de João Paulo II. O curioso nisso tudo
foi que alguns vaticanistas, entre os quais Politi, chegaram a alertar o responsável pela sala de
imprensa, Padre Lombardi, sobre o risco da citação presente no texto e sobre suas possíveis
repercussões negativas, mas sem conseguirem resultado positivo. A operação desastrosa do
discurso só começou a ser reparada com a intervenção do secretário de Estado, Cardeal Bertoni, dois dias depois do episódio. E também com a retificação do próprio papa em audiência
geral na Praça de São Pedro, com mais de uma semana de atraso. Um tema tão fundamental
como o diálogo com o Islã não teve a devida cobertura estratégica.

Vale lembrar que um pouco antes da visita a Regensburg, o Papa Ratzinger, num ato inesperado, tinha exilado para o Egito o então presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-religioso, Michael Fitzgerald – grande conhecedor do Islã –, e subordinado o mencionado dicastério ao Conselho para a Cultura. No ano seguinte, em junho de 2007, reparando o passo em
falso, o Conselho para o Diálogo ganhou novamente autonomia, com a presidência do Cardeal
Jean-Louis Tauran, excelente diplomático e versado nas questões envolvendo o mundo árabe.

Outro momento delicado do pontificado de Bento XVI ocorreu com a retomada da missa
tridentina, através de um motu próprio, Summorum pontificum (julho de 2007), visando uma
reaproximação com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, o movimento cismático anticonciliar dos seguidores de Marcel Lefebvre. Para o observador atento, houve uma nítida relação
entre o motu próprio e o discurso de Bento XVI proferido em dezembro de 2005 para a Cúria
Romana, em que trata das hermenêuticas em tensão. A retomada da missa tridentina traduziu em verdade a defesa de uma “hermenêutica de continuidade”, defendida por Bento XVI.
Essa retomada litúrgica tradicional significou, na prática, um duro golpe na reforma litúrgica
do Vaticano II, bem como uma carta branca concedida aos ultratradicionalista lefebvrianos,
condenados em 1988. Junto com o motu proprio, a retomada da oração da Sexta-Feira Santa,
que originalmente falava nos “pérfidos judeus” (perfidi giudei). O Papa João XXIII tinha abolido
essa menção dos missais, e Paulo VI tinha proposto uma fórmula mais amena dessa oração
para os judeus. Não se falava em conversão dos judeus, mas na importância de eles progredirem no amor a Deus e na fidelidade à sua aliança.
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Mas Bento XVI preferiu adotar uma fórmula intermediária, que não salvaguardava a irrevogabilidade da primeira aliança. Na oração escolhida, indicava-se a necessidade de um
reconhecimento judaico da salvação universal operada por Jesus Cristo. A posição adotada
provocou tensões com o mundo judaico, particularmente com a comunidade judaica italiana.
Tensão semelhante com a comunidade judaica tinha também acontecido por ocasião da visita
de Bento XVI ao campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, em maio de 2006, quando
o papa omitira em seu discurso a palavra Shoah, mencionando apenas a expressão holocausto.
Sabe-se que para os judeus a expressão Shoah é bem mais significativa para traduzir a ideia da
catástrofe destrutiva que envolveu o genocídio nazista.

Com o recurso a uma leitura deficiente da história, o Papa Bento XVI buscou também deslocar a responsabilidade da Igreja Católica no dramático episódio nazista, como se isso fosse
totalmente “estranho” ao catolicismo alemão da época. O que também provocou muitas reações. Novas tensões ocorreram ainda com a remissão da excomunhão de quatro bispos lefebvrianos, por ordem de Bento XVI, em janeiro de 2009, sendo um deles, Richard Williamson, um
claro representante da extrema direita católica e porta-voz de um antissemitismo explícito.
Chegou-se inclusive a negar a presença das câmaras de gás no extermínio judaico. Como nos
casos anteriores, para corrigir os passos em falso, houve novas intervenções de socorro das
autoridades romanas. As autoridades ou seus representantes são, às vezes, forçados a “defender continuamente trincheiras indefensáveis”.
A mecânica dos passos em falso apareceu em outras ocasiões, como na infeliz nomeação
de Gerhard Wagner como bispo auxiliar de Linz, na Áustria, em fevereiro de 2009. As reações
contrárias nos meios de comunicação daquele país foram imediatas, em razão do conservadorismo vivo e ameaçador defendido pelo nomeado. O bispo acabou sendo em seguida dispensado. E também na infeliz declaração de Bento XVI, em sua viagem à África, em março de
2009. Durante o voo, em resposta a uma pergunta sobre a difusão da AIDS feita pelo jornalista
francês, Philippe Visseyrias, o papa assinalou que a resistência a tal difusão não se dá com a
distribuição de camisinhas, e que tal distribuição, ao contrário, “aumenta o problema”. A declaração do papa surtiu o efeito de um verdadeiro “tsunami midiático”, exigindo explicações do
representante da sala de imprensa vaticana, Padre Lombardi.
Os vaticanistas dividiram-se com respeito aos campos de tensão entre Bento XVI e a Cúria
Romana. Alguns, como John Allen Jr., Sandro Magister e Marco Politi, falaram de obstáculos
bem precisos enfrentados pelo papa em certas questões de conduta na política vaticana. Outros, como o historiador Alberto Melloni, tenderam a reagir contra um pretenso isolamento
do pontífice. É um tema delicado abordado por Paolo Rodari e Andrea Tornielli na obra Attaco
a Ratzinger (Milano: Piemme, 2010, pp. 242-244). Melloni argumentou, com razão, que os 23
anos de convivência de Ratzinger com a Cúria Romana deixaram vínculos que não se perderam. É correto, porém, sublinhar que tensões existiram, sobretudo com figuras curiais de relevo no pontificado de João Paulo II, como os Cardeais Darío Castrillón Hoyos, Angelo Sodano
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 42

97

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

e Stanislaw Dziwisz. Desencontros retornaram com intensidade por ocasião das explosivas
revelações em torno da problemática da pedofilia na Igreja Católica. É particularmente nesse
campo que as diferenças entre Bento XVI e segmentos da Cúria Romana irão emergir com mais
destaque, traduzindo também modos de conduta diversos com respeito ao governo na Igreja.
Segundo Politi, “Ratzinger experimenta o fracasso de decisões que imaginava profícuas,
dá-se conta da ineficiência de quem na Cúria deveria sustentá-lo e assiste impotente a uma
revolta que se propaga nos meios de comunicação. Coisa ainda mais amarga, é obrigado a abrir
os olhos para a rachadura radical do mundo católico com respeito à sua linha” (Politi, 2011, p.
160).

Num dos mais corajosos documentos de seu pontificado, a carta pastoral aos católicos da
Irlanda (março de 2010), Bento XVI reagiu com “pavor” e “sensação de traição” às notícias
veiculadas sobre o abuso de crianças e jovens por parte de membros da Igreja na Irlanda. Reconheceu a gravidade da situação, que revelava “graves pecados” no seio da Igreja. Sublinhou
a importância de “examinar com atenção” as denúncias em curso, e desqualificou a tendência
na sociedade de favorecimento do clero, vista como “uma preocupação inoportuna pelo bom
nome da Igreja e para evitar escândalos”. Sua proposta foi audaz: “agir com urgência”. Aos sacerdotes e religiosos envolvidos, frisou que traíram a confiança neles depositada pelos jovens,
e assinalou que deverão “responder diante de Deus” e dos “tribunais devidamente constituídos”.
Situações assim delicadas envolveram também líderes de movimentos muito estimulados
e consagrados na ocasião, como Marcial Maciel Degollado, fundador dos Legionários de Cristo,
acusado de abusos sexuais. As investigações contra ele, autorizadas pela CDF, tiveram início
– com atraso – em maio de 2006, com muita oposição da Cúria Romana, onde ele tinha defensores. Quebrou-se, com muita dificuldade, essa tradicional “cultura do silêncio”. Na ocasião, foi
convidado a renunciar a todo ministério público e devotar-se a uma “vida reservada de oração
e penitência”. Depois de sua morte, ocorrida em janeiro de 2008, outros escândalos envolvendo sua pessoa foram revelados. Em maio de 2010, conclui-se a investigação sobre ele, com a
confirmação de sua conduta imoral e de seus “gravíssimos comportamentos”.
Junto com a crise em torno da pedofilia, havia a intransparência do banco vaticano e as
polêmicas revelações do Vatileaks, no início de 2012, implicando documentos secretos do Vaticano, com a comprovação de uma ampla rede de corrupção, nepotismo e favoritismo. O mordomo de Bento XVI, que servia o papa desde 2006, foi responsabilizado pelo vazamento dos
dados. Os documentos divulgados não tratavam só de questão financeira, mas também de “lutas fratricidas” entre cardeais da Cúria Romana e de sua crescente ambição e luta pelo poder.
A conjugação desses complexos fatores, que se somaram à frágil saúde de Bento XVI, resultaram na decisão em favor de sua renúncia. Essa foi talvez sua “única grande reforma”, como
sublinhou Marco Politi. Não significou um gesto qualquer, mas um ato de governo de grande
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alcance, um ato singular de “magistério espiritual”. Daí ter provocado novamente a irritação
da ala conservadora da Igreja. Um ato que guarda consigo um significado preciso, de “dessacralização” de um cargo – tido como vitalício – e de visualização de seu limitado alcance. É
um gesto que instala uma nova discussão na Igreja Católica sobre o modo de estruturação de
seu governo central, abrindo também espaço para sinalizar os limites da própria instituição e
convocando ao desafio de reinvenção da Igreja, de um novo tônus espiritual, fundado na convocação evangélica.
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Componentes históricos, institucionais
e pessoais de uma possível reforma da Igreja
Manoel Godoy

A história do papado não começa com o Papa Francisco. Isso parece óbvio, mas, pelo espetáculo midiático, alguns podem até ter essa impressão. Pode-se perceber que os percalços
do governo do Papa Bento caíram até no esquecimento, diante dos inúmeros gestos simbólicos do atual bispo de Roma. Sem querer apagar a esperança de quem quer que seja, chamo a
atenção para o necessário equilíbrio nas análises sobre a conjuntura da Igreja. Essa instituição
bimilenar não muda de sobressalto. Sua purificação evangélica deverá ser obra lenta, gradual
e progressiva.

Portanto, minha reflexão parte do chão eclesial encontrado pelo Papa Francisco para dar
nomes aos limites históricos, institucionais e pessoais que o atual líder máximo da instituição
católica terá que enfrentar no seu pontificado. Com isso, também deixo claro que não há perspectivas de revolução institucional. No máximo, podemos presenciar uma singela reforma.

Evitando voltar muito atrás, parto da década de 2003 a 2013. Esta pode ser organizada por
um antes e depois do Beato João Paulo II ou pela ascensão do prefeito da Congregação para a
Doutrina da Fé, o Cardeal Ratzinger, ao pontificado, sob o nome de Bento XVI (19/04/2005).
Duas personalidades bem diferentes mostram ao mundo dois estilos de governo da instituição
católica. O Beato tinha muita facilidade para lidar com os meios de comunicação social e ocupava constantemente a mídia; o Papa Bento XVI, embora se esforçasse muito em seu contato
com a sociedade, apresentava-se bastante retraído e tímido. Com sua maneira franca e aberta
de expor seu pensamento, causou alguns problemas que deixaram sua imagem bastante arranhada junto à opinião pública e até mesmo dentro da Igreja.
No final do mandato do Papa João Paulo II, quando ele já estava bem debilitado, o governo
da instituição católica ficou entregue à Cúria Romana. Foi assim com o Papa Paulo VI e sempre
será assim, a não ser que a prática da renúncia papal se torne um processo normal. Porém,
pelo que hoje podemos perceber, nesse período de transição não foi o Cardeal Ratzinger um
dos expoentes no comando, apesar de toda a sua influência na implantação do projeto de restauração da Igreja, impetrado por ele e pelo Papa João Paulo II desde o Sínodo dos Bispos de
1985.
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Os pontos-chave que podem ter levado o Papa Bento XVI à renúncia, além de suas condições físicas bem debilitadas, são significantes para se entender o intrincado contexto eclesial
que o Papa Francisco terá pela frente.

Crise de credibilidade e projeto
restauracionista da Igreja
Desde a publicação de uma longa entrevista concedida ao jornalista italiano Vitório Messori, em 1985, o Papa Bento XVI, na época prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé,
deixou claro que tinha em mente um projeto de restauração eclesiástica. Por isso, embora de
maneira diferente, pode-se dizer que seu programa papal aponta para a continuidade de tal
projeto iniciado nos tempos do pontificado do Beato João Paulo II. Ele nunca escondeu seu
ponto de vista sobre o Concílio Vaticano II e se propôs a colocar ordem na casa diante daquilo
que ele chamava de estragos que certa hermenêutica do concílio provocou na Igreja. Afirmou
em 1985: “É incontestável que os últimos vintes anos foram nitidamente desfavoráveis para
a Igreja Católica” e, com isso, defendia certo processo restauracionista, que, segundo ele, não
seria uma volta atrás, mas “uma busca de um novo equilíbrio, após os exageros de uma indiscriminada abertura ao mundo, após as interpretações por demais positivas de um mundo
agnóstico e ateu”.

Relacionamento com os bispos lefebvristas
Já no final do pontificado de João Paulo II, o Cardeal Joseph Ratzinger iniciou contatos frequentes com ala mais conservadora e integrista da Igreja em busca de comunhão oficial. Esses
contatos foram intensificados depois de sua ascensão ao papado, em 2005. O cardeal colombiano, Dario Castrillón, encarregado da Comissão Ecclesia Dei, constituída para acompanhar
os dissidentes, assumiu diretamente essa tarefa. Foi o mesmo cardeal que em 2002 veio ao
Brasil, na Diocese de Campos, e promoveu a reintegração da ala lefebvriana à Igreja, reconhecendo o Bispo Dom Fernando Áreas Rifan como administrador apostólico da Administração
Apostólica Pessoal São João Maria Vianney. Desde essa época, a diocese de Campos convive
com a ambiguidade de ter dois bispos católicos na mesma cidade. A CNBB teve de reconhecer
essa comunhão um tanto estranha e incorporar o tal bispo nos seus quadros.
Portanto, o afago aos bispos de Lefebvre não é um ato isolado e fez parte de uma série de
sinais que apontam o recrudescimento do programa de restauração da Igreja empreendido
pelo Vaticano desde a subida do Papa João Paulo II ao trono de Pedro e do Cardeal Ratzinger à
Congregação para a Doutrina da Fé.
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Comunhão na Igreja e Dominus Iesu
Em 1992, a Congregação para a Doutrina da Fé publicou um documento que teve pouca
repercussão, mas demonstrava o que o Vaticano entendia por comunhão na Igreja, Carta aos
Bispos da Igreja Católica sobre Alguns Aspectos da Igreja Entendida como Comunhão (28 de
maio de 1992). Porém, mais enfática foi a Declaração Dominus Iesu, sobre a unicidade e a universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja, publicada em 16 de junho de 2000, que provocou enormes reações no mundo ecumênico, pois afirmava que as Igrejas da reforma não eram
verdadeiramente Igrejas, somente a católica. Quando a poeira parecia ter baixado, a Congregação para a Doutrina da Fé, em junho de 2007, publicou, com aprovação do Papa Bento XVI, o
documento Respostas a Algumas Perguntas sobre Certos Aspectos da Doutrina sobre a Igreja.
Voltou a reafirmar que a única Igreja de Cristo é a Católica Apostólica Romana, tentando corrigir aquilo que o documento chama de “interpretações erradas” da Constituição Dogmática
Lumen Gentium do Concílio Vaticano II.

Motu proprio Summorum Pontificum. Em 7 de julho de 2007, o Vaticano publicou o motu
proprio Summorum Pontificum que autoriza a missa em latim. O problema é que com isso se
retoma a oração pela conversão dos judeus, instituída no Concílio de Trento de 1570, que na
reforma estabelecida por Paulo VI tinha sido modificada substancialmente.
Ora, quando o Papa Bento XVI fala que “Se o lermos e recebermos guiados por uma justa
hermenêutica, o Concílio pode ser e tornar-se cada vez mais uma grande força para a renovação sempre necessária da Igreja” e toma tais atitudes, gera em nós uma questão: A justa hermenêutica do Concílio abrange fazer concessões a quem é contra o Concílio?

Nesse enquadramento se entende melhor uma série de episódios eclesiásticos que corroeram a credibilidade da Igreja Católica no mundo.

Discurso em Regensburg. Nem mesmo o forte apoio dos movimentos integristas tem conseguido evitar um clima de crise pela qual passa o Vaticano: a da credibilidade. Desde o imbróglio criado com os muçulmanos naquela fala do Papa Bento XI, na Universidade de Regensburg
(Alemanha), em setembro de 2006, o relacionamento com a sociedade não tem sido nada fácil
para o Vaticano. Guardadas as devidas proporções, podemos dizer que esse evento teve um
efeito para a Igreja quase tão desastroso quanto o 11 de Setembro norte-americano. Porém,
até com certa habilidade se tentou convencer os muçulmanos de que a afirmação papal não
era tão drástica como parecia. O papa lamentou que alguns fragmentos de sua fala tenham
sido considerados tão ofensivos. Bem, basta ver os tais fragmentos e a força que eles têm por
si mesmos. “Mostre-me também aquilo que [o profeta] Maomé trouxe de novo, e encontrarás
somente coisas más e desumanas, com sua diretiva de difundir por meio da espada a fé que
ele predicava. Deus não gosta de violência; não atuar segundo a razão é contrário à natureza
de Deus”.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 42

102

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Caso Williamson. Quando se pensa que um conflito está resolvido, vem outra bomba, envolvendo o mundo judaico. O afago do Vaticano aos bispos seguidores de Lefebvre incluiu um
bispo francamente negacionista do Holocausto judaico. Richard Williamson, que nasceu na
Grã-Bretanha, era pastor anglicano e se converteu ao catolicismo. Depois do Concílio, integrou-se à corrente chefiada pelo arcebispo francês Marcel Lefebvre, que o ordenou em 1989.
Dirigiu o Seminário da Fraternidade São Pio X, em Winoma, Estados Unidos, e em 2004 foi
para a Argentina.

Esse caso demonstra, no mínimo, como andava mal a comunicação no Vaticano. “A assinatura da revogação da excomunhão foi dada no dia 21 de janeiro; dois dias antes, dia 19, Der
Spiegel tinha noticiado a entrevista-bomba que Williamson concedeu a uma televisão sueca,
em que negava o Holocausto dos judeus e a existência das câmaras de gás. É possível que ninguém se informara disso no Vaticano? Por acaso, o papa e o seu secretário pessoal, Monsenhor
Georg Genswein, ambos bávaros, não leem a imprensa alemã? Não foi possível adiar o perdão
até que Williamson se retratasse?”

O caso Williamson vai além de seu antissemitismo. Ele também “sustentou que a queda
das Torres Gêmeas foi um autoatentado, que judeus e mórmons são “inimigos de Cristo”, que
é um disparate que as mulheres usem calças compridas ou vestido curto, que Pinochet foi um
grande estadista”. Não foi só o mundo judaico que se ofendeu com a reabilitação desse senhor
antissemita, mas todo o povo alemão, que mereceu de sua primeira-ministra uma palavra de
profundo pesar pela atitude do Vaticano. Esse episódio abriu uma profunda ferida de difícil
cicatrização no relacionamento entre Igreja e povo judeu.

Caso Wagner na Áustria. Na série de medidas conservadoras, inclui-se a indicação de um
bispo auxiliar na Áustria, Gerhard Maria Wagner, que pregou ser o furacão Katrina uma vingança de Deus contra os pecadores de Nova Orleans e que a série Harry Potter é satânica. Depois da reação da Igreja da Áustria contra essa indicação, o Vaticano suspirou aliviado quando
o próprio indicado pediu para não aceitar a nomeação. O pior é que essa nomeação foi associada ao caso do perdão aos bispos lefebvrianos, como dá a entender a mensagem apostólica
divulgada pelos bispos austríacos, convocados pelo Cardeal Christoph Schoenborn, arcebispo
de Viena, para tratar do caso Wagner. Nessa mensagem destacam que os quatro seguidores de
Lefebvre foram perdoados por Bento XVI, mas não regressaram “automaticamente” à Igreja.
No final da mensagem, há uma crítica meio velada ao Vaticano. “Esperamos que consigam melhorar os insuficientes processos de comunicação também no Vaticano, de modo que o serviço
universal do papa não seja coberto de sombras”.

Casos Haight, Jon Sobrino, Jacques Dupuis, Peter C. Phan, Queiruga, Pagola e outros. As heresias da ala conservadora não preocupam o Vaticano, porém, as reflexões mais abertas no
campo teológico recebem reprimendas rapidamente. Nessa perspectiva, o teólogo Jon Sobrino
recebeu uma notificação da Congregação para a Doutrina da Fé sobre sua cristologia, que para
o Santo Ofício parece acentuar por demais o Jesus histórico em detrimento do Cristo da fé. Já o
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teólogo Roger Haight, de 75 anos, depois de ser notificado pela mesma Congregação, em 2004,
e acusado de causar graves danos aos fiéis por causa do livro Jesus, símbolo de Deus, recebeu
em janeiro de 2009 ordens para parar de ensinar e publicar sobre assuntos teológicos.

Peter Phan, vietnamita, que leciona nos EUA, é outro teólogo acusado de abrir debate sobre o papel de Cristo como “único e universal salvador do mundo”. Ele é o quarto teólogo de
primeira linha que acabou submetido a um processo depois da publicação da Dominus Iesu.
Antes dele e pelos mesmos motivos, a Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano havia
emitido notificações contra três jesuítas: Jacques Dupuis, em 2001, Roger Haight, em 2004,
e Jon Sobrino, em 2006.
Correu um processo contra o teólogo galego, Andrés Torres Queiruga, na Comissão de Doutrina da Fé da Espanha. Segundo a agência de notícias Religion Digital, a sua condenação teria
estado pronta. E agora, mais recentemente, a Congregação para a Doutrina da Fé abriu um
processo contra o livro Jesus, aproximação histórica, do teólogo basco José Antonio Pagola,
embora a nona edição revisada da obra tenha o imprimatur do ex-bispo de São Sebastián, Juan
María Uriarte.

A revista Concilium, n. 2, de 2012, tratou do tema da relação entre bispos e teólogos, e
elencou uma série de processos tocados pela Comissão para a Doutrina da Fé da Conferência
Norte-Americana de Bispos contra vários teólogos e teólogas, destacando o conflito com a Sociedade dos Teólogos Católicos da América.

Em 2007, a professora Elizabeth Johnson publicou Quest for the Living God [Em busca do
Deus vivo]. Quatro anos depois, em março de 2011, a Comissão para a Doutrina da Fé emitiu
uma nota em que se afirma que o livro de Johnson estava cheio de “distorções, ambiguidades e
erros”. Em 2010, a mesma Comissão havia emitido um comunicado que expressava duras críticas sobre o trabalho de dois teólogos norte-americanos, Todd A. Salzman e Michael Lawler,
pelo seu livro The Sexual Person [A pessoa sexual].

Caso de abusos sexuais na Igreja. Representantes de 110 conferências episcopais e 30 ordens religiosas estiveram reunidos em Roma, de 6 a 9 de fevereiro de 2012, para um simpósio
sobre os casos de abusos sexuais na Igreja, chamado de Rumo à Cura e à Renovação. A iniciativa partiu da Universidade Pontifícia Gregoriana, de Roma, e contou com o apoio da Santa
Sé, em particular da Congregação da Doutrina da Fé, que em 2011 solicitou aos episcopados
católicos de todo o mundo a elaboração de diretivas próprias para tratar os casos de abusos
sexuais.
Sem sombra de dúvidas, os casos de abusos sexuais envolvendo os clérigos católicos é o
fato que mais contribuiu para aumentar a crise de credibilidade na instituição católica. Durante o simpósio, vários discursos de lideranças eclesiásticas foram enfáticos no sentido de se
combater com todas as forças e sem tolerância qualquer caso de abuso sexual no seio da Igreja.
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O simpósio também contou com testemunhos de vítimas, tais como o de Marie Collins,
agora uma senhora irlandesa de 62 anos. Aos 13 anos, ela foi abusada sexualmente diversas
vezes por um sacerdote, o capelão do hospital onde ela estava internada. Ela foi a primeira a
falar no simpósio sobre os abusos cometidos por religiosos contra menores.

O promotor de Justiça da Congregação para a Doutrina da Fé, Monsenhor Charles Scicluna,
afirmou que “o problema e a grande preocupação são com a Europa, onde emergiram ou estão
emergindo muitos casos. Portanto, a Igreja tem a obrigação de cuidar das vítimas de abusos e
de ajudá-las em seu percurso de cura, mas, sobretudo, tem a obrigação de denunciar tais crimes às autoridades civis do país em que eles se verificaram”. Ele também responsabilizou os
bispos e disse: “Precisamos estar vigilantes na escolha dos candidatos para o importante papel
de bispo e também precisamos usar as ferramentas que o direito canônico e a tradição nos dão
para a responsabilização dos bispos”.
O Cardeal Marc Ouellet, prefeito da Congregação para os Bispos, em sua homilia, falou
da “grande vergonha” e do “enorme escândalo”, e definiu como uma “tragédia” esses atos abomináveis que têm como protagonistas sacerdotes e religiosos, um “crime que causa uma autêntica experiência de morte dos inocentes”. “Como membros da Igreja devemos ter a coragem
de pedir perdão a Deus e aos pequenos que foram feridos”.

Falando sobre os Estados Unidos, Michael Bemi e Pat Neal forneceram estimativas que
sugerem que a Igreja norte-americana gastou pelo menos 2,2 bilhões dólares pagando litígios
relacionados com a crise, e que pode ter havido um total de cerca de 100 mil vítimas de abuso
sexual clerical. E rejeitaram o que descreveram como quatro “mitos” sobre a crise, que seriam:
1. A crise é um problema norte-americano; 2. A crise foi exagerada por uma mídia sem Deus
que é antagônica a pessoas ou instituições de fé; 3. A crise foi instigada por advogados avarentos, cujo único objetivo é enriquecer financeiramente; 4. A orientação homossexual faz com
que os homens sejam criminosos sexuais. “Nem a orientação homossexual nem a heterossexual são um fator de risco”, disseram, “mas, sim, a orientação sexual desordenada ou confusa”.
Como o ato final do simpósio sobre a crise dos abusos sexuais, é lançado um novo Centro
de Proteção à Criança, sediado na internet e projetado para formar padres, diáconos e outros
membros da Igreja na luta contra o abuso infantil. De acordo com o diácono alemão Hubert
Liebhardt, cientista educacional que atua como diretor do novo centro, seu objetivo é “promover uma cultura da vigilância em ambientes católicos”.

Embora muito do que foi dito seja familiar às pessoas que têm convivido com a crise na última década, a ideia era compartilhar essa experiência com o restante do mundo católico, especialmente em lugares onde a crise dos abusos sexuais ainda não havia explodido, na esperança
de que, por uma vez, as lideranças eclesiais possam desarmar a bomba antes que ela exploda.

É certo também que iniciativas positivas, tais como o Ano Sacerdotal, de junho de 2009 a
junho de 2010, ficaram bem ofuscadas por tantos escândalos. Confiram: “Corrupção nas finanCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 42
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ças vaticanas. O atual núncio da Santa Sé nos EUA e ex-secretário geral do Governatorato da
Cidade do Vaticano – o governo que administra o Estado –, o arcebispo Carlo Maria Viganò,
denunciou em uma carta a Bento XVI a “corrupção e má gestão” na administração vaticana,
informou a imprensa italiana nesta quarta-feira, 25 de janeiro. ‘Beatíssimo Padre, uma transferência minha provocaria desorientação naqueles que acreditaram que era possível sanar
tantas situações de corrupção e de prevaricação há muito tempo enraizadas na gestão das
diversas direções’ do governo vaticano, escreveu Viganò ao papa. Em outro trecho da carta
afirma: ‘Jamais pensaria em me encontrar diante de uma situação tão desastrosa, que, apesar
de ser inimaginável, era conhecida por toda a Cúria’”.

O arcebispo denunciou, segundo o jornal de Milão, que, no Vaticano, “trabalham sempre
as mesmas empresas, com custos dobrados em relação a outras, até porque não existe nenhuma transparência na gestão dos contratos de construção e de engenharia”.

Ele também denunciou, entre outras coisas, que a Fábrica de São Pedro, que se encarrega
da manutenção dos edifícios vaticanos, apresentou uma conta “astronômica” de 550 mil euros
para a construção do tradicional presépio, colocado na Praça de São Pedro em 2009.

Viganò também denunciou que os banqueiros que integram o chamado Comitê de Finanças e Gestão se preocupam mais com os seus interesses “do que com os nossos” e que, em
dezembro de 2009, em uma operação financeira “queimaram (perderam) 2,5 milhões de dólares”.
O prelado relatou em suas cartas ao papa que, durante a sua gestão, conseguiu que o Vaticano passasse de oito milhões e meio de déficit em 2009 para um lucro de 34,4 milhões em
2010.

Essa questão de falta de transparência na gestão econômica do Vaticano não é nova e está
relatada com muitos documentos no livro: Vaticano S.A – O arquivo secreto que revela escândalos políticos e financeiros da maior instituição religiosa do mundo, de Gianluigi Nuzzi, da editora
Larousse.

Vatileaks
Esses escândalos, publicados nas primeiras páginas dos jornais italianos, levantaram suspeitas fortes de corrupção na gestão do Vaticano, na aplicação da normativa contra a lavagem
de dinheiro de seu banco, o Instituto para as Obras de Religião (IOR), e, por fim, sobre um
suposto complô contra o papa. Diante disso, o Papa Bento XVI criou uma comissão formada
por três cardeais – Julián Herranz, Josef Tomko e Salvatore De Giorgi – para investigar a fuga
reiterada de documentos internos. Tais documentos se constituem numa série de cartas confidenciais dirigidas ao Papa Bento XVI sobre temas delicados, como as intrigas do Vaticano ou
os escândalos sexuais do padre mexicano Marcial Maciel, amigo do Beato João Paulo II.
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No dia 25 de maio de 2012, magistrados do Vaticano acusaram o mordomo do Papa Bento
XVI, Paolo Gabriele, de posse ilegal de documentos secretos, depois de terem achado tal material em sua residência. Ele foi detido, mas ninguém, nem mesmo a Santa Sé, acredita que Paolo
Gabriele esteja só nessa empreitada. Como correu no Vaticano o boato sobre um possível ataque contra o papa, até o fim de 2012, esse episódio pode estar relacionado com a possível luta
interna pelo poder e a aplicação das normas de transparência editadas pelo papa.

Poucos dias antes da detenção de Gabriele, o Banco do Vaticano (IOR) destituiu seu presidente, Ettore Gotti Tedeschi, “por não ter cumprido com as obrigações do cargo” e por despertar “preocupações” pela sua gestão. A imprensa italiana acredita que Tedeschi também tenha
deixado vazar documentos oficiais do Vaticano.

Complô contra Bento XVI
Uma nota anônima, datada de 30 de novembro de 2011, foi entregue pelo cardeal colombiano Dario Castrillón Hoyos à Secretaria de Estado do Vaticano e ao secretário do papa nos
primeiros dias de janeiro de 2012, com a sugestão de realizar investigações para compreender exatamente o que o arcebispo de Palermo, o Cardeal Paolo Romeo, fez e com quem falou
na China. O que foi relatado é a existência de um complô para matar o papa até novembro de
2012.

Sempre circulam lendas sobre conspirações vaticanas, e foram escritos livros e artigos sobre a morte suspeita de João Paulo I. Mas aqui estamos diante de um ineditismo absoluto.
Ninguém jamais havia posto o preto no branco sobre a hipótese de um complô para matar o
papa. Um complô que poderia se realizar num ano marcado e que está inserido no documento
dentro de uma análise inquietante das divisões internas da Igreja.
A nota ainda faz referência a possíveis intrigas entre o Secretário de Estado do Vaticano,
o Cardeal Tarcisio Bertone, e parte significativa da Cúria Romana. Afirma que o próprio papa
estaria tendo dificuldades de relacionamento com o Cardeal Bertone. Fala ainda da sucessão
do papa, apontando que seu candidato é o cardeal de Milão, Angelo Scola, muito próximo do
movimento Comunhão e Libertação.

O Papa Ratzinger pensa na renúncia. Essa é a opinião de Dom Luigi Bettazzi, bispo emérito de Ivrea, dada num programa de Rádio na Itália. O bispo não acredita que exista um complô para matar o papa, como especulado pela imprensa. “Não, não acredito. Se fosse o papa
anterior, eu entenderia, mas este papa aqui me parece muito manso, religioso. Não poderia
encontrar os motivos para atacá-lo”. Bettazzi, porém, tem outra teoria, de algum modo relacionada com a notícia. “Acho que é um sistema para preparar a eventualidade da renúncia. Para
preparar esse choque – porque a renúncia de um papa seria um choque – começam a jogar ali
a coisa do complô.”
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Diante dessa boataria, o Cardeal Walter Kasper, amigo do papa, respondendo a um repórter que lhe perguntava: “O que está acontecendo, eminência?”, respondeu: “Veja, eu não sei se
são disputas de poder ou outra coisa, e não me interesso por isso. Não está muito claro o que
propõem. Talvez se queira prejudicar o Secretário de Estado, atingir outras pessoas também.
Certamente, o que está em jogo é a imagem de toda a Igreja. Mesmo que a nota anônima que
foi entregue à imprensa esteja fora da realidade, que seja ridícula: todo mundo é consciente
disso, é a evidência. Exatamente: além do conteúdo, o problema é que, dentro do Vaticano, há
alguém que faz filtrar essas coisas para o exterior... Eu não sei nem nunca soube muito sobre
os assuntos internos do Vaticano. Nunca quis saber sobre esses lobbies, não me interessam,
sou um estrangeiro na Cúria! E eu tentei fazer o meu trabalho. Por isso, sei como o papa se
entristece com essas coisas”.

Em outro momento da mesma entrevista, diz: “esse episódio também mostra um clima de
burocracia interna, um estilo de trabalho que não vai bem. Não em todos, claro. Muitos trabalham pela Igreja. Mas quem faz essas coisas é um irresponsável”.
Alberto Melloni, professor de História do Cristianismo da Universidade de Módena-Reggio Emilia e diretor da Fundação João XXIII para as Ciências Religiosas de Bolonha, interrogado sobre os Vatileaks, os relaciona diretamente à perseguição ao Cardeal Bertone: “Me
parece um ataque contra o papa por parte daqueles que querem dizer: te equivocaste ao escolher o Secretário de Estado e te equivocaste ao não substituí-lo...”.

O livro do jornalista italiano Gianluigi Nuzzi, Sua Santidade. Os papéis secretos de Bento XVI,
traz correspondência privada interna, do Papa Bento. O mesmo jornalista já tinha publicado Vaticano S.A., onde aparecem dados também internos sobre a questão financeira
do Vaticano.

Lefebvrianos: não ao acordo com o Vaticano
Depois de dois anos de Bento XVI ter retirado a excomunhão dos quatro bispos lefebvrianos, como um “convite à reconciliação” com relação aos cismáticos, verifica-se total insensibilidade da parte deles. A Santa Sé chegou até a oferecer aos lefebvrianos a possibilidade de se
tornarem uma prelazia como o Opus Dei. Mas a fraternidade, por seu lado, não concedeu nada,
e as negociações se romperam no ponto onde haviam começado: na aceitação do Concílio
Vaticano II e do magistério posterior dos papas. Mas um sinal decisivo foi, no L’Osservatore
Romano do dia 2 de dezembro de 2011, o artigo de Dom Fernando Ocáriz, que faz parte da
delegação vaticana para as negociações e é o vigário-geral do Opus Dei: “A intenção pastoral do
Concílio não significa que ele não seja doutrinal”, escreveu. “Uma característica essencial do
Magistério é a sua continuidade e homogeneidade no tempo.”
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O concílio, enfim, é vinculante e não é possível ir contra o Magistério dos papas, incluindo
os posteriores. E aqui está a questão: Fellay contesta e “critica” a “interpretação” que o catecismo dá ao concílio. E diz sarcasticamente que “eles”, ou seja, o Vaticano, “atribuem outro
significado ao termo ‘tradição’ e também, talvez, ao termo ‘coerência’”.
“Somos obrigados a dizer ‘não’. Não assinaremos.” As frases de Dom Bernard Fellay, superior dos lefebvrianos, podem não ser a última palavra, no tira-teima com a Santa Sé. Mas, no
mínimo, significam que as negociações acabaram em um beco sem saída.

Apelo à desobediência.
Manifesto de párocos austríacos
Cresce o número de descontentes com os rumos da instituição católica. Se, por um lado,
os lefebvrianos recusam assumir as condições do Vaticano para voltarem à comunhão, por
motivos de fidelidade aos valores da tradição, por outro, há quem faça apelo à desobediência
exatamente pelo imobilismo da atual cúpula eclesiástica, nos seguintes termos: “A recusa de
Roma a uma reforma da Igreja há muito esperada e a inatividade dos nossos bispos não só nos
permitem, mas também nos obrigam a seguir a nossa consciência e a agir de forma independente”. Com essa introdução, cerca de 400 padres austríacos lançaram, em junho de 2011, um
manifesto intitulado “Apelo à Desobediência”.

Expansão do movimento
O movimento do Apelo à Desobediência, nascido na Áustria, se expandiu pela Irlanda,
Alemanha, França e Eslováquia. Com simpatizantes na América Latina, EUA e Austrália.
Em seu blog: <Sapafrance.canalblog.com> (2/02/2012), os padres da diocese de Rouen, na
França, não só assumiram o manifesto dos seus colegas austríacos como acrescentaram, a seu
modo, alguns pontos que batizaram de: “Por uma verdadeira obediência ao Evangelho”.
Começam assim: “Aprovamos o texto do Apelo à Desobediência. Acrescentamos que queremos uma Igreja que esteja à escuta das necessidades e das expectativas dos homens de hoje,
uma Igreja solidária com os pobres e os excluídos”.

Renúncia de Bento XVI
Com tantos dados, atribuir somente à debilidade física a causa da renúncia seria um ato
profundamente ingênuo, que nem mesmo o Papa Bento admitiu, pois, junto com ela, ele disse
que se sentia também fraco espiritualmente para continuar governando a Igreja. Além disso,
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é preciso ser claro e transparente nesse assunto, pois se corre o risco de uma tremenda hermenêutica hipócrita nas análises das duas maneiras de deixar o poder dos últimos dois papas.
Quando o Papa João Paulo II deixou o mundo todo angustiado com sua enfermidade, arrastando-se no poder, desenvolveu-se toda uma teologia dolorista para justificar sua opção; quando
o Papa Bento XVI renunciou, faz-se uma leitura de um verdadeiro ato de parresia (παρρησία),
de coragem e de humildade. Os dois tiveram interpretações distintas do exercício do cargo.
Hoje, agradecemos ao Papa Bento XVI, pois, com sua renúncia, trouxe a figura papal para o
rol dos homens normais. Numa palavra, dessacralizou o papado e nos possibilitou ver o lado
humano desta figura mitizada por tantos.

Questões disputadas: reforma da Cúria,
nunciaturas, celibato, acesso à Eucaristia e outras

Tendo esses pontos como moldura, vislumbramos um quadro com muitas questões internas que se arrastam dentro da instituição há séculos e outras com pelo menos 50 anos de
expectativas criadas pelo Concílio Vaticano II, causando um enorme mal-estar em inúmeros
católicos e provocando o afastamento de tantos outros.

Podem-se elencar essas questões, mesmo correndo-se o risco de colocá-las todas num mesmo nível, embora sejam de naturezas distintas e de importância também diferente. A primeira
insatisfação bastante generalizada é a formação da Cúria Romana. Cresce o consenso de que
ela necessita de uma reforma urgente e bastante profunda. É grande a insatisfação do episcopado do mundo inteiro com o tratamento que suas Igrejas recebem dos dicastérios romanos.
Burocrático, frio, inoperante e até sem polidez alguma. Some-se a essa questão o relacionamento entre nunciaturas e Igrejas locais. Se o reconhecimento das Conferências Episcopais
tivesse tido continuidade, no prisma da colegialidade, talvez as nunciaturas pudessem mesmo
ser extintas. O trabalho diplomático e, sobretudo, o processo de escolha dos bispos podiam
ser assumidos pelas conferências. Além de estreitar o relacionamento das Igrejas locais com o
papa e os dicastérios romanos, teria um efeito fantástico na economia do Vaticano.
As questões de ordem moral carecem de um enfrentamento mais transparente e dialogal.
Mesmo com todo o escândalo da pedofilia, que atingiu até figuras cardinalícias, o assunto segue sendo um tabu na instituição. O tema do controle da natalidade, da reprodução in vitro,
da união de pessoas do mesmo sexo e outros também estão na lista de espera para um debate
profundo e sério, que redunde num posicionamento corajoso e mais realista.

O acesso à comunhão eucarística de pessoas casadas em segunda união é outra questão
que precisaria ser enfrentada de forma mais matizada. Não dá para generalizar que todos os
casais de segunda união são mal-intencionados ou foram irresponsáveis. Há situações bastante diferenciadas. Será que os pastores locais não seriam capazes de discernir esse assunto? Se
admitirmos que não, é preciso então rever todo o processo de formação dos mesmos.
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Outro tema que clama aos céus é o da falta de cumprimento do direito que o povo cristão
tem de poder receber a Eucaristia com regularidade. A ligação que se fez entre celibato e Eucaristia tem impedido, inúmeras vezes, que o direito do povo, garantido pelo Direito Canônico,
seja cumprido. Não é preciso fazer nenhuma revolução contra o celibato, que deverá continuar
como um carisma significativo na Igreja, mas poderíamos conviver com outras maneiras de
vivenciar o ministério presbiteral que favorecesse o acesso de tantos e tantas à Eucaristia com
maior frequência.
O jeito como se administra a situação de presbíteros casados e diáconos permanentes viúvos tem implicações sérias na concepção do sacramento do Matrimônio (cf. Cân. 1087). Os primeiros são tratados na Igreja como cristãos de segunda, abaixo de qualquer outro leigo, como
se a opção pelo sacramento do Matrimônio tivesse sido um grande pecado do presbítero; os
segundos, com a proibição de contraírem novas núpcias, depois da viuvez, faz parecer que são
incapazes de combinar o ministério com a vida matrimonial.

Sem querer esgotar os temas eclesiais mais candentes, que estão aguardando uma tratativa
real e transparente da parte da instituição católica, não se pode deixar de elencar a questão da
mulher. Historicamente, são as mulheres que sustentam a Igreja nas bases e não há argumento
teológico consistente que justifique o seu alijamento das decisões ordinárias da instituição.
Uma real participação no governo da Igreja é plenamente possível e depende realmente da
vontade de quem governa a instituição.
Sem sombra de dúvidas, um dos limites institucionais mais difíceis de ser removido será a
influência de alguns movimentos que se empoderaram exacerbadamente nos pontificados de
João Paulo II e Bento XVI. Tais movimentos foram até colocados em suspeita, como possíveis
aliados da boataria que provocou a renúncia de Bento XVI. Vejamos como o Papa Francisco se
relacionará com esses movimentos e será capaz de enquadrá-los numa nova disciplina eclesiástica.

Revolução ou reforma
Diante da herança recebida, com questões tão complexas, seculares e outras mais recentes,
é preciso exercitar a paciência histórica no aguardo por decisões concretas. Por outro lado,
o Papa Francisco precisa aproveitar essa fase de enamoramento midiático e tomar algumas
decisões mais urgentes, porque a demora excessiva poderá acomodar uma vez mais as forças
conservadoras no interior na Igreja. O risco que se corre é que toda essa bolha midiática em
torno ao novo papa favoreça uma vez mais que a instituição empurre para debaixo do tapete
as verdadeiras questões que aguardam soluções.
O passado do Papa Francisco é tema também disputado. Há quem o veja como conivente
com os comandantes dos anos de chumbo argentino, ou pelo menos, omisso em momentos em
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que os direitos humanos eram fragorosamente desrespeitados pelas Forças Armadas argentinas, sendo na época provincial jesuíta. Como bispo auxiliar e arcebispo, depois feito cardeal
de Buenos Aires, Jorge Maria Bergoglio combinou a maneira simples de viver, bem próxima do
povo, com um silêncio em relação ao processo de condenação dos culpados pelas atrocidades
do período militar. Fez oposição ao governo dos Kirchner, favorecendo a articulação da ala
política mais conservadora de seu país.
Com seus primeiros gestos e palavras, como papa, alimenta uma esperança de que sua
proximidade ao povo simples e pobre poderá indicar mudanças mais substanciosas na instituição, rumo a uma vivência mais evangélica. Porém, são apenas indicações que precisarão vir
acompanhadas de atos concretos e medidas eficazes.

Conclusão: crise de credibilidade
A instituição católica pode até querer usar a velha tática conhecida do deixar o tempo passar, mas terá de conviver com a crescente espiral da crise de sua credibilidade, diante do mundo
globalizado em que as notícias circulam na velocidade da luz. Na expressão de Piero Cappelli,
o que estamos vendo é um verdadeiro “cisma silencioso”: “gradual afastamento, em variadas
formas e tempos, do povo católico – como indivíduos e como partes deste –, do endereçamento
pastoral dos bispos e do papa”. O momento atual se torna profundamente delicado quando se
juntam duas linhas de escândalos do Vaticano: a moral sexual e a questão das finanças. O Instituto para as Obras de Religião (IOR/Banco do Vaticano) se transformou numa “lavanderia de
dinheiro, utilizada pela máfia e por inescrupulosos aventureiros políticos”, como denominou o
jornalista e escritor italiano Gianluigi Nuzzi, e se constituiu num real paraíso fiscal.

No momento atual, o Papa Francisco tem conseguido mudar o foco, deixando essas questões meio em banho-maria. Por quanto tempo conseguirá viver com essa estratégia? Qual o
tamanho do fôlego e da paciência histórica dos que já estão cansados de aguardar medidas
mais definitivas?
Tudo o que aqui está relatado é de amplo conhecimento, pois são notícias que circularam
o mundo todo. Até agora as medidas tomadas para sanar os escândalos e buscar transparência na gestão da instituição católica deixam muito a desejar. Como várias das situações aqui
expressas se arrastam há séculos, elas se constituem nos limites históricos e institucionais
para qualquer reforma ou revolução na Igreja. Quanto aos limites pessoais do Papa Francisco,
embora seu passado provoque controvérsias, é possível que sua proximidade com o povo o
faça um homem profundamente sensível às reais causas que afetam as bases da Igreja e não o
limite aos jogos hierárquicos.

Resta-nos a certeza de saber que a verdadeira Igreja de Jesus Cristo seguirá seu rumo,
mesmo que em catacumbas, orientada pelo Espírito Santo, que em momento algum da história
abandonou o Povo de Deus.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 42

112

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

A IGREJA DE JESUS CRISTO
É A IGREJA DOS POBRES
Francisco de Aquino Júnior1

No dia 11 de setembro de 1962, um mês antes da abertura do Concílio Vaticano II, o papa
João XXIII enviou uma mensagem ao mundo. Nela, o papa fala de Jesus como “luz” e da missão
da Igreja de “irradiar” essa luz no mundo; fala da preocupação e responsabilidade da Igreja
com esses problemas; e fala da contribuição que o Concílio poderia oferecer para a solução dos
mesmos - contribuição fundada “na dignidade do ser humano e em sua vocação cristã”. E, aqui,
passa a indicar alguns pontos importantes: a igualdade de todos os povos no exercício dos seus
direitos e deveres, a defesa da família e a responsabilidade social. Neste contexto, João XXIII
acrescenta o que considera “outro ponto luminoso”: “Pensando nos países subdesenvolvidos,
a Igreja se apresenta e quer realmente ser a Igreja de todos, em particular, a Igreja dos pobres”.
Comentando esta afirmação, o teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, destaca três idéias importantes. Em primeiro lugar, a igreja é pensada em relação com os pobres e com os países
pobres. Em segundo lugar, o texto estabelece os termos de uma relação tensa, mas fundamental na Igreja: universalidade da salvação (Igreja de todos) – parcialidade ou predileção na realização histórica da salvação (Igreja dos pobres). Em terceiro lugar, a Igreja aparece como uma
realidade em processo, não acabada: “é e quer ser”.

A afirmação do papa teve muita repercussão em um grupo de bispos que ficou conhecido
como “Igreja dos pobres” e que no final do Concílio assumiu um compromisso com a pobreza
e o serviço aos pobres, firmando o chamado “Pacto das Catacumbas”. Entre eles estavam dois
cearenses: um de nascimento (dom Helder Câmara) e um de missão (Dom Fragoso). Esses bispos trabalharam muito para que os pobres recuperassem na Igreja o lugar central que tinham
na vida e missão de Jesus: “É nosso dever colocar no centro deste Concílio o mistério de Cristo
nos pobres e a evangelização dos pobres” (Cardeal Lercado de Bolonha); “O primeiro lugar na
Igreja é reservado aos pobres” (Charles-Marie Himmer, bispo de Tournai).

1

Presbítero da Diocese de Limoeiro do Norte e professor da Faculdade Católica de Fortaleza.
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Apesar da importância e da repercussão desse grupo, ele não alcançou o que esperava do
Concílio: Que a Igreja que é de todos, fosse, sobretudo, dos pobres. Talvez fosse muito para um
Concílio dominado pelas Igrejas do primeiro mundo, Igrejas inseridas no mundo da riqueza e,
em grande medida, aliadas aos ricos e poderosos... Mas a semente foi lançada pelo bom e santo
papa João XXIII!

Três anos depois, na Conferencia do Episcopado latino-americano em Medellín (1968), a
semente germinou e começou e crescer e produzir muitos frutos. Nascia uma Igreja profética,
pobre e comprometida com os pobres; Igreja de todos, mas, sobretudo, Igreja dos pobres;
Igreja da libertação. Sua característica mais importante foi e continua sendo o que se convencionou chamar Opção preferencial pelos pobres.
Aos poucos a Igreja foi re-descobrindo e re-assumindo algo que era fundamental e central
na vida e na missão de Jesus, algo que nunca se perdeu completamente na vida da Igreja, mas
algo tinha perdido centralidade e relevância em uma Igreja seduzida pelo poder e pela riqueza,
tantas vezes aliada dos ricos e poderosos. Uma parcela cada vez maior da Igreja (do simples
fiel e da liderança comunitária a religiosos/as, presbíteros, bispos, cardeais; de pessoas isoladas a paróquias, dioceses e até conferencias episcopais), passa a assumir, por causa do Evangelho de Jesus Cristo, a causa dos pobres e oprimidos. E de muitas formas: defendendo seus
direitos, denunciando as injustiças que se cometem contra eles, apoiando e até participando
de suas lutas e organizações. Muitos chegaram a ser perseguidos, caluniados, torturados e até
martirizados por causa dos pobres. São mártires da justiça do Reino de Deus, mártires dos
pobres – como Jesus!

Certamente, não é essa a Igreja que está na mídia, que dá ibope, que arrasta multidões...
Os pobres são sempre os últimos – até nas igrejas que sempre têm coisas mais “importantes”
e “urgentes” para fazer que cuidar dos caídos à beira do caminho (Lc 10, 25-37). Mas essa é a
Igreja de Jesus Cristo e ela continua viva e atuante como “fermento”, “sal” e “luz” da justiça do
Reino neste mundo. Ela se faz presente em muitas comunidades e grupos que vivem a fraternidade e a solidariedade, que denunciam e se enfrentam com as mais diferentes formas de injustiça, opressão, preconceito e discriminação, que apóiam e participam das lutas dos pobres
e oprimidos na defesa e conquista de seus direitos, que criam serviços e estruturas de apoio
e defesa dos pobres e fracos como as pastorais sociais (terra, indígena, povo da rua, menor,
criança, idoso, carcerária, mulher, caritas etc.) e, enfim, que anunciam com a palavra e com a
vida que Deus é “Deus dos humildes, socorro dos pequenos, protetor dos fracos, defensor dos
desanimados, salvador dos desesperados” (Jt 9, 11) e que “religião pura e irrepreensível aos
olhos de Deus Pai consiste em cuidar de órfãos e viúvas em suas necessidades e em não deixarse contaminar pelo mundo” (Tg 1, 27).
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Literatura como caminho educativo?
Afonso M. L. Soares

Em minha linha de pesquisa na pós-graduação (Ciência da Religião, PUC-SP) tenho trabalhado com a hipótese de que seja possível e pertinente uma retomada de textos paradigmáticos da história da humanidade (Bíblia hebraica, Odisseia, tragédias gregas, evangelhos
cristãos, Comedia dantesca, El Quijote etc) buscando neles uma sabedoria que transborda
fronteiras estritamente confessionais. E isto em benefício de uma educação infanto-juvenil
que agregue valores, tais como o do cultivo do diálogo, da defesa da vida humana, do respeito a
uma ecologia planetária, da solidariedade para com outros seres que compartilham o planeta,
a começar pelos seres humanos mais excluídos do convívio social. Essa abordagem não exclui
que culturas e religiões individualizadas busquem meios de transmissão e ritos de iniciação
endereçados a seus próprios pares. Mas imagina ser possível vislumbrar um caminho atraente
(uma “verdade mais profunda”?) na possibilidade de interação lenta e gradual entre práticas e
cosmovisões simbólico-espirituais.
Seria isto uma instrumentalização da literatura, como teme Waldecy Tenorio? O risco existe, é claro, mas creio que uma distinção prévia entre ensino e educação – em que o primeiro
é entendido no contexto de uma disciplina inserida numa grade curricular e a segunda é um
processo mais amplo e abrangente – pode ajudar a tentar superar o problema. Assim, a literatura, embora não se pretenda doutrinadora nem veículo transmissor de recados mais ou
menos camuflados, é prenhe de significado.

G. Perissé (2006) aproxima educação e literatura com a expressão cócegas na inteligência.
E explica com um exemplo tirado de Marcelino Freire, no livro eraOdito (1998), em que este
reelabora de forma provocativa (e cutucativa) algumas frases feitas e provérbios, como no famoso asserto de Monteiro Lobato: “Um país se faz com homens e livros”:
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Ao destacar graficamente algumas letras, Freire sugere entrelinhas e interditos e, infere
Perissé, acaba ensinando uma forma de ler criticamente. Mais: a leitura proporciona, segundo
Perissé, uma espécie de biblioterapia, pois oferece um tipo de controle sobre a situação que
sopra algumas saídas. Por isso ele vê a biblioterapia como leitura educadora, isto é, quando
leio, tomo distância da rotina e do desespero cotidiano, entrando num espaço de suspensão –
um slow motion a la Matrix – que me possibilita parar, rever, redesenhar, redescobrir, decidir,
escolher, reverter e por aí vai.

Segundo Perissé, quando se opta de preferência pela leitura de obras de ficção, é legítimo
falar em terapia literária. Esta começa no bibliodiagnóstico, ao me revelar problemas que eu
não sabia serem tão reais, servindo-me, de fato, como método de conhecimento do mundo e
de conhecimento próprio (observação e auto-observação). Trata-se, no dizer deste educador,
de “conhecimento intuitivo, mediado pela metáfora, embalado pela musicalidade verbal, guiado por narrativas cuja lógica ultrapassa lugares-comuns e estereótipos”. Um processo, afinal,
humanizador, que pode – e deve – começar na escola, mas sem dúvida a ultrapassa, pois, como
diz este autor, a literatura é “o tratamento de nossas ‘desumanidades’ por meio de alterações
induzidas em nossa imaginação, em nossa maneira de ver e sentir o mundo”.

Retomando a hipótese, é cabível afirmar que a Literatura, como fenômeno estético e arte
da palavra, não visa informar, ensinar, doutrinar, pregar ou documentar, embora, secundariamente, possa conter história, filosofia, ciência e religião. Ela pode ser veículo de outros valores,
mas seu valor e significado residem no aspeto estético-literário [sentimento estético]. Como
transfiguração do real, a realidade recriada por intermédio do espírito do artista é verdade
estética e não verdade histórico-fatual. Seus “fatos”, todavia, são, na explicação de A. Coutinho,
“as verdades humanas gerais, que traduzem antes um sentimento de experiência, uma compreensão e um julgamento das coisas humanas, um sentido da vida, e que fornecem um retrato
vivo e insinuante da vida, o qual sugere [mas não] esgota o quadro”. São, enfim, “verdades da
mesma condição humana” (Coutinho: 2008, 24-25).
Sendo assim, não me parece uma usurpação aproximar-se da literatura e da teologia a partir do enfoque de uma aplicação prática da ciência da religião rumo à educação (mesmo que
destinada ao ensino religioso).

Porque, afinal, não é somente o teólogo, mas todo e qualquer educador, que corre o risco de
derrapar em vieses autoritários quando se aproxima do patrimônio simbólico da humanidade.
E desafia a ambos a pena de escolher, cotidianamente, entre a linguagem encrática, “despudorada” e tradicionalista, e a linguagem acrática “despoderada” da tradição autêntica – aquela
que uma vez Chesterton (2008) apelidou de “democracia dos ancestrais”.
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Vivências ecumênicas:
a popular devoção às almas
Ênio José da Costa Brito

Introdução
Salvação solidária. O culto às almas à luz da teologia das religiões1, de Maria Ângela Vilhena,
publicado recentemente pela editora Paulinas, é fruto da tese elaborada para obtenção do título de Livre Docente em Teologia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no ano de
2009. O livro passa a integrar a coleção Percursos & Moradas da Editora. A pesquisa se realizou
por quase dois anos, feita com certa espontaneidade, liberdade e flexibilidade na condução das
entrevistas (p.15).2

Pesquisar o centro velho da cidade de São Paulo era um desejo antigo de Vilhena, desejo
aguçado pela curiosidade de conhecer mais de perto as igrejas Nossa Senhora dos Aflitos e
Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Igrejas portadoras de um grande peso histórico, cultural, político, sociológico e teológico.
As Igrejas pesquisadas são lugares que foram marcados por muito sofrimento, no local de
uma delas ocorreram mortes violentas, sofridas e injustas, e a outra está localizada no centro
de um antigo cemitério. A capela dos Aflitos esteve nos séculos XVIII e XIX localizada no centro
do Cemitério dos Aflitos, então destinado a recolher despojos de escravos, sentenciados, supliciados e mendigos. Os mortos recebiam ali as últimas orações de corpo presente e a seguir
eram sepultados.

A Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados tem origem ligada a forca, anteriormente
construída em suas proximidades, onde o poder político colocava a sua forca e ordem impositivas. Entre os supliciados destacam-se dois paulistanos, Joaquim Cotintiba e Francisco José
das Chagas, também chamado Chaguinhas, a forca o fez herói, mito e santo popular.

1 Maria Ângela VILHENA. Salvação solidária.. O culto às almas à luz da teologia das religiões. São Paulo: Paulinas, 2012, 173
p .ISBN 978-85-356-3371-9.
2 Nas referências ao texto indicaremos apenas a página.
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A pesquisa
Vilhena se empenha em observar os espaços e as pessoas, em resgatar a história dos locais,
assim encaminha sua pesquisa por veredas bibliográficas e de campo. Nas entrevistas recolhe
com cuidado dados que darão sustentação às suas análises.

O fato de vir de uma família católica do meio popular a motiva, a conhecer, entender e saber
mais sobre a vivência religiosa das pessoas que freqüentam os velários dessas igrejas. Velários
são lugares destinados às práticas religiosas de se acender velas às almas. Os devotos das almas geralmente não se conhecem, são provenientes de vários lugares, e são adeptos de várias
religiões.
A autora se pergunta sobre a origem, conteúdos e significados de tal culto e práticas, realizadas não só por católicos, mas por umbandistas, candomblecistas, espíritas não Kadercistas e
pessoas de outras religiões orientais. Reflete, sobre a tentativa, da parte da hierarquia católica,
de institucionalizar estas práticas. Questiona-se, ainda, sobre a morte, sobre os locais onde são
realizados os cultos aos mortos e o que os torna sagrados, sobre o imaginário religioso e qual
o perfil dos devotos e o que eles crêem.

Diante da riqueza do visto e do ouvido, propõe uma hipótese, que só foi vislumbrada após
a análise do conjunto dos dados empíricos coletados, no núcleo do culto às almas encontra-se
um importante dado da soteriologia popular, segundo o qual as pessoas sofredoras entendem
que a salvação é proveniente da solidariedade universal e esta, por sua vez, origina-se da compaixão (p.21).

Daí a articulação de sua hipótese a quatro realidades fundamentais que são o sofrimento,
a compaixão, a solidariedade e a salvação.Assim, a salvação está intimamente ligada ao fazer
humano e à intervenção das almas, dos santos e de Deus, nessa ordem.

A tese defendida pela autora é de que: a soteriologia popular está vinculada a uma experiência religiosa que não é menor e nem inferior e também não é secundária aos princípios
ortodoxos da religião oficial. A religião popular para a autora é vista “como construção seletiva, criativa e dinâmica elaborada por sujeitos individuais ou grupais, de maneira consciente
ou inconsciente, que não opera a partir dos cânones rigidamente establecidos pela ortodoxia
sobre conteúdos, princípios, crenças, práticas religiosas colocadas a serviço da cultura”(p.15).

O texto
O texto está organizado em duas grandes partes, a primeira, marcadamente interdisciplinar, abre diálogo com as ciências humanas e em especial com a Ciência da Religião. Considerada pela autora como pré-teológica (p.17) Na segunda, escolhe a teologia como interlocutoCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 42
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ra, teologia entendida como saber regrado, sistemático, produzido no tempo, no espaço e na
cultura(p.101). Sem esquecer que a teologia está sempre em construção e deve ser entendida
como hermenêutica tendo como papel interpretar e analisar criticamente a realidade.

Na primeira parte, intitulada, Noticias a partir do que se viu, são apresentadas questões
relativas ao culto às almas e seu reflexo na vida das pessoas. Também se faz um resgate do
imaginário das pessoas sobre o culto às almas e do histórico das duas igrejas estudadas. As
Igrejas pesquisas são lugares que foram marcados por muito sofrimento, no local de uma delas
ocorreram mortes violentas, sofridas e injustas, e a outra está localizada no centro de um antigo cemitério. Os devotos das almas geralmente não se conhecem, são provenientes de vários
lugares, e são adeptos de várias religiões.
Conjugando pesquisa teórica e prática, Vilhena realiza um minucioso estudo dos velários,(p.28): estudo aberto com uma reflexão sobre a morte e a morte violenta , em seguida
analisa a sua posição geográfica na igreja e o imaginário que circula em torno deles. Traça um
perfil dos fiéis que freqüentam esses velários e sua relação com os sacerdotes.

Digno de nota, a presença dos entrevistados que com suas histórias, suas vidas, suas experiências dão vida ao texto. Experiências descritas com muito cuidado e respeito ético pela
autora.

Nas palavras da autora, “tendo justificado, definido e caracterizado o campo onde realizei a
pesquisa empírica, procurarei apresentar e analisar, a partir de várias matrizes religiosas, convergências, afastamentos e articulações entre os conteúdos que estruturam práticas rituais
que estão na base do culto às almas”(p 98).

Na segunda parte, Consulta às entranhas: sede do amor, abre espaço para uma interpretação teológica dessas práticas e crenças religiosas, mostrando que o sofrimento está na base de
tudo isso. Examina, também, a questão da sobrenaturalização do mal e da violência e a forma
como os devotos interpretam essas questões, articulando a partir dessa interpretação suas
orações de súplica e as ações concretas que empreendem no cotidiano.

“A inteligibilidade do mal torna-se, assim, uma questão religiosa. Trata-se da teodiceia
popular a interpelar a teologia na medida em que as religiões são chaves de leitura que criam
mundos de significados e ações, que elaboram sistemas simbólicos explicativos do mal, que
têm seu lócus no sobrenatural”(p.109).

Finaliza a segunda parte, trazendo de volta a questão fundamental do texto que é a idéia
de salvação, mostrando que a solidariedade apresenta um potencial para a salvação dos devotos. Trata da salvação em perspectiva interreligiosa, o que favorece o entendimento da religiosidade brasileira diversa em suas origens constituintes e formas de expressão. Após percorrer
as veredas explicativas propostas por vários teólogos, Vilhena deixa um convite–desafio: “ é
necessário que a teologia explicite com clareza com quais critérios se faz possível verificar
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a unidade na pluralidade das interpretações de experiências religiosas valiosas e libertárias
nascidas de encontros com o mistério de Deus que se revelou em intensidade e plenitude máxima em Jesus ( p.150-151.

Pontuações finais
Para a autora, os devotos que frequentam ambas as Igrejas são considerados como síntese,
testemunho e porta voz de significativa parcela da diversidade de cosmovisões que colorem o
imaginário brasileiro em relação ao pós-morte e a relação entre vivos e mortos, tanto individualmente como socialmente.
Os velários demonstram como o povo consegue apropriar-se criativamente de espaços religiosos particulares e re-significados conforme as preferências pessoais.

Vilhena deixou claro que o sofrimento é experiência fundamental de onde surgem os di-

versos discursos e formas sincréticas de conceber a salvação. Os devotos das almas buscam
a salvação nesta vida e na vida do além. Pontua sua percepção com seis observações: o sofrimento impulsiona à compaixão; os devotos das almas tem uma concepção dicotômica do ser
humano; “o corpo é o receptáculo momentâneo da alma ou do espírito”( p.158); o perdão é
necessário e opõe-se à vingança; o inferno não existe para os devotos entrevistados; os devotos advogam liberdade de crença e os devotos buscam a salvação.
Com a autora pode-se perguntar: o que é a salvação na terra? Diz ela, para os desempregados o emprego, para o doente, a cura, para o abandonado, o aconchego. A salvação aponta para
uma manifestação transcendente e realiza-se através de orações de súplica. “Para os devotos, a
salvação se realiza na medida que os devotos, os vivos busquem através de orações de súplica
e ações cotidianas minorar seus problemas pessoais e daqueles que querem bem e sabem que
estão carregados por toda a sorte de sofrimento...” (164). Ainda, segundo a autora, as experiências de caráter salvacionista se assemelham a ressurreições, pois a pessoa que passa pelo
processo de salvação , em vida, nunca mais será a mesma”( p.165).

Os leitores tem em mãos, um livro bem escrito, envolve e inteligente que nos ajuda a pensar
teologicamente a partir de experiências significativas da vida do povo. Em nenhum momento,
a autora fez juízo de valores sobre as práticas religiosas dos devotos, e nem partiu de idéias
e definições dogmáticas pré-concebidas. Lembrando que a interpretação teológica não deve
ter a pretensão de acrescentar ou tirar algo da experiência de fé do povo, mas a partir da vida
levar a refletir tal experiência.

Salvação solidária, ao trilhar um caminho original produziu uma interpretação inovadora
que merece ser acolhida, discutida e aprofundada por todos que se interessam por conhecer e
sistematizar a experiência religiosa do povo simples.
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