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EDITORIAL
Entre o inferno e o paraíso
A conjuntura política brasileira configura a cada dia o retrato sempre mais nítido de retro-

cessos sociais e políticos. As conquistas sociais de décadas estão sendo dissolvidas a golpes
rápidos, sem qualquer cálculo das consequências imediatas e futuras para a nação, particular-

mente para os segmentos sociais empobrecidos. O critério absoluto dos ajustes econômicos
se sobrepõe a qualquer outro que proteja minimamente a cidadania e o bem-estar social. O

Estado vendido ao capital transnacional revela sua fraqueza e subserviência. Nesse processo,
as próprias ideologias de esquerda que orientaram partidos que ocuparam o poder se mostra-

ram vendidas às pressões do mercado e do dinheiro. Mesmo que esses tenham avançado nas
políticas sociais, terminaram por reproduzir a mesma regra do jogo do dinheiro que compra

e corrompe as instituições e os postos de governo. O poder onipotente do dinheiro constitui

não somente uma divindade sedutora dos desejos individuais, mas uma força capturadora dos
regimes e dos projetos socialmente nobres. A crise das esquerdas espalhadas pelo continente
latino-americano expõe a força do capital financeiro que governa o mundo em seus quadrantes e se sobrepõe às soberanias locais e às intenções políticas de renovação das velhas práticas

das elites políticas tradicionais. Se, ideologicamente ainda é possível distinguir projetos polí-

ticos renovadores e conservadores, de direita e de esquerda, do ponto de vista da gestão da
coisa pública, as práticas corruptas nivelam a todos na vala comum da força do dinheiro e na
casa comum do grande sistema capitalista financeiro e improdutivo.

As crises políticas dos países latino-americanos, para ficar mais próximo de nós, não podem

ser separadas da conjuntura econômica mundial, em que a força do capital transnacional se
impõe como regra política e cultural para todas as nações. Não se trata, portanto, tão somente

de condutas imorais de lideres partidários, de governantes, de legisladores e de magistrados,
mas de consciências corrompidas – compradas e vendidas – por um sistema que funciona

com eficácia e inclui imoralmente a todos. Vivemos, nesse sentido, a mais perversa de todas as

inclusões: a que compra o sonho dos pobres cunhado nas bandeiras dos governos chamados

populares. A imoralidade política que habita a rotina de nossos países é somente a expressão

da imoralidade do mercado globalizado; conta em cenas trágicas que o mercado venceu e comCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57
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prou a todos com sua força sedutora: o dinheiro. Fora do mercado não há ideologia capaz de
fecundar, governo capaz de governar e desejo capaz de saciar-se.

E nessa conjuntura todos gritam de indignação contra os efeitos, mas jamais contra as cau-

sas. A grande mídia patrocina a indignação contra os políticos corruptos, particularmente contra os de ideologia de esquerda. Embora a corrupção seja evidentemente o resultado explícito
da força sedutora do dinheiro, não se expõe o nexo simples entre: dinheiro-empresas-corpora-

ções-mercado-capital financeiro. A individualização e a partidarização dos crimes de corrupção escondem esse nexo elementar, afirmando que a sujeira das mãos é um efeito sem causa,

uma espécie de sujeira que vem da pura decisão dos indivíduos sujos, isolados fora de um

sistema corruptor. Os crimes são individuais e individualizados e o sistema corruptor isentado

de qualquer vínculo e responsabilidade com os efeitos. Não se trata evidentemente de isentar
os corruptos de suas responsabilidades, mas de enxergar o conjunto maior onde tudo e todos
se inserem, os de direita e os de esquerda; conjunto que tem nome e regra, embora não tenha
endereço preciso por constituir um sistema mundializado, tão abstrato quanto real, tão vital
quanto mortal.

O golpe que conduziu Temer à presidência escancara essa lógica e todos os aspectos. De

um lado, a inequívoca venda ao dinheiro das empresas, do capital que pretende governar com

todas as forças a seu favor, desprezando o valor do social e, de outro lado, a absolvição do
personagem representante da direita protagonista do mesmo capital. Evidentemente o presidente empossado por vias duvidosas é a ponta do iceberg de uma lógica bem arquitetada

das elites econômico-financeira que, recuadas pelos rumos sociais dos governos anteriores,
trouxe à luz a rotina administrativa do governo, há décadas guiada pelas grandes empresas. A

política dos escândalos construiu uma das mais fenomenais deslegitimação da esquerda com
todos os seus projetos de mudança social. O arremate final com a prisão do presidente Lula
revela a parcialidade do judiciário vendido às elites e que atropela até mesmo as vias constitu-

cionais rejeitadas na aplicação ao caso. O critério político-eleitoral exposto aos olhos de quem
quer ver fez do julgamento mais uma cena pública de luta ideológica, lamentavelmente da
parte do poder que deveria primar-se pela isonomia dos juízos e sentenças. À esquerda à lei?

Antes fosse a lei em sua literalidade aplicada aos inimigos das elites. Na verdade: aos inimigos
a manobra da lei.

As utopias e as políticas sociais foram lançadas no inferno da corrupção juntamente com

seus protagonistas. E para quem entra no inferno não há mais esperança: “Deixai toda espe-

rança, vós que entrais”. Escrita na porta do inferno essa frase fazia Dante temer e dizer que
eram “palavras duras”. Ao que Virgílio responde: – Não tenhas medo – respondeu Virgílio, expe-

riente – mas não sejas fraco! Aqui chegamos ao lugar, do qual antes te falei, onde encontraríamos
as almas sofredoras que já perderam seu livre poder de arbítrio. Não temas, pois tu não és uma
delas, tu ainda vives.
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A desesperança política em que nos encontramos, da qual não escapa, em boa medida, nem

mesmo muitos sujeitos conservadores, revela, de um lado, os efeitos deletérios do capital in-

ternacional onipotente (tirano), onipresente (globalizado), transcendente (volátil) e sedutor
(divino), de outro, o grito das almas lançadas no inferno sem luz que permita apontar uma saí-

da, ou sequer, sonhar com uma coisa nova qualquer. O ano que avança é, de fato, de escuridão e
bruma em termos de presente e de futuro. Ano eleitoral sem rumo e sem utopias comuns. Res-

tarão, com certeza, as ofertas pequenas de utopias individualizadas e imediatas por parte dos
que se apresentarão como salvadores da escuridão. O consumo imediato do último produto

capaz de oferecer bem-estar vai reger as propagandas políticas a atrair consumidores ávidos
de satisfação, de soluções rápidas e de garantia de bem-estar. A lógica do mercado vai operar

mais uma vez, agora como consolo da tragédia política, como redenção das consequências
maléficas das esquerdas e como anúncio do paraíso aqui e agora. A alienação política atingirá
certamente seu auge histórico nessa conjuntura de desespero para todos: para os que perde-

ram suas esperanças sociais e para os que terão que fabricar novas esperanças como factíveis
e benéficas para o país. Afogadas no lago de fogo do capitalismo globalizado, as almas gemem

por algum consolo que não virá em forma real, senão somente como promessas de caixeiro
viajante.

Seria bom se fossem reais as palavras de Virgílio: Não temas! Não seja fraco! Você não é

uma dessas almas aflitas! Você está vivo! Não visitamos o inferno de fora, mas estamos de fato

dentro dele. E será de dentro da crise que construiremos as saídas, mesmo que construindo
escadas com pedregulhos. É de dentro do fracasso que construiremos novas saídas sem qual-

quer receita que já conhecíamos como boa e eficiente. Nosso livro de receitas políticas foi
incinerado nas chamas do inferno do capital e teremos que criar novas receitas com todo o

labor do tempo que intui, pensa, experimenta e formula. E só é capaz de recomeçar que tem
consciência de que as coisas terminaram. Tomar consciência do inferno constitui o primeiro
passo da libertação possível. Não nos podemos alimentar de falsas esperanças, nem daquelas
pequenas e urgentes, nem das grandes que desenham largos horizontes. É necessário também

distinguir as pequenas das grandes esperanças. A lógica do consumo que guiará os discursos
políticos será a da oferta de pequenas esperanças travestidas de grandes. Será a lógica do
consumo imediato que promete felicidade, previne Lipovetsky. O rapto da grande esperança

é o começo do inferno que reduz tudo ao bem-estar imediato do eu na instantaneidade da
satisfação efêmera que clama novamente por maior satisfação com menor esforço. As narra-

tivas de Eva e Adão e de Narciso contam o resultado dessa opção individualista, imediatista e
hedonista.

Qual será a grande esperança irredutível aos varejos políticos? De onde ela brotará de novo?

O momento histórico exigirá como nunca consciência da realidade infernal e das falsas pro-

messas e olhar na grande esperança que pode criar novos horizontes políticos quando esses
foram esgotados na dinâmica da história. Cada qual terá que “se virar” como pode nessa árdua
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tarefa de enxergar para além da escuridão? A serpente continua viva e atuante na terra dos
homens com suas seduções astutas. As esquerdas comeram do novo do fruto proibido: belo
aos olhos e atraente ao paladar. E como Adão e Eva ainda não o vomitaram. Mas, diferentemen-

te deles, parece que ainda não descobriram que estão nuas. De fora do paraíso ou no próprio
inferno a consciência da realidade é processual, vem pela experiência de cada passo dado e do

labor de buscar de novo nas reservas da grande esperança os elementos que ajudam a resistir
e a alentar a dor imediata, combustível para as lamparinas que iluminam com grandes limites
o pedaço de tempo e de espaço em que nos encontramos na história atual.

Do ponto de vista da fé cristã, na grande tribulação afirmamos a grande esperança. O cris-

tianismo tem seu nascedouro nesse paradoxo: desespero na esperança. A inseparabilidade

entre cruz-ressurreição é o cerne da fé cristã, sempre pascal, sempre em passagem, sempre

em reconstrução. Certamente é pedir muito do ponto de vista político referenciar-se por esse
horizonte tão fundamental e, por isso mesmo, distante das mediações históricas. Porém, no
meio-termo temos a configuração mais concreta do Reino de Deus, dom que vem com o Nazareno, para os cristãos, o Filho de Deus, para outros um grande profeta e, até mesmo, um

grande líder da humanidade. O Reino nos situa entre a transcendência da salvação e a vida
concreta com suas pequenas e grandes tribulações. A grande esperança desenhada nas ima-

gens do Reino pelas pregações de Jesus nos permite orientar a história. Voltar-se para o Reino
é possibilidade e tarefa permanente para o cristão, para que não se engane e não desanime.
Buscar primeiro o Reino é a ação macro que, por conseguinte, faz nascer tudo o mais. “Buscai
primeiro o Reino de Deus e sua justiça e tudo o mais vos será acrescentado” (Mt 6,33).

A verdadeira esperança cristã que procura o Reino escatológico gera sempre história (EG

181). A reserva escatológica irredutível ao tempo e ao espaço sempre limitados é carregada de
vigor, de valores e até de imagens do que deve ser a humanidade em sua peregrinação rumo
ao bem comum, bem universal, bem absoluto. Dessa fonte inesgotável podemos beber de novo,
mesmo quando pensamos que havíamos conquistado tudo ou quase tudo. A história corrói os
ideais e as práticas políticas com sua implacável rotina que tende a ajustar tudo e todos nos

esquemas mais fáceis de viver e de conviver; faz o teste da eficiência dos ideais que um dia

adquiriram mediações institucionais, como projetos desejáveis e viáveis, como ordenamentos
possíveis e como organizações administráveis. Mas faz também a pragmática do poder que
pode cristalizar-se nas mãos de alguns que se tornam donos das estruturas e dos processos.

O capitalismo mundializado devora todas as esperanças com seu espírito e mecanismo de

promessas imediatas e “concretas” e mata com suas armas econômicas os sistemas que fugirem de suas regras. O dinheiro que gera dinheiro para alguns donos principais, para alguns

donos parceiros e para todos os que participam de longe com suas migalhas aplicadas, está
estabelecido como sistema tão invisível quanto presente, tão inocente quanto maléfico. A sua

política oculta age como causa primeira que gera todas as outras, como sujeito impessoal que
move sem ser movido todos os produtos bons e belos da vida atual e como fim que submete
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todas as mediações políticas instituídas como autônomas na ordem das coisas públicas. Esse
é o verdadeiro espírito do capitalismo atual ao qual se vinculam todos os corpos políticos que

por ele são movidos; espírito que sopra onde quer, sem considerar as condições locais, espírito

que move a produção e o consumo, espírito que gera a vida social e política, espírito que, se for
retirado, produz a morte. Eis a profissão de fé global, declarada na prática e nas teorias neoli-

berais. Essa pneumatologia do capital transnacional inverte o real com implacável eficiência,
na medida em que oferece a morte da humanidade e do planeta como se fosse vida; na medida
em que isola os indivíduos como se fossem iguais e que promete felicidade imediata, quando
tudo submete à mais veloz caducidade.

O espírito do capitalismo atual é dessocializador e despolitizador; liquidifica e dispensa

todas as consolidações devotadas ao bem comum e estruturadas a partir de finalidades éticas.

O absoluto do presente sacraliza o efêmero como kairós salvífico que dispensa as tradições do
passado e as utopias de futuro. A felicidade imediata do bem-estar impera como onipotente.
Já não se trata mais de esperar pelo melhor, mas de usufruir imediatamente dele; não há mais

um imperativo maior a que todos devam acolher e praticar, mas o imperativo do eu satisfeito;

não existe verdade que permita julgar o presente do ponto de vista ético e político, apenas os
juízos que circulam pelas mídias de tempo real como indignação e sentença final.

A esperança preserva o que pode ser traduzido historicamente em projetos políticos, mas

renega o que consome na efemeridade do presente os grandes valores que amparam a “casa

comum”. Na crise dos projetos e das mediações políticas, sobram as reservas da esperança,

agora desvestidas de todas as ilusões e de todas as práticas experimentadas e, em boa medida,
falidas. Resta no momento a esperança pura da humanidade renovada; esperança que brilha e
atrai como estrela guia e que germina como semente resistente.

O risco das saídas conformistas e conservadores rondam reiteradamente os tempos de

crise. Muitos já trilharam esse caminho mudando das posições extremas da esquerda para

a direita, da defesa da revolução para a preservação integrista. De igual modo se mostram

emergentes os messias que oferecem salvação imediata e solução de todas as contradições.

Esse costuma capturar as esperanças populares com apoio dos que pretendem preservar-se
no poder por meio das estratégias de espetáculos trabalhadas pelas mídias.

A esperança cristã não permite acolher nem messianismos que proclamam as soluções

completas das contradições históricas, nem os conservadorismos que descartam as mudanças

e nem os conformismos que dispensam discernimentos e ações. Ela é parâmetro último que
gera valores e provoca decisão e ação na direção do novo viável dentro da história. A cons-

ciência esperançosa é crítica das situações e propositiva de ações; é consciência aberta para o
novo e realista em relação ao possível; é consciência ética que busca o comum e vence todas as
seduções de autocentramento.
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O cenário de 2018 que nos aguarda clama por consciência crítica. As ilusões ingênuas, as

desilusões paralisantes, os pragmatismos imediatistas não poderão conduzir o processo, mes-

mo que sejam as posturas vendidas diariamente pelas mídias, pelos partidos e pelos candi-

datos. A esperança acorda os sonhos e permite começar de novo dentro do possível que as

conjunturas históricas nos oferecem. O possível é sempre aquém, sempre pequeno e transitório. Mas é o modo concreto de encarnar os sonhos e praticar os valores maiores que vêm da

esperança, da fé e da caridade. Toda absolutização do relativo corre o risco de ser idolátrica
por consumir em sua contingência a reserva necessária de valores que contém o Reino.

O Reino de Deus é o nome concreto da esperança cristã e mostra em sua dinâmica que, na

verdade, não estamos nem no inferno nem no paraíso, mas na terra; o Reino é grande e atra-

vessa o tempo e o espaço da vida humana, mas já está presente como pequena semente que
pode germinar. O grande é viável, está dentro de cada um de nós como dom a ser cultivado. É

o grão de mostarda que pode crescer, nos ensina o Evangelho (cf. Mt 13,31-32). Não podemos
possuir todo o Reino que se recua até o escatológico como realidade transcendente e absoluta, mas podemos traduzi-lo sempre em cada conjuntura, na medida em que avançamos para

além dos interesses egoístas de cada indivíduo, de cada classe social, de cada nação... Esse
movimento centrífugo é permanente na ética social cristã. O Reino fornece o rumo e os valores
que o alimentam e direcionam. A tradução política atual dessa fé afirma que devemos pensar
globalmente e agir localmente, pensar localmente e agir globalmente. A tensão entre o grande
e o pequeno, entre o já e o ainda não, entre o sonho e a realidade, faz parte da alma humana

saudável e da humanidade viável. O cristão anseia por aquilo que está além das conjunturas,

ainda que essas sejam realizações dos ideais mais nobres. As conjunturas são construções
situadas no tempo e no espaço e sempre sujeitas aos desgastes inerentes a essas condições. A

cada desgaste deverá haver uma renovação, a começar pela renovação dos ideais políticos que
desenham os projetos concretos. Na esperança do Reino não há fim da história, nem nos momentos de êxito, nem nos momentos de crise. A renovação da historia é permanente porque os
seus fundamentos não se esgotam. Toda conjuntura estará sempre em dívida com a comunhão
plena feita de diversidade e de unidade, de liberdade e de igualdade e de satisfação e limites.

Ciberteologia chega neste ano político com suas provocações interdisciplinares e inter-re-

ligiosas e interculturais, expressas em seus Artigos e demais Seções. No transfundo político
nacional discorrem duas temáticas que configuram dois blocos fundamentais: aquela propria-

mente político-eleitoral e a questão da educação religiosa. Sobre a primeira, quatro Artigos

abordam a questão nas perspectivas da análise conjuntural e de critérios ético-teológicos. So-

bre a segunda, vale recordar que nesse espaço os debates e estudos sobre o Ensino Religioso

foram sempre bem-vindos e compuseram variadas pautas de problematização e sugestão de
paradigmas. A decisão do Supremo Tribunal sobre a legalidade da confessionalidade do ensino

religioso nas escolas públicas se mostra como uma verdadeira questão disputada dos estudos
de religião de agora em diante. Nesse número, Ciber dá início a esse relevante debate por meio
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de alguns Artigos. Dois deles focam o aspecto legal e outros se dedicam à temática mais geral
das relações entre educação e religião. A seção Notas oferece reflexões sobre o negro e religião
em um artigo referente ao estudo sobre o Quilombo de Brotas. Ali se resgata um texto de valor
histórico sobre o julgamento de Jesus, Artigo publicado na Revista dos Tribunais (RT) 256, de
fevereiro de 1957. O jurista Ruy de Azevedo Sodré examina com referenciais técnico-jurídicos
o julgamento de Jesus de Nazaré, expondo os equívocos do mesmo. Nessa seção merece destaque o discurso pronunciado pelo eminente teólogo Juan José Tamayo na Universidade Carlos III de Madri, por ocasião de sua aposentadoria naquela instituição. A temática discorrida,
“utopias e distopias”, vem, a propósito, enriquecer o discernimento sobre o momento em que
vivemos em nosso país, o que o presente número pretende precisamente oferecer como modesto contributo. Na seção Notícias registram-se dois levantamentos realizados pelo Professor Fernando Altemeyer, observador sempre alerta, referentes aos novos cardeais nomeados
pelo Papa Francisco no último consistório e ao quadro atual do episcopado brasileiro. Nessa
se reproduz também a notícia publicada pelo Vatican News sobre a “renúncia” do episcopado
chileno. O episcopado colocou, na verdade, seus cargos à disposição do Papa, após reuniões
em busca de reparação da Igreja sobre os casos de pedofilia envolvendo membros do clero naquele país. A seção Documentos apresenta a Carta oficial daquele episcopado ao Papa. O leitor
crítico e indignado poderá julgar com critérios mais objetivos os fatos lamentáveis. Em Saídas
e Fronteiras está disponibilizado o Documento Final da reunião pré-sinodal sobre o Sínodo da
Juventude que acontecerá ainda este ano em Roma.
O leitor perceberá o novo formato de Ciberteologia. A cara nova adotada quer contribuir
com a comunicação mais ágil e acessível das reflexões e informações disponibilizadas nos Periódicos dessa nova fase digital. Esse número é particularmente carregado de apelos da realidade atual. Em nome do discernimento dessa realidade e da esperança de dias melhores para
o mundo, para o Brasil e para a Igreja, essa nova Ciber chega até seus leitores. Sempre alertas,
combatamos o bom combate pela causa da verdade que liberta!

João Décio Passos
Editor
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ARTIGOS
De olho em 2018,
sobram balões de ensaios em 2017
Antonio Carlos Frizzo1

Resumo: As propostas de uma Reforma Política pleiteada pelos Movimentos Populares,
Pastorais Sociais e parte dos Partidos de Esquerda não entraram na ordem do dia, no Congresso Nacional. No segundo semestre de 2014, entidades como OAB, CNBB, CUT e outras Centrais
Sindicais apostavam seus esforços numa reforma política com “a cara e o gosto do povo”, diante dos esquemas de corrupção que transformaram a política representativa num “toma lá dá
cá”. Uma ampla participação popular frustrou-se. O que se viu foi o efeito contrário. Vitoriosa
no segundo turno, em outubro de 2014, a presidente Dilma Rousseff não imaginava que a
armadilha que lhe garantiu a apertada vitória iria desarmar-se contra si, meses depois. Uma
orquestrada operação entrou em cena para afastá-la da presidência. Neste artigo, acenamos às
mais diferentes candidaturas surgidas – vistas por nós como “balões de ensaios” – que serão
apresentadas ao público no ano de 2018, após a mudança no tabuleiro do poder que alçou o
“muito pior” Temer, se comparada à “ruim” Dilma. Todos prometendo tirar o país do atoleiro
em que foi metido.
Palavras-chave: democracia, corrupção, participação popular, eleições de 2018.

Abstract: The propositions of a Political Reform pleaded by Movimentos Populares, Pastorais Sociais and some of the Leftist Parties are not in the National Congress agenda. In the
second semester of 2014, entities such as OAB, CNBB, CUT and other Union Centers enforced policies that “looked and felt like the people”, to try and face the corruption schemes that
transformed the representative politics in a favors exchanges situation. A numerous popular
participation was frustrated as the effect was the exact opposite of the intended. After being
elected by popular vote in October 2014, the president Dilma Rousseff could not have imagined that the trap used in her close victory would turn against her months later. An orches1

Professor em Teologia Bíblica, ITESP-SP. Possui mestrado pelo Instituto Católico de Paris e doutorado pela PUC-RJ. É
assessor das Pastorais Sociais em Guarulhos e Secretário Regional da Campanha da Fraternidade, CNBB-Sul I.
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trated operation took place to alienate her from the presidency. In this article we beckon the
multiple candidatures presented – considered by us as ballon d’essai – that will come to public

in the year 2018, after the shifts of power that placed in charge “much worse” Michel Temer, if
compared to “bad” Dilma Rousseff. All of the candidates-to-be promise to take the country out
of the whole it is in at the moment.

Keywords: democracy, corruption, popular participation, 2018 elections.

Introdução

O esquema do Mensalão não triscou em nada o primeiro escalão do governo petista. As

denúncias de compra de votos de Deputados, entre os anos de 2005 a 2006, pareciam meras

intrigas palacianas e impossíveis de abalar a popularidade de um governo de esquerda em
pleno exercício do poder. Lula, para escapar de um possível processo, alia-se de corpo e alma

ao PMDB, de Sarney, Barbalho e Temer. Administrada a crise e, na busca de um segundo man-

dato, atropelou seu adversário Geraldo Alckmin (PSDB), com mais de 60% dos votos válido. O

caminho está aberto para mais quatro anos. Chegam as eleições de 2010 e no vácuo da popula-

ridade de Lula, Dilma, já ministra da Casa Civil, toma posse em 1 de janeiro de 2011. Oportuno

destacar que Lula deixa o governo com um índice de aprovação de 80% de seu governo. Sob
programas sociais como o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), Bolsa-Família, FIES,

Peti, ProUNi, Brasil Carinhoso, Dilma, com a máquina na mão, chega ao segundo mandato e
com ele denúncias de corrupção em torno da Petrobras, na operação Lava Jato.

Acordem, o golpe chegou

O perverso esquema de corrupção começou a ser desmontado quando escutas telefônicas,

em julho de 2013, realizadas pela PF (Polícia Federal) reúnem conversas entre quatro doleiros
que usavam uma empresa de nome “Lava Jato” para legitimar o esquema milionário do dinheiro sujo. Um deles era um antigo conhecido da PF, já condenado em outros crimes: Alberto

Youssef. Os oponentes não perdem oportunidade e tempo de ver em tudo, algo que possa estar
ligado ao PT. Já de olhos nas eleições de 2018 e, como sempre, de braços dados com a mídia,
uma ferrenha campanha com o “partido de Lula” invade ruas e becos. A meta é desqualificar a
oposição. Tudo muito bem orquestrado e feito sob o consenso constitucional.

O descrédito do PT e o resultado de ferrenha campanha, estrategicamente planejada por

setores do empresariado de braços dados com a grande mídia, podem ser comprovados com

o resultado pífio nas eleições para prefeitos e vereadores, nas eleições de 2016. O governo
Dilma foi o grande derrotado. As frequentes denúncias de corrupção e informes privilegiados
do andamento da Operação Lava Jato ocupam sistematicamente os noticiários. Nos bastido-

res, o vice-presidente, Michel Temer, em parceria com o presidente da Câmara dos Deputados,
Eduardo Cunha, sinaliza os passos para o afastamento da Presidenta. A campanha de desmo-

ralizar os dirigentes do segundo maior partido deu resultado.
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Em meados de março de 2016, somavam 9 os pedidos de impeachment contra Dilma. Com

falhas nas argumentações jurídicas ou com poucas sustentações políticas, Eduardo Cunha arquivou todos os desafinados desejos.

Dividido e encurralado pela crise, o governo de Dilma opta por cruzar os braços não acre-

ditando num eventual processo investigativo. Outros não creem na possibilidade do impeachment. Apostam, sim, em algum tipo de arranjo, na base da velha política, do toma lá da cá e nas

concessões de cargos. Tudo vale para salvar o meu grupo. Os ideais de uma linha de diálogo

franco e aberto com os setores populares parece estarem longe das vistas dos assessores e

principais ministros. O distanciamento das organizações de base, do movimento popular, foi
tão asqueroso que pareceu impossível a retomada de um diálogo, no momento em que au-

menta o coro no jogo “fora Dilma”. O movimento popular se divide não em propostas políticas
voltadas para a diminuição do vergonhoso fosso entre ricos e pobres, mas entre “cozinhas” e
“mortadelas”. Como num tradicional “Fla-Flu”. O destino do governo se decide entre os conchavos palacianos de Brasília, nos “acordões” entre grupos tradicionais da elite brasileira.

Ninguém consegue sair da via exclusivamente institucional para opor-se com clareza diante

da forte onda conservadora que varre o país. Deputados ensaiam pautas conservadoras como
a redução da maioridade penal, terceirização do trabalho, ajustes fiscais e medidas recessivas

na política econômica, prejudicando os mais pobres, os quais são vistos como inevitáveis ca-

minhos na superação da crise. A soma dos constantes erros: omissão no combate à corrupção,
manutenção do eleitorismo petista, a falta de uma luta ideológica ampla e permanente forta-

lecem a sistemática campanha conservadora. A inércia é geral. Mas como muitos têm olhos e
tropeçam, Michel Temer passeia nos bastidores e articula a queda de Dilma, ocorrida no dia
31 de agosto de 2016.

Entram em cena, mais que simples projetos de lei, mas um amplo período de aprovações de

PEC (Proposta de Ementa Constitucional) antipopulares. Se Lula, gozando de sua popularidade, elegeria “um posto” caso fosse sua indicação, Temer aprovará qualquer projeto na base das

liberações de emendas parlamentares, cargos nos ministérios, amortização e renegociação de
dívidas de empresas e setores bancários, com um índice de 97% de rejeição ao seu governo.

Dos notáveis aos pífios

Temer preferiu o mal e não o bem. Alardeou a formação de uma equipe ministerial formada

por notáveis. O que vimos, na medida em que os nomes eram anunciados, foi um ministério
de pífios, de desconsideráveis. Velhas cartas marcadas da política. Viciadas raposas chamadas

para tomar conta do galinheiro. Três, dos 23 indicados, são denunciados pela operação Lava
Jato:2 Romero Jucá (Planejamento), Geddel Vieira (Secretaria de Governo) e Henrique Eduar-

2

Cf. http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/sem-notaveis-temer-reforca-ministerio-de-investigaveis. Acessado em:
11/11/2017.
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do Alves (Turismo). Como foram indicados aos ministérios, passam a ter foros privilegiados.
Na prática, só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal. Jogo rápido na operação de blindar
parceiros.

Outros três respondem a inquérito no Supremo: Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia e Co-

municações), Maurício Quintella Lessa (Transportes) e Ricardo Barros (Saúde). Helder Bar-

balho (integração Nacional) é filho do Senador Jader Barbalho (PMDB-PA), denunciado por
desvio de dinheiro da Petrobras. Já o Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, é
“afilhado” político de Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE), outro denunciado por desvio na petroleira. Alexandre de Moraes (Justiça) tem ridículos resultados à frente da segurança pública,

numa gestão marcada por chacinas não esclarecidas. Dos improvisados ministros, não resta
outra coisa do que esperar dias piores.

Temer: Um governo com prazo de validade
Temer tem pressa. A turma do Planalto Central sabe muito bem que tem um prazo curtíssi-

mo para fazer as mudanças exigidas pelo “capital especulativo”. O serviço sujo exige mudanças

em duas importantes frentes que atrapalham maior lucratividade dos grupos empresariais
ligados, não aos setores produtivos, mas meros rentistas: reforma da previdência e reforma
trabalhista. Ambas acenam perdas de direitos.

Para testar sua capacidade de articulação no desmonte do já precário estado social, um jan-

tar foi oferecido na noite de 9 de outubro de 2016, no Palácio da Alvorada, para 215 deputados,
recepcionados por Marcela e Michel Temer. Um “indigesto jantar” para articular a aprovação

da PEC – Proposta de Emenda Constitucional – 241. A 241 congela os gastos públicos nos próximos 20 anos.

“Ao contrário do que afirmam os economistas liberais, a carga tributária brasileira não tem

crescido e não há uma crise fiscal estrutural: apenas uma crise fiscal conjuntural”, a declaração

é de Luiz Carlos Bresser Pereira, ex-ministro no governo de Fernando Henrique. Não resta
dúvida de que propagam inverdades. Com a herança Lula-Dilma na berlinda da operação Lava

Jato e com a lentidão dos movimentos sindicais e sociais firmarem passos eficazes no “Fora
Temer”, o governo “cantou de galo” na falácia de ajeitar a casa que estava mal arrumada.

Com base em dados oficiais da Receita Federal (ano 2105) a carga tributária cresceu mais

no governo de FHC. Naquele governo salta de 26,14 do PIB (Produto interno Bruto) em 1996,
para 32,20 % no ano de 2002. No governo Dilma, no ano de 2015, a taxa fecha na casa de
32,66%. A aprovação da 241 sinaliza o estágio de pauperização projetado ao povo brasileiro.

Temer seguiu consciente antes as promessas feitas aos grupos financiadores da operação po-

lítica que lhe garantiu o acesso ao poder. Conhece que o resultado deste trabalho sujo, em 20
anos, garantirá ricos mais ricos.
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“Peixes grandes” nas denúncias da Odebrecht
Há menos de dois meses no cargo, Temer vê sua propaganda de por um fim aos esquemas
de corrupção, envolvê-lo na mesma armadilha. As denúncias da construtora Odebrecht3 listam
mais de 200 políticos envolvidos em um primoroso, seletivo e, um tanto íntimo, esquema de
assalto aos cofres públicos. A empresa pagava e, em contrapartida, ganhava as concorrências
por obras públicas. A lista atinge cinco ex-presidentes da República e quatro presidentes da
Câmara dos Deputados e do Senado. Tudo feito sem nenhuma preocupação com a ética e a
opinião pública.

Constam, por exemplo, os nomes do senador Aécio Neves (PSDB-MG), de Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), dos senadores José Sarney
(PMDB-AP), Romero Jucá (PMDB-RR) e Humberto Costa (PT-PE), do chefe de Gabinete da presidenta Dilma Rousseff, Jaques Wagner, do PT. Temer recebeu 10 milhões. José Serra, ministro,
23 milhões. O primeiro “peixe grande” a ir para cadeia será Eduardo Cunha. O todo poderoso
do PMDB e responsável por acatar a denúncia contra Dilma, será preso no dia 19 de outubro.
“O governo Temer é assim. Já começa nos finalmente. Sacanagem explícita o tempo todo.
Sem roteiro, sem envolvimento e sem amor”, denunciou o jornalista e cartunista, professor e
ativista político Gilberto Maringoni. Essa direita no poder pensa, planeja. Vai e faz. Não importa o preço social das medidas recessivas. Tudo em benefício deles. As mazelas serão pagas pelo
povo. O importante é a grana, dinheiro no bolso.4

Longe das câmeras, nos bastidores, essa elite de políticos, sorri, se abraçam, brindam em
requintados jantares, diante das denúncias dos diretores da ODEBRECHT. Têm a garantia que
o sistema político não mudará, pelo menos enquanto estiverem no comando do Congresso e da
Presidência. Uma Reforma Política capaz de por fim nas mazelas e por o país nos trilhos inexiste. Como isso não bastasse, saem em contraataques. Renan ousa calar a boca dos promotores
públicos. O punguista Temer chama essa avalanche de “pequenas denúncias” e opera a maior
onda de privatização, afronta a CLT, apressa a reforma da previdência e mente ao dizer que não
tirará direitos dos pobres.

Balões de ensaios para 2018

O ano de 2018 é aguardado como o espaço para solidificar ou retomar projetos políticos
para o Brasil. Os que apoiam o golpe de “Temer e sua quadrilha” veem no ano uma oportunidade para solidificar a concentração de capital e a retirada de direitos sociais. Com a aprovação
da PEC 55, da Reforma Trabalhista e as privatizações das reservas naturais, os artífices do
atual governo ensaiam ir às urnas com essas ditas reformas. Já os partidos de esquerda e mo3
4

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/561686-a-monumental-delacao-da-odebrecht. Acessado em: 11/11/2017.
Cf. https://www.facebook.com/gilberto.maringoni/posts/619474474921628. Acessado em: 11/11/2017.
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vimentos populares apostam na retomada de um amplo debate capaz de recolocar a política

no caminho da distribuição de renda, aprimoramento dos programas sociais e no empodera-

mento do povo nas decisões. Se democracia é um regime de governo em eterna disputa, pode
apostar num rico e caudaloso debate.

Mas como entender Bolsonaro e a juventude? A pesquisa Datafolha acena que 60% dos

jovens votam nele para presidente.5 O resultado não pode ser ignorado. Se Lula for condenado
em segunda instância ficará inelegível – o que é possível, pois faz parte do golpe –, todos os
demais nomes se igualam. Ciro, Marina, Alckmin soam velhos e idênticos. Diante desses, Bolsonaro larga na frente. Bolsonaro não pensa e não mede consequências em suas palavras. Fala

para agradar o freguês. É populista. Suas teses são contra o exercício da cidadania. Escrachar
os movimentos LGBT’s, os negros, as comunidades indígenas, a igualdade de gênero, o aceno

pela pena de morte, além da liberdade para o porte de armas, fazem de Bolsonaro o “salvador”
da pátria. Temos muito a refletir.

No atoleiro político em que nos encontramos, o ano de 2017 foi propício para desfiles de

possíveis presidenciáveis. Vimos de tudo. Se Bolsonaro foi um ensaio, Henrique Meirelles não

perdeu tempo para se apresentar. O primeiro da lista, quando o assunto é “colocar o país nos
trilhos da cartilha neoliberal”, Henrique Meirelles pode ser, sim, o candidato do capital finan-

ceiro. “Sou presidenciável. Estou preparado para enfrentar os discursos populistas. Esse será o
desafio do candidato de centro”, lardeou, não sem suas razões, Meirelles, há poucos dias para a

revista VEJA.6 Foi presidente do Banco Central, durante os dois mandatos de Lula (2003-2011).

Ao deixar o governo, passa a trabalhar no grupo dos irmãos Batista, exatamente para o grupo

J&F Investimentos S.A. Empresa envolvida nos escândalos da Lava Jato, dos irmãos Joesley e

Wesley Batista. Foi o primeiro a ser sondado para estar na linha de frente do governo de Temer

e é filiado ao PSD (Partido Social Democrático), fundado por Gilberto Kassab, fiel depositário
nas propostas do atual governo.

Outro rosto conhecido e apreciado por muitos é do apresentador Luciano Huck. Seu nome

não constava na lista, mas o Agora!, uma agremiação partidária fundada em 2016 que busca

uma conciliação entre proposta de esquerda e liberal.7 “Esquerda ou direita, isso deveria im-

portar menos – precisamos das duas pernas. Temos que ser curadores das boas ideias”, disse
Huck que aparece com 5% das intenções de voto. Em termos de marketing político, seria o

chamado “dourar a pílula”. Apresentar alguém longe dos conhecidos políticos profissionais.
Uma ideia nada impossível, pelos menos, para a pauta dos marqueteiros de plantões. O Agora!

5

Cf. https://noticias.uol.com.br/politica/listas/datafolha. Acessado em 11/11/207.

7

Cf. http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/573948-quem-e-o-grupo-que-pode-lancar-luciano-huck-a-presidencia-em2018. Acessado em 15/11/2017.

6

VEJA, edição de 8 de novembro de 2017, p. 42.
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tem em suas fileiras o cientista político Leandro Machado, Ilona Szabó, Eduardo Mufarej, Priscila Cruz, do grupo Todos pela Educação, e João A. de Castro Neves, da Eurasia Group.

Na seara do PSDB uma candidatura expressiva parece, pelo menos no início do dezembro
de 2017, algo inexistente. Seu chefe maior, o Senador Aécio Neves, foi denunciado pelo então
Procurador Rodrigo Janot. Pego nas redes da operação Lava Jato ao pedir e receber do dono da
JBS, Joesley Batista, a quantia de R$ 2 milhões. Tudo foi gravado. De Janot o caso foi para o STF
(Supremo Tribunal Federal), às mãos do Ministro Edson Fachin, responsável pela Lava-Jato,
pois Aécio tem foro privilegiado.

Fachin estuda o caso e resolve suspender Aécio. “Mas isso é uma intromissão do Judiciário
no Legislativo”, gritaram os defensores do Ex-governador mineiro. A quebra de braço exige
uma votação do Plenário do STF. O placar fica no empate de 5x5. O caso Aécio vai para a marca do pênalti. Quem decide é a Ministra e Presidente, Carmem Lúcia. Com forte tremedeira
e gaguejando, Lúcia vota a favor de Aécio. O afastamento deve ser decidido pelo plenário do
Senado. No campo onde Aécio tem costa quente.
Aécio é como um polvo. Tem sustentáculos nos bastidores do poder. Ele, somado ao grupo de Renan, Jader Barbalho, Jucá e Sarney, formam um grupo que nunca deixou as babas do
poder. Não importa quem seja o presidente, Collor, Sarney, Lula ou Dilma, essa turma sempre
esteve de bem com o poder. Vamos para o Senado, e o que vimos. Aécio é um dos principais
artífices do golpe imposto ao governo Dilma. Renan, Barbalho, Jucá, Serra e mais 13, dos 44
senadores que o livraram da perda do mandato, estão envolvidos na Lava-Jato. Resultado: o
cão sempre procura o parceiro. Tinha que livrar Aécio de qualquer jeito. Se não livrar Aécio
não dá para livrar o Temer. Se cair o rei de espada, cairá o rei de ouro. E, aí, não sobra ninguém.
O projeto petista de ver Lula reeleito move-se sobre um campo minado. Já condenado em
primeira instância e implacável alvo da grande mídia (Rede GLOBO e revista VEJA, em destaque), a executiva petista apostou em mostrar que o carisma lulista segue em alta. O partido
bradou que não “há plano b”. Ou Lula ou Lula para 2018. Idealizar as caravanas8 foi um modo

de contra-atacar. Propor outra pauta além do sítio em Atibaia, do Triplex no Guarujá e os interrogatórios do juiz Sergio Moro.

Entre 17 de agosto a 5 de setembro, a caravana “Lula pelo Brasil” visitou 32 cidades, percorreu de ônibus 4.330 Km, passando por 9 estados do Nordeste. A prioridade foi visitar cidades onde projetos de irrigações, Universidades, construções de cisternas, agricultura familiar,
Bolsa Família e Prouni floresceram durante seus oito anos na presidência. Lula não poupou
conversas, encontros e discursos para defender seu legado e denunciar o desmonte e as mazelas das propostas de Temer. Minas Gerais foi o estado escolhido para a segunda caravana.
Entre 23 a 30 de outubro, 12 cidades foram visitadas. E o resultado positivo da viagem ao
8

Cf. https://www.brasildefato.com.br/2017/08/17/nordeste-lula-inicia-caravana-para-defender-legado-e-denunciar-des
montes-de-temer/. Acessado em: 15/11/2017.
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Nordeste se repetiu em Minas. Quando o assunto é “votar para presidente em 2018”, o nome
de Lula se impõe naturalmente, e as pesquisas lhe garantem cerca de 35% das intenções de
voto. Resultado maior do que a soma das intenções de votos dada à Marina Silva (Rede), 8%,
Geraldo Alckmin (PSDB) 5%, Luciano Huck 5%, João Dória (PSDB) 4%, Ciro Gomes (PDT), 3%
e Alvaro Dias (Podemos), 2%.

Conclusão

Na lógica do golpe Lula deve ser posto fora do páreo de 2018. Resta saber se as armadilhas
jurídicas e os acordos de bastidores permitirão ou não Lula em 2018. Nesse cenário de instabilidade política, o certo mesmo é dizer que balões murcham e despencam. As cartas estão
lançadas. Um projeto para o país vai além de eleição presidencial.

Estarão em jogo as forças dos grupos, partidos e organizações populares capazes de recompor as perdas sociais impostas pelo governo Temer, em tão pouco tempo. Justo refletir:
como um governo reprovado por 77% da população9 consegue impor reformas antipopulares.

Justo pensar pautas para os debates após o reinado de Mono, em 2018:

• Reafirmar a democracia: democracia é um governo em eterna disputa. Numa democracia
sobram debates e disputas pelo poder. Os partidos e movimentos devem estar de mãos dadas
com o sofrimento dos pobres e suas utopias. Sonhos e esperanças de um mundo melhor não
se jogam no lixo. São motivações capazes de alimentar militantes que apostam na edificação
de um mundo justo e igualitário,

• Ter a coragem de unir-se diante de um mal menor. Dos presidenciais não se espera uma
personalidade incólume. Alguém que tenha um atestado de honestidade assinado por Deus.
Por isso um segundo turno para favorecer tal proposta,
• Acordos devem ser firmados com grupos populares, com setores comprometidos a partir
do lado dos trabalhadores, das mulheres, dos pobres. Dar destaque aos Deputados e Senadores comprometidos com as causas dos marginalizados. Um sistema de governo presidencialista de coalisão – como vimos no caso de Dilma – está fadado à corrupção e ao fracasso,

• Denunciar sistematicamente deputados e senadores que votaram com o governo Temer
e se enriqueceram em seus mandatos, vendendo-se ao preço de milhões, no jogo sujo das
“emendas parlamentares”,
• Desconfiar de todas as propostas vindas de rostos bonitinhos – sejam mulheres ou homens
– que sempre tiveram suas vidas ligadas aos setores das oligarquias, dos mais ricos. Não existe
salvador da pátria. Os pobres não podem legitimar propostas contra os pobres,
9

Cf. https://g1.globo.com/politica/noticia/governo-temer-e-aprovado-por-3-e-reprovado-por-77-diz-ibope.ghtml. Acessado em: 15/11/2017.
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• Eleitoras e eleitores devem ser ajudados e se ajudarem na formação de uma coalização de
forças políticas no desejo de implementar projetos para radicalizar experiências democráticas
contra o modelo neoliberal. Nesse modelo ninguém se salvará. Os pobres se depararão com a
fome, violência e morte. O planeta – suas riquezas naturais, sua biodiversidade - deve ser projetado para se autossustentar e garantir água, alimento e vida para todos.
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O leigo e a política no Brasil:
há esperança de dias melhores?
Antonio Fernandes Neto1

Resumo: A presente reflexão lança a pergunta pela esperança na política no contexto histórico atual. Parte dos discursos do Papa Francisco aos movimentos populares; retira desses
alguns princípios de ação concreta e conclui em sintonia com o filósofo Habermas, que é preciso ter esperança e agir como cristão na política.
Palavras-chave: Compromisso, Francisco, Esperança e Política.

Abstract: The present reflection asks about hope in politics on the current historical context. It starts from the speeches of Pope Francis to popular movements, taking from these
some principles of concrete actions and it concludes in harmony with the philosopher Habermas, who defends that it is necessary having hope and acting as Christians on politics field.
Keywords: commitment; Francis; Hope and Politics.

Algumas perguntas recorrentes nos últimos anos, sobretudo nos tempos obscuros que se
instalaram no pós-golpe de 2016, são: Há caminhos para a política no Brasil? Há esperança
de dias melhores na política e no trato com a coisa pública? É possível algo novo? E em meio
a questionamentos, constata-se também uma angústia coletiva, que nos leva a outros tantos
questionamentos, a exemplo: O que fazer? Como fazer? Quando fazer?
Pois bem, com a inquietação dos questionamentos acima e de outros tantos, façamos uma
pausa, analisemos, ainda que de forma abreviada, o cenário atual, e voltemos a enfrentar as
questões que nos tiram o sono!

Muitos estudiosos, em especial cientista políticos, educadores, filósofos, sociólogos e teólogos, dentre outros, vêm produzindo valiosas análises, interpretações e conclusões acerca da
1

Formado em Ciências Contábeis (Pucc) em 1993, em Ciências Jurídicas e Sociais (Pucc) em 1998; pós-graduado (lato sensu)
(Unisal) em Direito e Processo do Trabalho.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57

17

contemporaneidade. Seria de muita valia uma análise detalhada de várias correntes do saber,
mas, nos limitando a algumas delas, destaco pronunciamentos recentes do Papa Francisco,

conectando-os com as diretrizes sociais da Igreja, também conhecida como Doutrina Social da
Igreja.

Disse o pontífice:

1. No discurso aos participantes do 10 Encontro Mundial dos Movimentos Populares, ocor-

rido no Vaticano, em 28 de outubro de 2014:

Este Encontro dos Movimentos Populares é um sinal, um grande sinal: viestes apre-

sentar diante de Deus, da Igreja e dos povos, uma realidade que muitas vezes passa
em silêncio. Os pobres não só suportam a injustiça, mas também lutam contra ela!

Não se contentam com promessas ilusórias, desculpas ou álibis. Sequer estão à es-

pera, de braços cruzados, pela ajuda de ONGs, planos assistenciais ou soluções que

nunca chegam, ou que, se chegam, fazem-no de maneira a ir na direção de anestesiar
ou domesticar, o que é bastante perigoso. Vós sentis que os pobres não esperam mais
e querem ser protagonistas; organizam-se, estudam, trabalham, exigem e, sobretu-

do, praticam aquela solidariedade tão especial que existe entre os que sofrem, entre
os pobres, e que a nossa civilização parece ter esquecido, ou pelo menos tem grande
vontade de esquecer.
(...)

Solidariedade é uma palavra que nem sempre agrada (...). É pensar e agir em termos
de comunidade, de prioridades da vida de todos sobre a apropriação dos bens por
parte de alguns. É também lutar contra as causas estruturais da pobreza, a desigual-

dade, a falta de trabalho, a terra e a casa, a negociação dos direitos sociais e laborais.
É fazer frente aos efeitos destruidores do império do dinheiro.

2. No discurso aos participantes do 20 Encontro Mundial dos Movimentos Populares, ocor-

rido em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, em 7 e 8 de julho de 2015: “Digamos sem medo: queremos uma mudança, uma mudança real, uma mudança de estruturas”. E continua:

O capital se torna um ídolo e dirige as opções dos seres humanos quando a avidez
pelo dinheiro domina todo o sistema socioeconômico, arruína a sociedade, condena
o homem, transforma-o em escravo, destrói a fraternidade inter-humana, faz lutar
povo contra povo e até, como vemos, põe em risco a nossa casa comum.

3. No discurso aos participantes do 30 Encontro Mundial dos Movimentos Populares, ocor-

rido no Vaticano em de 2 a 5 de novembro de 2016:

(...) as soluções reais para as problemáticas atuais não sairão de uma, três ou mil

conferências: elas devem ser fruto de um discernimento coletivo que amadurece nos
territórios juntamente com os irmãos, um discernimento que se torna ação transfor-
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madora em conformidade com os lugares, os tempos e as pessoas, como dizia Santo
Inácio.
(...)

Existem forças poderosas que podem neutralizar este processo de amadurecimento

de uma mudança, que seja capaz de mudar o primado do dinheiro e pôr novamente
no centro o ser humano, o homem e a mulher.
(...)

Então quem governa? O dinheiro. Como governa? Com o chicote do medo, da desigualdade, da violência financeira, social, cultural e militar que gera cada vez mais
violência em uma espiral descendente que parece infinita.
(...)

O terrorismo começa quando se expulsa a maravilha da criação, o homem e a mulher,
colocando no seu lugar o dinheiro.
(...)

O medo é alimentado, manipulado... Porque, além de ser um bom negócio para os
comerciantes de armas e de morte, o medo debilita-nos, desestabiliza-nos, destrói

as nossas defesas psicológicas e espirituais, anestesia-nos diante do sofrimento do
próximo e no final torna-nos cruéis.

E ele finaliza com otimismo, ao discorrer:

Caros irmãos e irmãs, todos os muros ruem. Todos! Não nos deixemos enganar.

Como vós mesmos dissestes: continuemos a trabalhar para construir pontes entre
os povos, pontes que nos permitam derrubar os muros da exclusão e da exploração.
Enfrentemos o terror com o amor!

Pois bem, essas palavras do Papa Francisco foram dirigidas a leigos e leigas de movimentos

populares do mundo e guardam sintonia com o contexto atual do Brasil. Nessa seara, recorren-

do às Diretrizes Sociais da Igreja (também conhecida como Doutrina Social da Igreja), temos
clara a necessidade de um humanismo integral e solidário, visto que, “ao descobrirmos que

somos amados por Deus, compreendemos a dignidade transcendente e aprendemos a não se
contentar de si e a encontrar o outro”.

E dessa constatação se depreendem princípios fundamentais, alguns contemplados nas

Diretrizes Sociais da Igreja, outros, também, no nosso ordenamento jurídico, em especial na
Constituição Federal. Vejamos.

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é um princípio fundamental, previsto no Arti-

go 1o, inciso III, da Constituição Federal de 1988, que tem por finalidade, dada a sua qualidade

de princípio fundamental, ou seja, de princípio fundante da República Federativa do Brasil,
assegurar ao homem um mínimo de direitos que devem ser respeitados pela sociedade e pelo
poder público, buscando preservar a promoção e a valorização do ser humano.
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E esse princípio também está consagrado nas Diretrizes Sociais da Igreja e dele se extrai

outros tantos. Vamos nos ater a alguns outros princípios dele derivados, capitulados na DSI:

O Princípio do Bem Comum e da Destinação Universal dos Bens: da dignidade das pessoas

chega-se, por derivação, ao Princípio do Bem Comum, assim entendido como o conjunto de

condições de vida social que permitem aos grupos e a cada um de seus membros atingirem de
maneira mais completa a perfeição. Ou seja, o bem comum não é a soma dos bens particulares,

mas, sendo de todos e de cada um, é e permanece comum, porque indivisível, e somente juntos
é possível alcançá-lo, aumentá-lo e conservá-lo, também em vista ao futuro (Compêndio da
Doutrina Social da Igreja, São Paulo, Paulinas, 2012, p. 101). Esse bem comum assim é de tal

maneira que nenhuma forma de sociabilidade, seja ela familiar, grupal, associativa ou empresarial, nem mesmo de ficção jurídica, tal como uma cidade, um Estado ou um país, pode ques-

tionar. Aliás, o bem comum é a razão de ser da subsistência de qualquer forma de socialização.
E não restam dúvidas de que todos temos responsabilidade pelo bem comum. Com mais razão,
as autoridades políticas são responsáveis pela persecução do bem comum.

E uma implicação do bem comum é o princípio dele derivado: o da Destinação Universal dos

Bens. Temos que: “Deus destinou a terra, com tudo que ela contém, para o uso de todos os ho-

mens e de todos os povos, de tal modo que os bens criados devem bastar a todos, com equida-

de, segundo a regra da Justiça, inseparável da caridade” (GS 69). Tal princípio tem fundamento
ainda na Sagrada Escritura: “A origem primeira de tudo o que é bem é o próprio ato de Deus
que criou a terra e o homem, e ao homem deu a terra para que a domine com o seu trabalho

e goze dos seus frutos” (Gn 1,28-29). Ou seja, Deus deu a terra a todos os homens e mulheres,

sem excluir, tampouco privilegiar ninguém! Portanto, essa é a razão do destino universal dos
bens da terra.

E com base na Destinação Universal dos Bens, temos a limitação ou relativização da pro-

priedade privada. Na tradição cristã, nunca foi reconhecido o direito à propriedade privada

como absoluto e intocável. Muito pelo contrário, sempre se entendeu o direito à propriedade
privada como subordinado ao direito ao uso comum. Portanto, a propriedade privada é um
meio, mas não um fim, um instrumento para o respeito ao Princípio da Destinação Universal
dos Bens.

Outra implicação, temos, desta vez, do Princípio da Destinação Universal dos Bens, que é

o necessário cuidado dos pobres, dos que se achem em condições de marginalidade, das pessoas
cujas condições de vida lhes impedem um crescimento adequado.

Outro importante princípio é o da Subsidiariedade, que consiste no cuidar da família, dos

grupos, das associações e de todas as expressões coletivas, quer seja de cunho cultural, des-

portivo, econômico, educativo, político, profissional ou recreativo, em que as pessoas dão vida
e, através das quais, é possível um crescimento social.
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Por fim, outro princípio de significativa importância, sobretudo na realidade temporal do

Brasil, é o Princípio da Participação, derivado do Princípio da Subsidiariedade. Desse princí-

pio se extrai que o cidadão, por si ou associado a outros, diretamente ou por representantes,
efetivamente contribui para as diversas facetas da sociedade civil organizada, ou seja, da vida
em sociedade. Essa participação é um poder-dever, ou seja, podemos e devemos participar de
forma consciente, em vista do bem comum.

E desse exercício de participação, chegamos à democracia. Na realidade esta deve ser a

maior garantia, a razão de ser e de permanecer da democracia.

Portanto, a democracia pressupõe participação, que implica interação e envolvimento dos

sujeitos da sociedade civil.

E aqui voltamos e encontramos respostas, se não para todos, para parte daqueles questio-

namentos iniciais.

Há caminhos para a política no Brasil? Há esperança de dias melhores na política e no trato

com a coisa pública? É possível algo novo?
E conseguimos encontrar alento às inquietações e angústias, quer sejam individuais ou

coletivas, na medida em que temos luzes no fim do túnel que podem levar, se não a respostas,
ao caminho para respostas a estes questionamentos: O que fazer? Como fazer? Quando fazer?

O filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas, em sua obra Direito e democracia: entre

facticidade e validade, nos deixa algumas pistas. Vejamos.

Habermas, que define a imprensa como sendo o quarto poder que, a bem da verdade, ao

nosso ver é o primeiro poder, ainda que não constituído positivamente (legalmente) como tal,

o vê como uma indústria impeditiva, que segmenta a sociedade civil segundo os interesses e

as ordens do mercado. Mas, de forma salutar, ele nos sinaliza três vertentes que deveriam ser
norteadoras do papel e da missão dessa imprensa:

a) supervisionar o ambiente sociopolítico, de forma a garantir, com responsabilidade, o

bem-estar dos cidadãos;

b) fomentar a consciência crítica;

c) defender o direito à participação.

E mais, Habermas recentemente escreveu que ante as realidades temporais que nos asso-

lam, temos dois caminhos OU FAZEMOS VALER OS VALORES DO CRISTIANISMO ou INEVITA-

VILMENTE CAMINHAREMOS PARA A BARBÁRIE. Portanto, indiscutivelmente ele deixa aqui

mais uma pista: buscarmos urgentemente a efetividade dos princípios das diretrizes sociais
da Igreja, alguns deles nesta singela reflexão aventados.

E do conjunto das reflexões supracitadas, merece cuidado as filantropias, uma vez que es-

tão associadas a um discurso ideológico da racionalidade capitalista, discurso este que deveria
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estar subordinado, ou abaixo da tão esperada humanização dos meios de produção, quer se-

jam eles científicos, comerciais, industriais, de prestação de serviços ou tecnológicos, mas que
na maioria das vezes se sobrepõem à esta.

E não é demasiado destacar que, no pós-golpe de 2016, até mesmo os estudos de Max We-

ber, em sua crítica à “ética protestante” – segundo a qual vertentes calvinistas, dentre outras,

apregoavam a salvação espiritual pelo trabalho –, se tornam mitigados, eis que nos surpreendem retrocessos como os implementados recentemente através da reforma da legislação trabalhista, em especial da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, que, espero estar enganado,
mas penso que, uma vez que preconizará ainda mais o meio ambiente e as relações de trabalho, acabará por abrir os olhos, dentre outros, de parcela da sociedade que busca conforto na
aludida ética protestante.

Por fim, não obstante o cenário sombrio que se apresenta, penso que temos sim um contex-

to favorável para colocarmos em prática não só os princípios das Diretrizes Sociais da Igreja,
mas para minimizarmos e quiçá extirparmos contextos desfavoráveis como aqueles eviden-

ciados pelo Papa Francisco, dentre outros, em seus discursos aos participantes dos Encontros
Mundiais dos Movimentos Populares. Enfim, para alcançarmos dias melhores e o pleno exercí-

cio democrático. Vejamos algumas dentre tantas outras possibilidades que certamente temos
no domínio popular:

a) nossa liberdade de formas de adesão a associações;
b) nossa liberdade de expressão;
c) nosso direito ao voto;

d) nossa elegibilidade para cargos eletivos;

e) nosso direito a concorrer, via concursos, a cargos públicos;

f) a possibilidade real e presente de fontes alternativas de informação;

g) a possibilidade e a realidade de nos associarmos a instituições que buscam nortear polí-

ticas governamentais, quer seja fiscalizando, quer seja sugerindo, quer seja motivando.
Portanto, temos que refletir e difundir que:

– A política está suja porque os cristãos não se envolvem com espírito cristão (Papa Fran-

cisco).

– A participação dos leigos na política é uma das mais altas formas de caridade, porque

busca o bem comum (Papa Francisco, também afirmado por Bento XVI).
– O mal é alimentado pelo silêncio dos bons (Martin Luther King).

Segundo o IBGE, a população no Brasil é formada em 86,8% por cristãos. Já a população

mundial tem 31,7% de cristãos.
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Logo, façamos valer a afirmativa de Habermas: vamos ser protagonistas na efetivação dos
valores cristãos, de forma a evitarmos a barbárie!

Tornando a profecia do Papa Francisco uma realidade, na medida em que, com nossa organização enquanto leigos e leigas, nossa luta “combatendo o bom combate” (2Tm 4,7), que
possamos fazer os muros ruírem!

Assim, na virtude dos dons, as angústias produzidas pela sociedade serão as angústias dos
cristãos que, buscando a dignidade, tanto no campo material quanto no campo humano, abrirão caminhos e farão prevalecer o plano de Deus também na política e nas relações com a coisa
pública.
Os leigos e leigas são chamados à missão. E esperamos que nossa resposta seja como o SIM
de Maria: EU POSSO COLABORAR!

E que nosso colaborar passe necessária e incondicionalmente pela não aceitação, na política e na coisa pública, de práticas contrárias ao plano de Deus, que colidam com os Princípios
das Diretrizes Sociais da Igreja.
Que possamos, juntos e encorajados pela experiência comunitária, encontrar novas e efetivas formas de participação popular, influenciando e nos tornando mulheres e homens públicos, capazes de dar o direcionamento e o sentido à democracia!

E, assim, consigamos fazer pontes, enfrentando, com amor e princípios, o capital e o terror
dele derivado. Afinal, no Evangelho de Marcos, temos que Deus quer amor e não sacrifícios e
que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado (Mc 2,27). Assim Jesus enfrentou o pensamento hipócrita e presunçoso, com a inteligência humilde do coração, que dá
sempre prioridade ao homem e não aceita que determinadas lógicas impeçam a sua liberdade
de viver, amar e servir o próximo.
Por fim, que tenhamos a sensibilidade de resgatar os que desanimarem na caminhada!

E que possamos inverter a lógica de fazer políticas sociais para os pobres e não com os pobres. Só assim conseguiremos combater os descartes do sistema.
Por fim, que consigamos fazer novamente a esperança vencer o medo.

Recebido em 12/11/2017

Aprovado em 12/11/2017
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Leigos e leigas vivendo a política
Carlos F. Signorelli1

Resumo: Este artigo oferece um panorama da temática do leigo na política, tendo como
fundamento as referências evangélicas e a Doutrina Social da Igreja. Afirma a política como
serviço ao bem comum, sendo uma forma essencial de vivenciar a fé na sociedade de ontem e
de hoje. Reconhece os desafios dessa atuação nos dias de hoje e convoca o leigo a agir politicamente em prol da transformação da sociedade.
Palavras-chave: Doutrina Social da Igreja, ética, leigo, política e serviço.

Abstract: This article offers a thematic picture of lay people in politics, having as the evangelical referrences as foundation and the Social Doctrine of the Church. It states that politics
is a common service being an essencial way of living the faith in the past and present society.
It acknowledges the challenges of acting like that today, and it convokes the lay people to act
politically for the transformation of society.
Keywords: Social doctrine of the Church. Ethics; lay people, politics and service.

Introdução
Muitos cristãos e cristãs olham o mundo, não gostam do que veem, e têm a tendência de
se fechar nas palavras do Evangelho. “A mim me basta a Palavra de Deus”, dizem. Mas, como
afirmaram os bispos latino-americanos em Puebla, a pretensão de anunciar um Evangelho
sem conexões econômicas, sociais, culturais e políticas, no fim das contas, equivale a certo
conluio – embora inconsciente – com a ordem estabelecida. Muito embora seja verdade que
devemos – todos os que professam a fé cristã – ter um olhar crítico, e cada vez mais crítico, às
realidades que nos cercam, é um erro nos fecharmos, ou não querermos ver o que nos cerca,
ou afirmarmos que o Evangelho é a resposta para tudo. Os cristãos não podem fazer como Pilatos: lavar as mãos. Como disse Francisco a estudantes que o visitavam: “devemos implicar-nos
1
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na política, porque a política é uma das formas mais elevadas da caridade, visto que procura o
bem comum”.

Entretanto, a coisa não é fácil. Diríamos, mesmo, que é a atividade mais laboriosa, difícil, e
cheia de percalços. O mesmo Papa Francisco, levando isso em consideração, disse aos mesmos
estudantes:
Os leigos cristãos devem trabalhar na política. Dir-me-ão: não é fácil. Mas também
não o é tornar-se padre. A política é demasiado suja, mas é suja porque os cristãos
não se implicaram com o espírito evangélico. É fácil atirar culpas... mas eu, que faço?
Trabalhar para o bem comum é dever de cristão.

Há, claro, uma imensa diferença entre os trabalhos pastorais, as ações “intra-eclesia” e o
trabalho de inserção no mundo. Em verdade, as chamadas “realidades terrestres” têm sua estrutura própria, possuem autonomia, como nos disse a Constituição Pastoral Gaudium et Spes:
Se por autonomia das realidades terrenas se entende que as coisas criadas e as próprias sociedades têm leis e valores próprios, [...] é perfeitamente legítimo exigir tal
autonomia. [...] Por esta razão, a investigação metódica em todos os campos do saber,
quando levada a cado de um modo verdadeiramente científico e segundo as normas
morais, nunca será realmente oposta à fé, já que as realidades profanas e as da fé têm
origem no mesmo Deus (Gaudium et Spes, 36).

(...) embora o progresso terreno se deva cuidadosamente distinguir do crescimento
do reino de Cristo, todavia, na medida em que pode contribuir para a melhor organização da sociedade humana, interessa muito ao Reino de Deus (Gaudium et Spes, 39).

Mesmo o Papa João Paulo II nos mostra a importância do agir cristão no mundo, principalmente o da política, mas sempre a partir do Reino de Deus trazido e vivido por Jesus de Nazaré.
Este ilumina os passos, mostra o bem ou o mal que afastam o mundo e o humano dos desejos
de Deus, bem como revela o reto caminho para o bem comum. A partir dos valores do Reino
que nos iluminam e são colocados à frente de nosso agir,
... notam-se melhor as exigências de uma sociedade digna do homem, são retificados
os desvios, é reforçada a coragem do agir em favor do bem. A esta tarefa de animação
evangélica das realidades humanas estão chamados, juntamente com todos os homens de boa vontade, os cristãos, e de modo especial os leigos (Centesimus Annus, 25).

Por isso, insistindo junto aos fiéis leigos e leigas, o mesmo pontífice nos diz, em sua Exortação apostólica Christifidelis Laici:
os fiéis leigos não podem absolutamente abdicar da participação na “política”, ou
seja, da múltipla e variada ação econômica, social, legislativa, administrativa e cultural, destinada a promover orgânica e institucionalmente o bem comum (cf. 42).
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A necessidade das ciências humanas e sociais
Entretanto, um problema se apresenta cada vez mais claro entre aqueles e aquelas que vão
para o mundo da política, em nome de sua fé. Agem naquelas instâncias como se estivessem
em sua comunidade, em sua celebração ou culto. Buscam, quando sérios e consequentes, viver
como nos espaços intraeclesiais.

Mas, para assumirmos o agir cristão na sociedade, temos que conhecê-la por dentro, conhecer a forma como as coisas se dão, conhecer os agentes que a constroem e a forma como o
fazem, conhecer os mecanismos muitas vezes inconscientes que a movem, seus interesses, inclusive os interesses das diversas classes que a compõe. Se quisermos, a partir de nossa fé, agir
como cristãos no tecido humano da sociedade, em busca do bem comum, então é necessário
saber quais são os mecanismos da realidade concreta que desejamos transformar, em nome
mesmo da Palavra de Deus encarnada em Jesus Cristo.
E, para ter a verdadeira noção desses mecanismos das realidades terrestres, temos que
recorrer às ciências humanas e sociais. Não se deve procurar no Evangelho a pista para a existência de mecanismos de opressão e exploração em determinada cultura ou sociedade, e nem
se deve perguntar a ele quais são esses mecanismos. O Evangelho aponta o que é a vida que
Jesus veio trazer, e reflete os mecanismos de opressão política, econômica, cultural, social e
religiosa da época de Jesus. É verdade que esses mesmos mecanismos de opressão continuam
existindo, mas têm outro rosto: o rosto da civilização e da cultura, da política e da economia
das sociedades em que vivemos.

O Evangelho, através da prática e das palavras de Jesus, condena toda e qualquer opressão,
todo e qualquer ataque à vida em plenitude que ele veio anunciar. Mas cabe a nós, com as ciências humanas e sociais de que dispomos, a filosofia, a sociologia, a economia, descobrir o que
oprime e explora o homem e a mulher de hoje, dar-lhe nome, estudar as formas de vencê-lo, derrotá-lo, ultrapassá-lo, rumo àquilo que, em linguagem evangélica, Jesus chama de Reino de Deus.
Se não me dou conta dos mecanismos de opressão que produzem a pobreza em minha realidade e atribuo a causa desta à vagabundagem dos pobres, dificilmente chegarei a tomar consciência da dignidade do pobre e do amor preferencial de Deus
por eles, ainda que este amor se baseie antes de tudo no fato de serem necessitados
e sofredores. Por sua vez, ao ter consciência do amor preferencial de Deus pelos
pobres, torna-se difícil aceitar uma interpretação da realidade que não se funde em
uma aproximação solidária que leve a ver o mundo a partir de sua ótica, permitindo
então a descoberta dos mecanismos de opressão ou exclusão que geram a pobreza.2

A partir do amor da Igreja pelos pobres, imitação e atualização do amor de Deus, sejam os
aspectos dinâmicos da Doutrina Social da Igreja, sejam seus princípios e valores permanentes,
2

ANDRADE, P. F. C. A participação política dos cristãos: critérios teológico-pastorais.
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eles constituem o marco fundamental para o julgamento, à luz da fé, da realidade, tendo em
vista uma opção político-partidária.

O poder-serviço como agir ético
Infelizmente, quase sempre encontramos desinteresse e até ojeriza à participação, à dis-

cussão política ou, com muito mais dificuldade, à política partidária. E não é de se estranhar.

No interno da Igreja, buscamos viver uma relação fraterna, de diálogo e de serviço. Quando

ocupamos um cargo em qualquer instância da vida eclesial, sempre o fazemos para servir mais
e melhor, gratuitamente, desinteressadamente. Já na vida política, o que marca o dia a dia é o
conflito, quer seja o conflito de interesses, quer seja o conflito ideológico. Mas é sempre um
embate.

O poder sempre gerou corrupção. Mas, no atual momento histórico, o poder político tem

sido presa fácil do imenso poder econômico das grandes corporações. Estas chegam a possuir
riquezas muitas vezes maiores do que a quase totalidade dos países. Com esse poder, elas com-

pram os que exercem qualquer poder político, incluindo o próprio judiciário, incluindo desde
os funcionários subalternos até os que despontam nos altos cargos. E isso não se dá apenas
nas incipientes democracias dos chamados países subdesenvolvidos, mas também nas velhas
democracias europeias.

Não é difícil juntar poder político e corrupção. E, por isso, é fácil acusar todos e todas que

assumem cargos políticos, e, com isso, gera-se certo afastamento dos cristãos desse campo.
E aqui se deve ter um grande cuidado: determinados agentes políticos posam de moralistas,

muitas vezes com o apoio da mídia, para alavancarem sua ascensão no processo político. De
certa forma, são corvos que se postam de pombas.

No nosso agir como cristãos, não podemos prescindir do imenso problema da corrupção que

assola o Brasil. Nada mais fácil do que se fechar no interno da Igreja. Afinal, diz-nos Aparecida,
o recrudescimento da corrupção na sociedade e no Estado, envolvendo os poderes
legislativos e executivos em todos os níveis, alcançando também o sistema judiciário

que, muitas vezes, inclina seu juízo a favor dos poderosos e gera impunidade, o que
coloca em sério risco a credibilidade das instituições públicas e aumenta a desconfiança do povo, fenômeno que se une a um profundo desprezo pela legalidade (DAp, 75).

Mais que isso!

São frequentes as denúncias de corrupção em várias instâncias dos Três Poderes.
Cresce a indignação ética diante da violação de valores fundamentais para a sociedade. A ambição desmedida de riqueza e de poder leva à corrupção. A denúncia do

profeta Isaías vale também hoje: “eles gostam de subornos, correm atrás de pre-

sentes; não fazem justiça ao órfão e a causa da viúva nem chega até eles” (Is 1,23).
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Por isso, as palavras do apóstolo Paulo são apropriadas para este momento: “Não te
deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem” (Rm 12,21). A corrupção e a

impunidade estão levando o povo ao descrédito na ação política e nas instituições,
enfraquecendo a democracia. A crise, decorrente da falta de consciência moral, é
estimulada pela ganância e marcada pelos corporativismos históricos, que utilizam
as estruturas de poder para benefício próprio e de grupos.

Os empobrecidos são os mais prejudicados com o desvio das verbas públicas. Os poderes

constituídos precisam assumir sua responsabilidade diante da corrupção e da impunidade
(CNBB, Democracia e ética).

No Brasil, também se deve incluir parte de sua burocracia, seu aparelho policial, bem como

devemos olhar para os inúmeros exemplos a mostrar que a própria população, vivendo nesse
clima, também entende que pode participar dos escaninhos construídos pela corrupção.

Mas é importante afirmar duas coisas: nem todos os que exercem cargos políticos são cor-

ruptos e deve estar aí uma das diferenças do agir cristão na política. Afinal, duas coisas con-

tribuem para que a corrupção esteja no nível atual: a redução da democracia ao seu modelo

representativo, que se constitui mais de ritos vazios, e o uso do poder político como poder
pessoal e não como poder-serviço.

Além disso, como nos diz o Documento de Aparecida:

Em amplos setores da população, e especialmente entre os jovens, cresce o desencanto pela política e particularmente pela democracia, pois as promessas de uma

vida melhor e mais justa não se cumpriram ou se cumpriram pela metade (DAp, 77).

Nesse sentido, esquece-se

de que a democracia e a participação política são fruto da formação que se faz reali-

dade somente quando os cidadãos são conscientes de seus direitos fundamentais e
de seus deveres correspondentes (DAp, 75).

É grande o perigo em que nos encontramos, mormente hoje, quando vivemos num mundo

em desencanto com tudo, inclusive e principalmente com o processo político, o que faz com
que nos afastemos e nos desinteressemos pelo agir político-social. E por que isso é perigoso?

O perigo se encontra no fato de que, ao nos desinteressarmos, ao nos negarmos a discutir

o processo político, ao nos desinteressarmos do agir político e como políticos, deixamos as
portas abertas exatamente àqueles e àquelas que constroem a política do poder-pelo-poder,
do é-dando-que-se-recebe, da corrupção, da opção pelos ricos e afortunados.

O Concílio Vaticano II insiste na importância da participação política dos cristãos na cons-

trução da sociedade justa e fraterna e confirma essa participação como um serviço. Na Consti-

tuição Pastoral Gaudium et Spes, os bispos conciliares insistem em que: “A Igreja louva e apreCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57

28

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

cia o trabalho de quantos se dedicam ao bem da nação e tomam sobre si o peso de tal cargo,
em serviço dos homens” (GS, 75).

E não nos esqueçamos de que agir politicamente não pode ser confundido com o agir po-

lítico-partidário. Este último é necessário, mas nem todos os cristãos e cristãs se sentem cha-

mados a dele participar. Isso não os exime da participação política, do agir cristão no processo
político, porque o agir político também se expressa, mesmo que nem sempre o entendamos
assim, em outras práticas que temos: no sindicato, nas associações de moradores, nos grupos
de reflexão, nos grupos de acompanhamento de câmaras, nos grupos e pastorais de fé e política, e assim num conjunto bastante grande de atividades.

E o que dizer das dezenas de conselhos paritários, ou conselhos de cidadania, que se es-

tão criando em todos os municípios brasileiros e em nível estadual e federal: de educação,

de saúde, dos direitos da mulher, da criança e do adolescente, tutelares, de proteção ao meio

ambiente, do idoso, das pessoas com deficiência, do negro? Faz-se, pois, necessário que os
cristãos e cristãs se formem adequadamente para uma participação cidadã e de qualidade em
tais espaços.

Não! Os cristãos não podem agir como avestruzes, enfiando a cabeça num buraco no chão

e acreditando que, se ausentando do processo político, os seus resultados não irão incidir sobre eles. Pelo contrário! Política é “uso legítimo do poder para alcançar o bem comum da

sociedade”, como o afirmou João Paulo II. Existem três imensos motivos para a inserção dos
cristãos no processo político, para o agir cristão no tecido humano da sociedade:

a) “Quem diz que permanece em Deus deve, pessoalmente, caminhar como Jesus caminhou

(1Jo 2–6) [...] A fé consiste, portanto, num dinamismo de vida, num jeito de configurar a vida,
numa práxis.”

b) Engano-me quando acredito que não participando, não me meto no processo. Ao contrá-

rio! A não participação é um deixar a porta aberta para os aproveitadores.

c) Afasto-me do mandato do Amor, quando, ao não me meter (por medo, por ojeriza, por

desconhecimento) deixo que os pobres sejam cada vez mais explorados. Neste caso, sou absolutamente omisso!

Ainda citando os bispos brasileiros:

O povo brasileiro precisa recuperar a esperança. A credibilidade e a legitimidade de
nossas instituições serão asseguradas pela apuração da verdade dos fatos, pela restituição dos bens públicos apropriados ilicitamente e pela punição dos delituosos.

Queremos estimular os cristãos que, em nome da sua fé, se engajam no mundo da
política, dizendo-lhes que vale a pena dedicar-se à nobre causa do bem comum. O

exercício responsável da cidadania é um imperativo ético para todos (CNBB, Democracia e ética).
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Afinal, é no processo político que se decidem as políticas econômicas, que se constroem as

políticas públicas de saúde, educação, habitação, emprego etc. Não participar, agir com omis-

são, significa que tudo isso será feito não em nosso favor ou em favor dos mais necessitados.
Ao contrário, a não participação dos cristãos no processo político pode fazer (e faz) com que
os valores do Reino, a atenção aos pobres e humildes inexistam ou sejam tratados com pater-

nalismo, como se fosse fruto da “bondade” dos políticos, ou, ainda, com clientelismo, pois se
dão pequenas esmolas para manter o pobre como um cliente para as próximas eleições. A não

participação dos cristãos, a ausência do agir cristão na política é uma das causas da existência
de exploradores do pobre e do oprimido. Nesse sentido, nunca é demais repetir o conhecidíssimo texto abaixo:

O analfabeto político
O pior analfabeto é o analfabeto político.

Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos.

Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel,
do sapato e do remédio dependem das decisões políticas.

O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia
a política.

Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor aban-

donado, e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e
lacaio das empresas nacionais e multinacionais (Bertolt Brecht).

Terminemos, pois, este ponto, com a palavra do Papa Francisco, que em homilia na Capela

de Santa Marta, comentando o Evangelho do centurião que pede a cura de seu filho, em deter-

minado momento afirmou que aquele que governa “deve amar o seu povo”, porque “um gover-

nante que não ama não pode governar; quando muito poderá disciplinar, colocar um pouco de
ordem, mas não governar”. Para o Papa Francisco,

as duas virtudes de um governante são o amor pelo povo e a humildade. Não se pode
governar sem amor ao povo e sem humildade! E cada homem, cada mulher que deve

se ocupar com um serviço de governo, deve se fazer estas duas perguntas: “Eu amo o
meu povo para servi-lo melhor? Sou humilde e escuto a todos os outros, as diferentes opiniões, para escolher o melhor caminho?”. Caso não se colocar estas perguntas,

seu governo não será bom. O governante, homem ou mulher, que ama o seu povo é
um homem ou uma mulher humilde.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57

30

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Construindo cidadania
De vez em quando, ouvimos declarações de pessoas que dizem que tudo seria diferente se

tivéssemos um governo forte, tirânico. Até alguns dizem que a democracia faz surgir os bandidos, a corrupção. Não é difícil também escutarmos coisas como: “Que saudades da ditadura!”.

Cuidado! Ao contrário disso, os grandes problemas que vivemos só podem ser resolvidos

por uma democracia forte. Mas outro cuidado! Se falamos da importância da democracia, tam-

bém temos que falar que o termo “democracia” tem várias acepções, vários significados.

Há duzentos anos se constrói a chamada “democracia representativa”. Democracia repre-

sentativa é aquela que se constrói no processo eleitoral restrito. De tempos em tempos, vota-

mos em pessoas para nos representar, quer seja nos parlamentos (vereador, deputado esta-

dual, deputado federal, senador), quer seja na chefia dos Executivos (prefeito, governadores,
presidente da República). Isso é muito bom, mas não é tudo! Os eleitos e as eleitas pensam que

tudo podem fazer, já que na democracia representativa que vivemos, depois que confirmamos
o nosso voto na urna eletrônica, já lhes damos todo o poder.
E há outro tipo de democracia?

Sim! É necessário ultrapassarmos a democracia representativa e construirmos a democra-

cia participativa. Podemos dizer, hoje, que não dá mais para ficar só na democracia representativa, já que é ficar “no meio do caminho”. Não basta apenas votar. É preciso fortalecer a de-

mocracia pela participação de todos nos destinos da nação. É necessário construir a cidadania
plena de todos. Como já diziam os bispos brasileiros, em 2006:

Urge também uma profunda reforma do atual sistema político, não limitada à revisão do sistema eleitoral. É necessário aprimorar os mecanismos da democracia

representativa e favorecer a democracia participativa; [...] A experiência de partici-

pação popular na política é uma conquista e um patrimônio precioso da sociedade
(CNBB, Democracia e ética).

Chamar à participação não significa mais hoje, como ontem, colocar nosso voto na urna.

Hoje, participar significa arregaçar as mangas e inserir-se. Devemos viver o processo político
munidos de uma consciência cidadã plena, de que fazemos a história ou ela será feita contra
nós. É preciso que nos engajemos na construção do novo, da vida. E isso se faz pela plena

participação cidadã nos rumos do país. Os cristãos e cristãs, principalmente os leigos e as
leigas, devem se sentir impulsionados, pelo Evangelho, a um maior agir no mundo da política

e, quando se sentirem chamados pelo Espírito, devem assumir um engajamento partidário
e a consequente participação nos embates eleitorais. Como nos disseram nossos bispos em
Puebla: “A fé cristã não despreza a atividade política; pelo contrário, a valoriza e a tem em alta
estima” (514).
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A Igreja e o processo político
Muitos católicos sentem que a Igreja comete um erro estratégico em não apoiar candidatos,

em não os indicar aos fiéis. Afinal, dizem tais pessoas, muitas das outras denominações reli-

giosas fazem isso, e com bastante êxito, o que lhes proporciona uma significativa bancada de
parlamentares a seu favor e a favor de seus projetos.

Entretanto, sabiamente a Igreja não indica partido ou candidato. Seria um erro! Seria tra-

zer a discórdia, a luta política e a cizânia para dentro da instituição. Afinal, cada candidato
ou candidata se acha no direito de ser considerado “mais Igreja” que o outro. Além disso, a

história antiga e recente nos mostra que nem sempre os que apregoam uma fé firme e forte a

têm de verdade, já que suas práticas, após a vitória eleitoral, depõem contra tudo aquilo que

simboliza a fé cristã. Não é muito incomum a verificação de que alguns “cristãos” agem, na prática política, com menos ou nenhuma ética, enquanto outros, que não professam fé nenhuma,
agem como se cristãos fossem.

Assim sendo, à Igreja cabe a elaboração e a manifestação de princípios que devem ser cum-

pridos pelos participantes do processo político. Norteada pela prática de Jesus Cristo, a Igreja

busca não a realização de seus projetos, para isso constituindo uma bancada forte, mas sim,
a construção de uma sociedade, de uma cultura, de uma economia que extinga a exploração e
a exclusão, que faça com que todos e todas sejam homens e mulheres plenos de vida. A Igreja
prega a ética na política. Uma ética que privilegie o outro, o pobre, o desvalido.

Dessa maneira, a Igreja não indica nomes, quer sejam de partidos, quer de homens e mu-

lheres que pleiteiam cargos eletivos, mas indica, aos fiéis, que vasculhem a vida e as intenções
dos que buscam o voto e verifiquem se seu ideal e sua prática estão conformes com aqueles
princípios que se destinam a construir uma sociedade justa e solidária.

Mas à Igreja cabe, também, como instituição em conjunto com outras instituições da socie-

dade civil, a denúncia de candidatos corruptos e das situações e mecanismos que favorecem a
corrupção.

“A Igreja louva e aprecia o trabalho de quantos se dedicam ao bem da nação e tomam sobre

si o peso de tal cargo, em serviço dos homens” (GS, 75).

Não há dúvidas, portanto, de que é através da ação política organizada que se podem cons-

truir políticas públicas que visam à dignidade da pessoa humana e todas as garantias de igual-

dade. Por outro lado, a inexistência de homens e mulheres que insuflem o processo político

com tais princípios leva (como temos visto) a que a política seja vivenciada por aqueles que
buscam desfrutar de um poder que os leva muito longe do bem comum. Por isso, se a partir

da Palavra encarnada queremos construir um mundo de justiça e de fraternidade, temos que

entender que a prática política é em si uma forma elevada do agir cristão, do querer e saber
realizar o bem mais necessário, o bem comum.
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O agir cristão no mundo complicado e conflituoso da política se insere na busca da cons-

trução da justiça, e faz isso não só como uma necessidade, mas como um grande desafio para

aqueles que o Documento de Aparecida chama de “discípulos missionários de Jesus, Luz do
mundo”. Mas que não se pense que é fácil esse agir. Afinal,

a política implica e exige um feixe de virtudes, a justiça, a prudência, a solidariedade;
ela será o espaço privilegiado da fé, que crê no amor universal, que consagra a vida
pessoal e social ao dinamismo desse amor. A política é um espaço privilegiado para

a prática da fé, tal é a convicção fundada no que há de mais profundo, de mais promissor e de mais exigente na realidade humana da política, bem como na mensagem
e na graça do Evangelho.3

O agir cristão e a Doutrina Social da Igreja
“Conduzida por uma tendência que privilegia
o lucro e estimula a concorrência,
a globalização segue uma dinâmica
de concentração de poder e riqueza
em mãos de poucos.” (DAp, 62)

É muito comum vermos cristãos votando em pessoas porque são boas pessoas, bem como

por causa de outros atributos parecidos. Mas aí também deve existir outro grande cuidado, ou
seja, com os ideais que essas “boas pessoas” trazem para o processo político. Uma

luz pode ser buscada na Doutrina Social da Igreja. Segundo palavras do Papa Paulo

VI, “a política é a melhor forma de exercer a caridade”. João Paulo II, por sua vez, tem

insistido sobre a necessidade de os cristãos se empenharem nas várias instâncias de
decisões políticas.

Afinal, o agir cristão, baseado na prática de Jesus Cristo, e os ensinamentos da Doutrina

Social da Igreja devem levar os cristãos e cristãs a buscarem excluir dos estados os grupos

políticos que, no poder, irão implantar as chamadas “políticas neoliberais”, que contradizem os
princípios anteriormente estabelecidos.

Essas políticas, chamadas neoliberais, reduzem as ações do poder público nas áreas funda-

mentais da educação, saúde, habitação, saneamento, segurança e nas áreas de redução das de-

sigualdades sociais e econômicas, deixando ao mercado e ao lucro a condução dos destinos da
nação. E nesse caso, quem perde são os pequenos, os fracos, os trabalhadores e trabalhadoras,

e só quem ganha são os que têm o poder econômico, com o qual, muitas vezes, nada produzem.

3

Ibid.
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Ao longo das décadas de 1970 e 1980, havia como que um questionamento sobre a Doutri-

na Social da Igreja, incluindo algumas afirmações de que ela seria frágil, voltada mais para os
interesses dos detentores do capital. De certa forma, essa era uma crítica a partir de uma visão
de mundo de crítica absoluta ao capitalismo.

A partir da crise das utopias, e mesmo a partir da chamada “crise da modernidade” e de

seus parâmetros, há um retorno ao pensamento social cristão católico. Aprofundando-nos so-

bre ele, percebemos que há aí muito questionamento sobre a situação presente, bem como
sugestões de soluções que ultrapassam tais crises.

A Doutrina Social da Igreja tem sido vista e analisada como uma resposta importante do

pensamento católico sobre a realidade política, social e econômica de nossa época. Mais que
isso, ao ver de alguns intelectuais cristãos, ela se mostra como um conjunto de posicionamentos que se podem somar a outros na construção de um novo modelo civilizacional que inclua
o social, o político e o econômico.

O Magistério da Igreja tem se referido à DSI em todos os documentos, principalmente quan-

do fala da presença dos cristãos e cristãs em seu empenho de construção de uma sociedade
mais justa, humana e solidária. Ao mesmo tempo, tem, constantemente, insistido em que os
leigos e leigas sejam formados na Doutrina Social da Igreja, principalmente aqueles e aquelas

que têm inserção no mundo da cidadania, entendido em sentido global. Como nos diz Aparecida:

A Igreja pode fazer permanente leitura cristã e aproximação pastoral à realidade de

nosso continente, aproveitando o rico patrimônio da Doutrina Social da Igreja. Dessa
maneira, terá elementos concretos para exigir dos que têm a responsabilidade de
elaborar e aprovar as políticas que afetam nossos povos, que o façam partir de uma

perspectiva ética, solidária e autenticamente humanista. Nesse aspecto, os leigos e

as leigas exercem papel fundamental, assumindo tarefas pertinentes na sociedade
(DAp, 73).

Assim também os cristãos e cristãs devem ficar atentos aos projetos pessoais e partidários

que defendam preconceitos e exclusões, sejam eles contra pessoas ou grupos. Também basea-

dos na Doutrina Social da Igreja, devemos ter em conta que esta, apoiada na prática de Jesus,

insiste na dignidade da pessoa humana e nos direitos inalienáveis que vêm junto com isso.
Tudo aquilo que a torna pessoa, que a torna essencialmente humana, deve lhe ser garantido.
Por isso, o preconceito e a exclusão devem receber crítica dos cristãos.

Mas é sempre necessário frisar que, em sua prática, Jesus nunca vinculou sua mensagem ou

o próprio Reino de Deus a qualquer esquema, qualquer projeto particular ou de grupos polí-

ticos e econômicos. Mostrou-nos que o seu Evangelho, o Reino que prega a nossa comunidade
Igreja não se identificam com nenhum projeto histórico, mas buscam radicalmente a justiça e
o amor em todos os projetos, econômicos, políticos e culturais.
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Ah! Desgraçados!
Um irmão é maltratado e vocês olham para o outro lado?
Grita de dor o ferido e vocês ficam calados?
A violência faz a ronda e escolhe a vítima,

e vocês dizem: “a mim ela está poupando, vamos fingir que não estamos olhando”.
Mas que cidade?

Que espécie de gente é essa?

Quando campeia em uma cidade a injustiça,
é necessário que alguém se levante.
Não havendo quem se levante,

é preferível que em um grande incêndio,
toda cidade desapareça,
antes que a noite desça.

Os destinatários do agir cristão na política
Já em 2003, os bispos brasileiros, ao aprovarem as Diretrizes da Ação Evangelizadora no

Brasil, 2003-2006, colocavam o tema da participação política dos cristãos leigos e os desafiava
com uma tarefa explícita: participar da vida política, para que a própria organização da socie-

dade seja cada vez mais impregnada de valores evangélicos.

Hoje, na atual situação sociopolítica e econômica de exclusão (“Essa economia mata”, como

nos disse o Papa Francisco), podemos discernir um critério fundamental e permanente de
discernimento do nosso agir cristão no processo político. E esse critério consiste em olhar as

necessidades e os clamores da sociedade sofredora, das vítimas de toda e qualquer forma de
injustiça e exclusão.

Por isso, dizemos que os cristãos e cristãs não podem ir para a ação política sem uma ra-

zão de fundo. Só se pode exigir deles e delas o máximo: a transformação radical da sociedade
em que vivemos, onde o poder é exercido em proveito próprio, e onde as ações políticas são,

na maioria das vezes, exercidas a partir do interesse dos grupos dominantes e das grandes
corporações econômico-financeiras. Os cristãos devem ir para o processo político buscando a
transformação das estruturas de poder hoje existentes.

Em 1999, no documento “Missão e ministérios dos cristãos leigos e leigas”, a CNBB afirmava:
Não há dúvida de que a tarefa de promover a justiça e a paz, de efetivamente prestar

solidariedade e serviço aos irmãos, especialmente aos mais necessitados, é em primeiro lugar responsabilidade dos cristãos que têm competência na economia, na po-

lítica, nas relações internacionais, no sindicato, nas organizações assistenciais, nos
movimentos populares, nas pastorais sociais (61).
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Mas temos que ser mais explícitos nesse ponto. Não podemos fugir do fato de que existem

destinatários claros do agir cristão no processo político: os pobres e excluídos. E Aparecida nos
revela seus rostos de forma clara, quando nos convida a contemplá-los naqueles que sofrem:
as comunidades indígenas e afrodescendentes, que em muitas ocasiões não são tratadas com dignidade e igualdade de condições; muitas mulheres são excluídas (...);

os jovens (...); desempregados, migrantes, agricultores sem terra; meninos e meninas submetidos à prostituição infantil (...). Milhões de pessoas vivem na miséria e

passam fome. (...) Dependentes de drogas, pessoas com limitações físicas, portadores e vítimas de enfermidades graves, que sofrem a solidão e se veem excluídos da
convivência familiar e social. (...) Os anciãos [...], os presos... (DAp, 65).

Mais que isso, Aparecida afirma que “já não se trata simplesmente do fenômeno da explo-

ração e opressão, mas de algo novo: a exclusão social. (...) Os excluídos não são somente explorados, mas supérfluos e descartáveis” (DAp, 65).

E gostaríamos de terminar esta primeira parte de nossas reflexões com uma citação bas-

tante longa, mas muito importante, do documento da V Conferência, influenciada pela inesgo-

tável força do discurso inaugural do Papa Bento XVI, no dia 13 de maio de 2007, na basílica de
Aparecida:

A América Latina e o Caribe não devem ser só o continente da esperança. Além disso,
devem abrir caminhos para a civilização do amor. Assim se expressou o Papa Bento

XVI no santuário mariano de Aparecida: para que nossa casa comum seja um continente de esperança, do amor, da vida e da paz há que ir, como bons samaritanos,
ao encontro das necessidades dos pobres e dos que dos que sofrem e criar “as estruturas justas que são uma condição sem a qual não é possível uma ordem justa na

sociedade...”. “Essas estruturas”, continua o Papa, “não nascem nem funcionam sem

um consenso moral da sociedade sobre os valores com as necessárias renúncias,
inclusive contra o interesse pessoal”, e “onde Deus está ausente (...) estes valores
não se mostram com toda a sua força nem se produz um consenso sobre eles. Essas
estruturas justas nascem e funcionam quando a sociedade percebe que o homem e a
mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, possuem uma dignidade inviolável,

a serviço da qual terão de conceber e atuar os valores fundamentais que regem a

convivência humana. Esse consenso moral e mudança de estruturas são importan-

tes para diminuir a dolorosa iniquidade que hoje existe em nosso continente, entre

outras coisas através de políticas públicas e gastos sociais bem orientados, assim
como do controle de lucros desproporcionais de grandes empresas. A Igreja esti-

mula e propicia o exercício de uma “imaginação da caridade” que permita soluções
eficazes” (DAp, 537).
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Fazer política, ontem e hoje
ONTEM

De várias formas, os cristãos procuraram viver o processo político, principalmente a partir da

década de 20 do século passado. Grandes mudanças estavam ocorrendo nesse campo há já mais
de um século, mas a ação política dos membros da Igreja se resumia, praticamente, à cúpula ecle-

siástica. Dessa forma, fazer política, para os católicos, era votar naquele candidato que o coronel

indicava, sendo que muitas vezes esse coronel era o próprio padre da cidade. Fazer política, no
entender da grande maioria dos cristãos, era “coisa de gente grande”, do “seu dotô”.

A participação política, a busca por fazer política a seu favor, só vai acontecer com o apare-

cimento de uma classe média urbana, na década de 1910, e com o aparecimento da esquerda

marxista, com a fundação do Partido Comunista em 1922. Mas disso separem-se os católicos,
já que qualquer movimento era criticado pela cúpula eclesiástica, para a qual os católicos ti-

nham que seguir orientações que os levassem, sempre, a votar naqueles que defendessem os
interesses da Igreja.

O aparecimento da Liga Eleitoral Católica, com suas listas de candidatos que deveriam re-

ceber os votos dos católicos, é um marco na política brasileira. Em muitos casos, votar em
alguém fora da lista poderia significar o cometimento de um pecado.

É na década de 1950 que vamos ver o aparecimento de vozes discordantes e de católicos

ultrapassando as diretrizes hierárquicas e aliando-se a grupos de esquerda que buscavam um

outro país, numa crítica violenta às elites que haviam mantido o país na subserviência de seus
interesses. E isso não sem choques e até anátemas.

É o Concílio Vaticano II que vai redirecionar o pensamento eclesial para o lado oposto, ou

seja, aquele que impulsiona os cristãos a um agir político consistente, e mais, a partir de sua

própria consciência (GS). E aqui também a questão política vai ser entendida de várias formas,
várias delas conflitantes.

HOJE

Se, ontem, os cristãos católicos eram como que afastados do processo político, o qual era

deixado para a cúpula eclesial, até pelo motivo de que havia certo temor, quer seja na incompe-

tência, quer seja na cooptação, hoje, são chamados a se inserir na política como campo próprio
para o exercício de sua vocação laical. Paulo VI vai dizer, mesmo, que o agir político é uma forma
de evangelizar, e Puebla vai dizer que “o leigo, a leiga é a Igreja no coração do mundo...” (786).

A Conferência de Medellín, a segunda a acontecer no continente latino-americano em 1968,

buscou aplicar o concílio na conflituosa situação nesse continente conflagrado por ditaduras
cruéis e sanguinárias, dirigidas e orientadas pelos EUA. Disso resultou uma opção de toda a

Igreja por um processo de libertação, o que implicava a ação política. Agora, não mais a partir
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de direcionamentos hierárquicos, mas da própria individualidade, e a partir dos sentimentos
vividos no contato com a extrema pobreza, mas também com a extrema violência dos órgãos
de repressão das diversas ditaduras aqui implantadas.

Vão nascer, então, as comunidades eclesiais de base, nas quais a vida, a fé e a Palavra de

Deus levam os cristãos a se engajarem de toda maneira nos processos de transformação da

realidade conflitiva que, dizia-se à época, clamava aos céus. É evidente que não há unanimidade na prática e mesmo nos projetos políticos nos quais os cristãos católicos adentram. Ao tér-

mino da ditadura, já em finais da década de 1970, estes últimos discutiam sua pertença a esse
ou àquele partido ou movimento político e, com a possibilidade da criação de novos partidos
que viessem substituir os estabelecidos pelo regime militar, eles se dividiram, muito embora,
uma boa maioria tenha ajudado a fundar o Partido dos Trabalhadores.

Isto é história! Mas o que importa, agora, é pensar na inserção, no processo político, por

parte dos cristãos, em seu engajamento político, no que podem e devem fazer no seu interior.

Ao longo dos últimos cinquenta anos, a esperança

Quem começou sua militância ao longo das décadas de 1950 e 1960, pode até sentir algu-

ma saudade. Afinal, as bases de nossa prática, de nossa ação política, estavam fundamentadas
em utopias alicerçadas em teorias completas, que tudo explicavam e que davam, em última
instância, o caminho a seguir. Militávamos quase que tendo a certeza do lugar aonde chegar.

No que diz respeito à inserção dos cristãos e cristãs na vida política e na luta por transfor-

mações radicais nos processos sociais e econômicos, a esperança, o otimismo, a utopia marcavam tal prática. Principalmente motivados por uma nova visão de Igreja e de mundo impulsio-

nada pelo Concílio, os cristãos se internavam no trabalho de construir o Reino a partir de sua
inserção no tecido humano da sociedade.

Incentivo fundamental foi a Evangelii Nuntiandi, de Paulo VI, apresentada em 1975:

Os leigos, a quem a sua vocação específica coloca no meio do mundo e à frente de
tarefas as mais variadas na ordem temporal, devem também eles, através disso mesmo, atuar uma singular forma de evangelização.

A sua primeira e imediata tarefa não é a instituição e o desenvolvimento da comuni-

dade eclesial, esse é o papel específico dos pastores, mas sim, o pôr em prática todas
as possibilidades cristãs e evangélicas escondidas, mas já presentes e operantes, nas
coisas do mundo. O campo próprio da sua atividade evangelizadora é o mesmo mun-

do vasto e complicado da política, da realidade social e da economia, como também o
da cultura, das ciências e das artes, da vida internacional, dos “mass media” e, ainda,
outras realidades abertas para a evangelização, como sejam o amor, a família, a edu-

cação das crianças e dos adolescentes, o trabalho profissional e o sofrimento. Quanto
mais leigos houver impregnados do Evangelho, responsáveis em relação a tais rea-

lidades e comprometidos claramente nas mesmas, competentes para as promover
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e conscientes de que é necessário fazer desabrochar a sua capacidade cristã muitas
vezes escondida e asfixiada, tanto mais essas realidades, sem nada perder ou sacrifi-

car do próprio coeficiente humano, mas patenteando uma dimensão transcendente

para o além, não raro desconhecida, se virão a encontrar a serviço da edificação do
Reino de Deus e, por conseguinte, da salvação em Jesus Cristo (EM, 70).

Podemos dizer que, depois disso, não havia mais argumentos para se ausentar da luta política!

Isso incluía, na América Latina, uma presença firme das comunidades eclesiais de base,

que levavam seus membros a assumir o processo político como um mandamento da fé cristã.

Era sua responsabilidade a construção do novo. Havia uma visão do Jesus Histórico que questionara as estruturas sociopolíticos e religiosas de seu tempo. Até nossas canções litúrgicas

espelhavam essa esperança, esse otimismo: “Certeza na frente, história na mão./Em Cristo
Jesus nossa libertação”.

Caminhar com cuidado! O chão é pantanoso!
O ponto de partida de nossas reflexões está no fato de que não se pode pensar em viver a

nossa fé no processo político, se não tivermos claro alguns pontos. Em primeiro lugar, há que
se ir para o processo político com um conjunto de informações, formações e análises bem es-

truturadas. Não pode ser um diletantismo, uma ação pessoal cheia de otimismo, e nem uma

ação desligada de um todo. Há que se ter sempre em vista que a opção é um risco que tem que
ser assumido.

Insistamos! O agir político não é um diletantismo, um divertimento ou uma coisa que agra-

da, que dá prazer. Ao contrário, praticamente todos os cristãos inseridos nesse campo sentem
as agruras da corrupção que os cerca, das mentiras e falsidades, dos jogos mortais, cujas ví-

timas são o povo. E como quase tudo é feito como se o povo e a sua felicidade fossem o alvo
estabelecido por tais farsas, muitos cristãos também os assumem, consciente ou inconscientemente.

Também não se pode entrar nisso com a cabeça cheia de otimismo, como se fosse fácil agir

no interior de um partido ou das estruturas legislativas ou executivas. Cada um de nós conhece
cristãos muito bem-intencionados que acreditam piamente que vão “emplacar” todos os seus
projetos. E os elaboram sem um mínimo de conhecimento do que podem ou não fazer.

Por fim, o que nos agrada no mundo da política é que aí estamos a partir do clamor do

Espírito, a serviço. É o pobre, o injustiçado, é um mundo novo a ser construído, é um novo
Estado a ser refundado, é uma nova democracia que deve ser trabalhada. Aí, sim, temos gosto,

agrada-nos, tornamo-nos otimistas. Não estamos lá por nós, mas somos os braços do Espírito
que nos impulsiona.

Mas há que se cuidar, que se ter muita atenção. É como pisar, à noite, numa parte pantanosa

de uma floresta. Por isso, nunca vamos sozinhos!
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Papa Francisco e a inserção
dos cristãos leigos e leigas na política
Marilza José Lopes Schuina1

Resumo: O presente texto foca de modo especial nos ensinamentos do papa Francisco

referentes á temática política. A reflexão parte do Vaticano II, passa pelas Conferências do
Episcopado latino-americano – de Medellín a Aparecida – e examina os Discursos do Papa

Francisco aos movimentos sociais e conclui com rápido exame da Carta enviada pelo Pontífice
ao Cardeal Marc Oullet, Presidente da Pontificia Comissão para a América latina, sobre o compromisso social e político do laicato.

Palavras-chave: Francisco, leigo, Movimentos sociais, política.

Abstract: The present text focuses especially on the teaching of Pope Francis referring to

political issue. The reflection starts from the Vatican II to the Latin American Episcopal Con-

ferences – from Medellín to Aparecida – and examines the speeches of Pope Francis to social
movements and concludes with a brief examination of the Letter sent by the Pontiff to Cardinal

Marc Oullet, President of the Pontifical Commission for Latin America, about the social and
political commitment of the laity.

Keywords: Francis, lay people, social movements, politics.

Introdução
Lembro-me ainda de uma afirmação que Bento XVI fez em seu discurso inaugural na V Con-

ferência Geral do Episcopado Latino-americano e do Caribe, em Aparecida, São Paulo, 2007:
“... E os leigos católicos devem ser conscientes de sua responsabilidade na vida pú-

blica; devem estar presentes na formação dos consensos necessários e na oposição
1

contra as injustiças” (DAp, p. 260).

Presidente do Conselho Nacional do Laicato no Brasil.
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“... Convém preencher a notável ausência, no âmbito político, comunicativo e univer-

sitário, de vozes e iniciativas de líderes católicos de forte personalidade e de vocação

abnegada, que sejam coerentes com suas convicções éticas e religiosas. Os movimentos eclesiais têm aqui um amplo campo para recordar aos leigos sua responsabili-

dade e sua missão de levar a luz do Evangelho à vida pública, cultural, econômica e
política” (DAp, p. 261).

O Papa Francisco tem abordado o tema com toda a Igreja, e, de modo especial, buscado a

interlocução com os fiéis leigos e leigas que exercem responsabilidades na vida pública. Na EG,
n. 205, diz o papa:

Peço a Deus que cresça o número de políticos capazes de entrar num autêntico diálogo que vise efetivamente a sanar as raízes profundas e não a aparência dos males

do nosso mundo. A política, tão denegrida, é uma sublime vocação, é uma das for-

mas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Temos de nos conven-

cer de que a caridade “é o princípio não só das microrrelações estabelecidas entre
amigos, na família, no pequeno grupo, mas também nas macrorrelações como rela-

cionamentos sociais, econômicos, políticos”. Rezo ao Senhor para que nos conceda

mais políticos, que tenham verdadeiramente a peito a sociedade, o povo, a vida dos
pobres. É indispensável que os governantes e o poder financeiro levantem o olhar
e alarguem as suas perspectivas, procurando que haja trabalho digno, instrução e

cuidados sanitários para todos os cidadãos. E por que não acudirem a Deus pedindo-lhe que inspire os seus planos? Estou convencido de que, a partir de uma abertura à

transcendência, poder-se-ia formar uma nova mentalidade política e econômica que
ajudaria a superar a dicotomia entre a economia e o bem comum social.

Nesse sentido, a religião não pode ser relegada ao intimismo, sem qualquer relação com a

vida, sem se preocupar com a promoção social. Muitos são os cristãos de “boa-fé” que dizem
que religião e política não se misturam e, chegam, até mesmo, a fazer uma oposição acirrada

entre a fé e a vida, Igreja e mundo, com uma mentalidade e prática que dificultam e, até mesmo, impedem a vivência de uma fé integral (cf. CNBB 105, n.133).

A falta de interesse pela política

Muitos cristãos olham o mundo e se fecham sem um olhar crítico à realidade que os cerca,

principalmente com respeito ao mundo da política. Encontramos em muitos o desinteresse à
participação, à discussão política e, principalmente, à política partidária.

Na atual conjuntura política brasileira, marcada pelo conflito de interesses da elite brasi-

leira, que acumula poder e fortuna de modo escandaloso, em detrimento dos interesses dos
trabalhadores, aumentando a multidão de excluídos, rejeitados, descartados, “a corrupção e a

impunidade estão levando o povo ao descrédito na ação política e nas instituições, enfraqueCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57

42

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

cendo a democracia... Os poderes constituídos precisam assumir sua responsabilidade diante
da corrupção e da impunidade” (nota CNBB, 21/06/2007).

Em todos os setores da população, especialmente entre os jovens, cresce o desencanto pela

política e pela democracia, pois as promessas de uma vida melhor e mais justa para todos os
brasileiros não se concretizaram.

Com isso, muitos se fecham no interno da Igreja, esquecendo-se “de que a democracia e a

participação política são frutos da formação que se faz realidade somente quando os cidadãos
são conscientes de seus direitos fundamentais e de seus deveres correspondentes” (CNBB,
Democracia e ética, 2006).

A esse respeito, o Papa Francisco diz:

... É preciso prestar atenção à dimensão global para não cair em uma mesquinha

cotidianidade. Ao mesmo tempo convém não perder de vista o que é local, que nos
faz caminhar com os pés por terra. As duas coisas unidas impedem de cair em algum

destes dois extremos: o primeiro, que os cidadão vivam num universalismo abstra-

to e globalizante, miméticos passageiros do carro de apoio, admirando os fogos de

artifício do mundo, que é de outros, com a boca aberta e aplausos programados; o
outro extremo é que se transformem num museu folclórico de eremitas localistas,

condenados a repetir sempre as mesmas coisas, incapazes de se deixar interpelar

pelo que é diverso e de apreciar a beleza que Deus espalha fora das suas fronteiras
(EG, n. 234).

Não podem, portanto, os cristãos leigos e leigas abdicarem da política do bem comum (cf.,

n. 42). Estar na política é missão própria dos cristãos leigos e leigas, chamados a assumirem
essa responsabilidade para que a sociedade seja justa (cf. AA, n. 14).

A justiça é uma qualidade e uma prática do Reino de Deus, instaurado por Jesus.

À medida que ele conseguir reinar entre nós, a vida social será um espaço de fraternidade, de justiça, de paz, de dignidade para todos. Por isso, tanto o anúncio como a

experiência cristã tendem a provocar consequências sociais. Procuremos o seu Rei-

no: “Procurai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais se vos dará por
acréscimo” (Mt 6,33) (EG, n. 180).

Embora “a justa ordem da sociedade e do Estado seja dever central da política”, a Igreja

“não pode nem deve ficar à margem na luta pela justiça”. Todos os cristãos, incluindo os pastores, são chamados a preocupar-se com a construção de um mundo melhor. É disso mesmo que

se trata, pois o pensamento social da Igreja é primariamente positivo e construtivo, orienta
para uma ação transformadora e, neste sentido, não deixa de ser um sinal de esperança que
brota do coração amoroso de Jesus Cristo (EG, n. 183).
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O Concílio Vaticano II e a política
O Concílio Vaticano II afirma a importância da participação política dos cristãos na cons-

trução de uma sociedade justa e fraterna, especialmente dos cristãos leigos e leigas. Enfatiza a
índole secular que caracteriza o ser e o agir laical, ou seja, a sua vocação própria, que é

buscar o Reino de Deus, ocupando-se das coisas temporais e ordenando-as segundo

Deus. (...) A eles, portanto, compete muito especialmente esclarecer e ordenar todas
as coisas temporais, com as quais estão intimamente comprometidos, de tal manei-

ra que sempre se realizem segundo o espírito de Cristo, se desenvolvam e louvem o
Criador e o Redentor (LG, n. 31).

Para estabelecer uma vida política verdadeiramente humana, nada melhor do que

fomentar sentimentos interiores de justiça e benevolência e de serviço do bem co-

mum e reforçar convicções fundamentais acerca da verdadeira natureza da comunidade política e do fim, reto exercício, e os limites da autoridade (GS, n. 73).

... para impedir que a comunidade política se desagregue (...), requer-se uma autoridade que faça convergir para o bem comum as energias de todos os cidadãos (...),

que se apoia na liberdade e na consciência do próprio dever e no sentido de responsabilidade (GS, n. 74).

Todos os cristãos tenham consciência da sua vocação especial e própria na comunidade política; por ela são obrigados a dar exemplo de sentida responsabilidade e
dedicação pelo bem comum (...). Os partidos políticos devem promover o que julgam

ser exigido pelo bem comum, sem que jamais seja lícito antepor o próprio interesse
ao bem comum (GS, n. 75).

Comunidade política e Igreja realizam esse serviço para o bem comum de todos, pelo exer-

cício da cooperação mútua.

As Conferências Episcopais Latino-americanas seguem as pegadas do Concílio
Dentre as Conferências, destacamos:

A) CONFERÊNCIA DE MEDELLÍN, 1968

Medellín já apontava a necessidade de reforma política para a transformação nas estruturas

latino-americanas, a começar pelo exercício da autoridade pública que tem como finalidade o
bem comum e não deve favorecer sistemas que favoreçam grupos privilegiados (cf. Med. 15).

“A autoridade pública tem a missão de proporcionar e fortalecer a criação de mecanismos

de participação e de legítima representatividade da população” (Med. 15).

Para propiciar essa participação, “a ação pastoral da Igreja estimulará todas as categorias

de cidadãos a colaborarem nos planos construtivos dos governos e a contribuírem também
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por meio de uma crítica sadia, numa oposição responsável, para o progresso do bem comum”
(Med. 21b).

Os leigos, como todos os membros da Igreja, participam da tríplice função profética,

sacerdotal e real do Cristo, em vista da realização de sua missão eclesial. Todavia,

realizam especificamente essa missão no âmbito do temporal, em vista da construção da história, “exercendo funções temporais e ordenando-as segundo Deus” (Med.
8). “O que tipifica o papel do leigo, com efeito, é seu compromisso com o mundo”
(Med. 9).

B) CONFERÊNCIA DE PUEBLA, 1974

“A política partidarista é o campo próprio dos leigos (GS, n. 43). Corresponde à sua condi-

ção leiga constituir e organizar partidos políticos, com ideologia e estratégia adequada para
alcançar seus legítimos fins” (n. 524).

Dentre as “realidades temporais, não se pode deixar de salientar com ênfase especial a ati-

vidade política. Esta abarca um vasto campo, desde a ação de votar, passando pela militância

e liderança em algum partido político, até o exercício de cargos públicos em diversos níveis”
(n. 791).

“As formas organizativas de apostolado leigo devem prestar a seus membros ajuda, incen-

tivo e iluminação em seu compromisso político” (n. 810).

C) CONFERÊNCIA DE SANTO DOMINGO, 1992

“... Os pastores procuraremos, (...) fomentar a preparação de leigos que se sobressaiam no cam-

po da educação, da política, dos meios de comunicação social, da cultura e do trabalho” (n. 99).

“Criar as condições para que os leigos se formem segundo a Doutrina Social da Igreja, em

ordem a uma atuação política dirigida ao saneamento e ao aperfeiçoamento da democracia e
ao serviço efetivo da comunidade” (n. 193).

“Recordar aos fiéis leigos que devem influir para que o Estado alcance uma maior estabili-

dade das políticas econômicas, elimine a corrupção administrativa e aumente a descentralização administrativa, econômica e educacional” (n. 203).

“Orientar e acompanhar pastoralmente os construtores da sociedade na formação de uma

consciência moral em suas tarefas e na atuação política” (n. 242).

“Promover e formar o laicato para exercer no mundo sua tríplice função: a profética no

campo da Palavra...; a sacerdotal no mundo da celebração e do sacramento...; a régia no universo das estruturas sociais, políticas, econômicas” (n. 254).
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D) CONFERÊNCIA DE APARECIDA, 2007

“Para cumprir sua missão com responsabilidade pessoal, os leigos necessitam de sólida

formação doutrinal, pastoral, espiritual, e adequado acompanhamento para darem testemunho de Cristo e dos valores do Reino no âmbito da vida social, econômica, política e cultural”
(n. 212).

“É dever social do Estado criar uma política inclusiva...” (n. 410).

Aparecida destaca a necessidade de políticas públicas para atendimento das necessidades

dos diversos rostos sofredores: migrantes (n. 414), enfermos, dependentes de drogas (n. 422),
pessoas que vivem na rua (n. 408), os presos (n. 430), enfim, a todos os rostos sofredores.

Assumindo com força renovada a opção pelos pobres, Aparecida propõe “uma renovada

pastoral social para a promoção humana integral” (n. 399), visando ao bem comum de todos
os excluídos e excluídas (n. 402).

Os encontros com os movimentos sociais: aprendendo política com Francisco
Tendo presente os pobres, Francisco assume um propósito de vida e propõe um programa

de uma “Igreja em saída”, recuperando, assim, a eclesiologia do Concílio Ecumênico Vaticano II

e das Conferências Episcopais Latino-americanas: uma Igreja que deve sair de si e converter-

-se, renovar-se para o pleno serviço ao bem comum, para que haja vida para todos os povos e
nações, o povo de Deus (EG, 2013).

Visitando o Concílio Vaticano II e as Conferências Episcopais Latino-americanas, podemos

entender melhor a trajetória política de Francisco, suas palavras, seus gestos e ações. Vejamos,
por exemplo:

a) I Encontro Mundial dos Movimentos Populares com o papa (2014)
Este nosso encontro responde a um anseio muito concreto, a algo que qualquer pai,
qualquer mãe, quer para os próprios filhos; um anseio que deveria estar ao alcance

de todos, mas que hoje vemos com tristeza cada vez mais distante da maioria das

pessoas: terra, casa e trabalho. É estranho, mas se falo disto para alguns o papa é comunista. Não se compreende que o amor pelos pobres está no centro do Evangelho.

Terra, casa e trabalho, aquilo pelo que lutais, são direitos sagrados. Exigi-lo não é
estranho, é a doutrina social da Igreja.

Ao falar da terra, casa e trabalho como direitos sagrados da pessoa humana, Francisco

menciona ainda a necessidade de envolvimento e participação de todos para a realização, concretização desses direitos:

Os movimentos populares expressam a necessidade urgente de revitalizar as nossas democracias, tantas vezes desviadas por inúmeros fatores. É impossível imagi-
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nar um futuro para a sociedade sem a participação como protagonistas das grandes
maiorias e este protagonismo transcende os procedimentos lógicos da democracia
formal. A perspectiva de um mundo de paz e de justiça duradouras pede que supe-

remos o assistencialismo paternalista, exige que criemos novas formas de partici-

pação que incluam os movimentos populares e animem as estruturas de governo
locais, nacionais e internacionais com aquela torrente de energia moral que nasce

da integração dos excluídos na construção do destino comum. E assim com ânimo

construtivo, sem ressentimento, com amor (II Encontro Mundial dos Movimentos
Populares com o papa [2015]).

O papa fala da necessidade de mudança e do que cada um e cada uma pode fazer, como

protagonistas, para que as mudanças aconteçam:

Se é assim – insisto – digamo-lo sem medo: Queremos uma mudança, uma mudança

real, uma mudança de estruturas. Esse sistema é insuportável: não o suportam os
camponeses, não o suportam os trabalhadores, não o suportam as comunidades, não

o suportam os povos.... E nem sequer o suporta a Terra, a irmã Mãe Terra, como dizia
São Francisco.

Queremos uma mudança nas nossas vidas, nos nossos bairros, no vilarejo, na nossa realidade mais próxima; mas uma mudança que toque também o mundo inteiro,
porque hoje a interdependência global requer respostas globais para os problemas

locais. A globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres,
deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença (...).

Que posso fazer eu, recolhedor de papelão, catador de lixo, limpador, reciclador, perante a tantos problemas, se mal ganho para comer? Que posso fazer eu, artesão,

vendedor ambulante, carregador, trabalhador irregular, se não tenho sequer direitos
laborais? Que posso fazer eu, camponesa, indígena, pescador que dificilmente consigo resistir à propagação das grandes corporações? Que posso fazer eu, a partir da
minha comunidade, do meu barraco, da minha povoação, da minha favela, quando
sou diariamente discriminado e marginalizado? Que pode fazer aquele estudante,
aquele jovem, aquele militante, aquele missionário que atravessa as favelas e os pa-

radeiros com o coração cheio de sonhos, mas quase sem nenhuma solução para os
meus problemas? Muito! Podem fazer muito. Vós, os mais humildes, os explorados,

os pobres e excluídos, podeis e fazeis muito. Atrevo-me a dizer que o futuro da hu-

manidade está, em grande medida, nas vossas mãos, na vossa capacidade de vos
organizar e promover alternativas criativas na busca diária dos “3 T” (trabalho, teto,

terra), e também na vossa participação como protagonistas nos grandes processos
de mudança nacionais, regionais e mundiais. Não se acanhem!
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B) III ENCONTRO MUNDIAL DOS MOVIMENTOS POPULARES COM O PAPA (2016)

Falando do problema dos refugiados, dos que são obrigados a deixarem sua pátria, sua

terra natal, Francisco clama a que todos deem o exemplo e relaciona o tema com a política e a

democracia.

Dar o exemplo e reclamar é um modo de fazer política, e isto me eleva ao segundo
tema que debatestes no vosso encontro: a relação entre povo e democracia. Uma

relação que deveria ser natural e fluida, mas que corre o perigo de se ofuscar, até se
tornar irreconhecível. O fosso entre os povos e as nossas atuais formas de democra-

cia alarga-se cada vez mais, como consequência do enorme poder dos grupos eco-

nômicos e midiáticos, que parecem dominá-las. Sei que os movimentos populares
não são partidos políticos, e permiti-me dizer-vos que, em grande parte, é nisto que
se encontra a vossa riqueza, porque exprimis uma forma diferente, dinâmica e vital

de participação social na vida pública. Mas não tenhais medo de entrar nos grandes
debates, na Política com letra maiúscula, e volto a citar Paulo VI: “A política é uma

maneira exigente – mas não é a única – de viver o compromisso cristão ao serviço do
próximo” (Carta apostólica Octogesima Adveniens, 14 de maio de 1971, n. 46).

Ou então esta frase, que repito muitas vezes e sempre me confundo, não sei se é de Paulo

VI ou de Pio XII: “A política é uma das formas mais altas da caridade, do amor”.

Na relação com a política, o papa alerta os movimentos populares para dois riscos: o risco

de se deixarem “arquivar” e o de se corromperem:

Primeiro, não se deixar amarrar, porque alguns dizem: a cooperativa, o refeitório, a
horta agroecológica, as microempresas, o projeto dos planos assistenciais... até aqui

tudo bem. Enquanto vos mantiverdes na divisória das “políticas sociais”, enquanto

não puserdes em questão a política econômica ou a Política com “p” maiúsculo, sois
tolerados. Aquela ideia das políticas sociais concebidas como uma política para os
pobres, mas nunca com os pobres, nunca dos pobres e muito menos inserida num

projeto que reúna os povos, às vezes parece-se com uma espécie de carro mascarado

para conter os descartes do sistema. Quando vós, da vossa afeição ao território, da
vossa realidade diária, do bairro, do local, da organização do trabalho comunitário,

das relações de pessoa a pessoa, ousais pôr em questão as “macrorrelações”, quando
levantais a voz, quando gritais, quando pretendeis indicar ao poder uma organização mais integral, então deixais de ser tolerados, não sois muito tolerados porque

estais a sair da divisória, estais a deslocar-vos para o terreno das grandes decisões
que alguns pretendem monopolizar em pequenas castas. Assim a democracia atro-

fia-se, torna-se um nominalismo, uma formalidade, perde representatividade, vai-se
desencantando porque deixa fora o povo na sua luta diária pela dignidade, na construção do seu destino. (...)

Sabemos que,
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enquanto não forem radicalmente solucionados os problemas dos pobres, renun-

ciando à autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira e atacan-

do as causas estruturais da desigualdade social, não se resolverão os problemas do

mundo e, em definitivo, problema algum. A desigualdade é a raiz dos males sociais
(Exortação apostólica Evangelii Gaudium, n. 202).

Por isso, disse e repito-o,

o futuro da humanidade não está unicamente nas mãos dos grandes dirigentes, das
grandes potências e das elites. Está fundamentalmente nas mãos dos povos; na sua

capacidade de se organizarem e também nas suas mãos que regem, com humildade

e convicção, este processo de mudança (Discurso no II Encontro Mundial Dos Movimentos Populares, Santa Cruz de la Sierra, 9 de julho de 2015).

Também a Igreja pode e deve, sem pretender ter o monopólio da verdade, pronunciar-se e

agir especialmente diante de “situações nas quais se tocam as chagas e os sofrimentos dramá-

ticos, e nas quais estão envolvidos os valores, a ética, as ciências sociais e a fé” (Intervenção no
encontro de juízes e magistrados contra o tráfico de pessoas e o crime organizado, Vaticano,

3 de junho de 2016). Este é o primeiro risco: o risco de se deixar encaixar e o convite a entrar
na grande política.

O segundo risco, dizia-vos, é deixar-se corromper. Assim como a política não é uma

questão de “políticos”, também a corrupção não é um vício exclusivo da política. Há
corrupção na política, há corrupção nas empresas, há corrupção nos meios de comu-

nicação, há corrupção nas igrejas e há corrupção também nas organizações sociais
e nos movimentos populares. É justo dizer que há uma corrupção radicada nalguns

âmbitos da vida econômica, em particular na atividade financeira, e que faz menos
notícia do que a corrupção diretamente relacionada com o âmbito político e social.

É justo dizer que muitas vezes se utilizam os casos de corrupção com más intenções.
Mas também é justo esclarecer que quantos escolheram uma vida de serviço, têm

uma obrigação ulterior que se acrescenta à honestidade com a qual qualquer pessoa
deve agir na vida. A medida é muito alta: é preciso ter a vocação para servir com um

forte sentido de austeridade e humildade. Isto é válido para os políticos mas tam-

bém para os dirigentes sociais e para nós, pastores. Disse “austeridade” e gostaria de
esclarecer a que me refiro com a palavra austeridade, porque pode ser uma palavra

equívoca. Pretendo dizer austeridade moral, austeridade no modo de viver, austeri-

dade na maneira como levo por diante a minha vida, a minha família. Austeridade
moral e humana. (...).

A qualquer pessoa que seja demasiado apegada às coisas materiais ou ao espelho,
a quem ama o dinheiro, os banquetes exuberantes, as casas sumptuosas, roupas de
marca, carros de luxo, aconselharia que compreenda o que está a acontecer no seu
coração e que reze a Deus para que o liberte destes laços. Mas, (...), todo aquele que
seja apegado a estas coisas, por favor, que não entre na política, não entre numa
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organização social ou num movimento popular, porque causaria muitos danos a si
mesmo, ao próximo e sujaria a nobre causa que empreendeu. (...).

Diante da tentação da corrupção, não há remédio melhor do que a austeridade, a

austeridade moral, pessoal: e praticar a austeridade é, ainda mais, pregar com o
exemplo. Peço-vos que não subestimeis o valor do exemplo porque tem mais força
do que mil palavras, mil panfletos, mil “gosto”, mil retweets, mil vídeos no Youtube. O

exemplo de uma vida austera a serviço do próximo é o modo melhor para promover

o bem comum e o projeto-ponte dos “3 t”. Peço a vós, dirigentes, que não vos canseis
de praticar esta austeridade moral, pessoal, e peço a todos que exijam dos dirigentes
esta austeridade, que – de resto – os fará sentir-se muito felizes.

Para continuar a conversa...

Em carta ao Cardeal Marc Oullet (2016), Francisco aborda “o indispensável compromisso

dos leigos na vida pública dos países latino-americanos”.

Inicia a carta falando da necessidade de discernimento, para que a reflexão realizada na

Assembleia Plenária da Pontifícia Comissão para a América Latina (10 a 4 de março de 2016 –
Cidade do Vaticano), “não caia no vazio” e não impeça os pastores de servirem melhor a povo

de Deus, pois, sem os filhos, um pai não reconhece a si mesmo. O mesmo acontece com os
pastores.

O pastor pastoreia o seu povo para o agir. Portanto, certas frases bonitas que em nada

apoiam a vida do povo devem ser superadas, como, por exemplo: “é a hora dos leigos”. Ocorre
que essa hora nunca chega.

Nesse sentido, o fogo profético que impulsiona ao testemunho, principalmente dos leigos e

leigas que trabalham na vida pública, não deve ser apagado. Diz o Santo Padre:

Não é o pastor que deve dizer ao leigo o que fazer e dizer, ele sabe tanto e melhor que

nós. Não é o pastor que deve estabelecer o que os fiéis dizem nos diversos âmbitos.
Como pastores, unidos ao nosso povo, faz-nos bem nos perguntarmos como estamos

estimulando e promovendo a caridade e a fraternidade, o desejo do bem, da verdade
e da justiça.

Devemos reconhecer que o leigo por sua própria realidade, por sua própria identidade, por estar imerso no coração da vida social, pública e política, por ser partícipe
de formas culturais que se geram constantemente, precisa de novas formas de organização e de celebração da fé.

Em mensagem enviada ao encontro “Participação dos leigos católicos na vida política” (Bo-

gotá, 01-03/12/2017), promovido pela Comissão para a América Latina (CAL) e Conferência

Episcopal Latino-americana (CELAM), o papa retoma citações do Magistério, reafirmando o
que já disse na Evangelii Gaudium, referindo-se à política como “uma alta forma de caridade”,

um inestimável serviço ao bem comum, ou seja, “a política é, antes de tudo, um serviço”. ResCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57
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salta o papa que, assim como Jesus deu o exemplo, “eu não vim para ser servido”, os políticos

devem fazer o mesmo, entregando a própria vida pelo bem comum da sociedade. “É preciso
cultivar o verdadeiro senso interior da justiça, do amor e do serviço” (...), para “reabilitar a

dignidade da política” (...) e buscar “novas forças políticas, que brilhem pela sua ética e cultura;
que façam uso do diálogo democrático; que conjuguem a justiça com a misericórdia e a reconciliação; que sejam solidárias com os sofrimentos e esperanças dos povos latino-americanos”.

Diz ainda Francisco em sua mensagem: “Quanto precisamos, hoje, na América Latina de

uma política boa e nobre! Quanto precisamos de protagonistas!”. Mais uma vez, o Santo Padre

ressalta: “a contribuição cristã para a ação política é dada com a missão peculiar dos leigos
católicos, no âmbito social, segundo os critérios evangélicos e o patrimônio da Doutrina Social
da Igreja”.

Sejam, pois, os leigos e leigas, verdadeiros protagonistas da Igreja e do mundo, “Sal da ter-

ra, Luz do mundo e Fermento na massa”! Que possamos viver a nossa missão à luz do Evangelho, na construção de um mundo justo e fraterno, de uma sociedade do bem comum.
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O ensino religioso na escola pública brasileira:
breve análise pós-julgamento do
Supremo Tribunal Federal
Eliane Maura Littig Milhomem de Freitas1

Resumo: O presente artigo visa discutir sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF), pós-julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.439 proposta pela
Procuradoria Geral da República (PGR). Tem como propósito explicar a legislação vigente sobre o Ensino Religioso, a saber, a Lei 9.475/97, a fim de entender quais os sentidos do Ensino Religioso Confessional e do Ensino Religioso não Confessional. Procura problematizar
as implicações que o Ensino Religioso Confessional poderá acarretar no meio escolar, bem
como as ações e reações que possivelmente serão tomadas pelos atores/atrizes envolvidos/as
diretamente em uma das modalidades do Ensino Religioso ora em vigor. O texto finaliza com
uma breve contribuição sobre alguns pontos de diálogo e resistências do Ensino Religioso não
Confessional.
Palavras-chaves: Ensino Religioso Confessional – Ensino Religioso não Confessional – Laicidade – Diálogo – Resistência.

Abstract: The following article aims to discuss about the Supremo Tribunal Federal (STF)’s
decision about the post-judgement of the Ação Direta da Inconstitucionalidade (ADI) proposal
nº4.439 by the Procuradoria Geral da República (PGR). Its purpose is to enlighten the current
legislation about Confessional Religious Teaching and Non-Confessional Religious Teaching.
It strives for the problematization of the repercussions that Confessional Religious Teaching
may entail the school environment, as well as in the actions and reactions that will possibly
be taken by players involved directly in one of the prevailing Religious Teaching modalities.
The text is concluded with a brief contribution to some dialogue and resistance points about
Non-Confessional Religious Teaching.

Keywords: Confessional Religious Teaching – Non-Confessional Religious Teaching – Secularism – Dialogue - Resistance.
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Introdução
O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou o julgamento da Ação Direta de

Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.439, proposta pela Procuradoria Geral da República (PGR).
Na ação, a PGR pediu que fosse conferida a interpretação conforme a Constituição Federal ao
caput e parágrafos 1º e 2º do artigo 33 da Lei 9.394/1996 e ao artigo 11, parágrafo 1º, do Acor-

do firmado entre o Brasil e a Santa Sé (promulgado pelo Decreto 7.107/2010), para assentar

que o Ensino Religioso nas escolas públicas não tivesse vínculo com uma religião específica,
sendo proibida a admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas. Contudo, por seis votos a cinco o STF decidiu pela improcedência da Ação.

No entanto, o Art. 33, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e com sua

nova roupagem por meio da Lei 9.475/1997, assim diz:

[...] O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante na formação bá-

sica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de
Educação Básica, assegurando o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil,

vedadas quaisquer formas de proselitismo. § 1º – Os sistemas de ensino regulamen-

tarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do Ensino Religioso e esta-

belecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. § 2º – Os siste-

mas de ensino ouvirão a entidade civil, constituída pelas diferentes denominações
religiosas, para definição dos conteúdos do Ensino Religioso [...] (República Federativa do Brasil. Lei nº 9.475 – 22 de julho de 1997).

Com a decisão do STF, em contraposição à Lei 9.475/1997, apresenta-se mais uma vez um

celeuma que se coloca no cenário da Educação pública no Brasil; por um lado, o Ensino Religioso não Confessional, que vem sendo desenhado por mais de duas décadas com a participação
do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso (FONAPER) e a Rede Nacional de Licen-

ciaturas do Ensino Religioso (RELER), que privilegia a laicidade estatal, bem como a legislação
em vigor, que apregoa a independência do Ensino Religioso a qualquer tradição religiosa; que

propõe consolidar a disciplina como área do conhecimento; e que busca a formação cidadã
dos/as educandos/as com vistas ao fortalecimento da democracia, respeito à diversidade e

promoção dos direitos humanos e, por outro lado, adentrará as escolas uma nova modalidade
que é o Ensino Religioso Confessional – com a anuência do Estado em oferecer a disciplina do
Ensino Religioso de uma religião específica, num país laico e com uma pluralidade e diversidade religiosa cada vez mais marcante.

1. O Artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira e a nova roupagem da Lei 9.475/97
A LDB nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) trata dos princípios

e diretrizes que regem a Educação Brasileira. Desse modo, busca orientar sobre as diversas
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questões que envolvem a Educação Básica e, dentre elas, o fazer pedagógico, isto é, a orientação curricular de todas as disciplinas.

A disciplina do Ensino Religioso carrega consigo uma complexidade que envolve muitos

aspectos. Sendo a única disciplina constitucional, traz resquícios da catequese, uma vez que o
Artigo 33 da LDB, reformulado pela Lei 9.475 de 22 de julho de 1997, transfere aos Sistemas
de Ensino e às entidades civis constituídas pelas diferentes denominações religiosas a orientação conjunta para o desenvolvimento da disciplina no contexto da escola.

A Lei citada deu nova redação ao Artigo 33. Tal Artigo garante o Ensino Religioso como dis-

ciplina obrigatória dos Sistemas de Ensino, porém de matrícula facultativa para os/as alunos/

as, como parte integrante da formação básica do cidadão. Constitui disciplina dos horários

normais das escolas públicas de Ensino Fundamental, assegurando o respeito à diversidade
cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.

Sendo assim, a disciplina tomou o entendimento de ser trabalhada por um viés científico, já

que ganhou status de conhecimento por meio da Resolução do CNE/CEB nº 02/1998, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e, posteriormente, pela

Resolução do CNE/CEB nº 04 de 2010, que trata das Diretrizes Nacionais da Educação Básica,
ampliando seu olhar ao incluir a Educação Infantil e o Ensino Médio.

Em seu art. 14, § 1º, alínea f, mais uma vez apresenta o Ensino Religioso como área do co-

nhecimento da formação básica comum.

Desse modo ao ganhar reconhecimento de área do conhecimento o Ensino Religioso, eleva-

do à condição de disciplina, deve agregar em seu currículo: objetivos; conteúdos; tratamento
didático; metodologia; materiais e recursos próprios e avaliação.

O próprio texto da Lei salienta que a mesma deve integrar-se à formação básica do cidadão;

dessa feita uma nova dimensão lhe permite ocupar um espaço anteriormente não lhe impu-

tado. Iniciam nesse percurso os direitos de aprendizagem prefigurado no Art. 3º da LDB nº

9.394/1996, quando afirma que entre os princípios do ensino estão: liberdade de aprender,

ensinar, pesquisar e divulgar cultura; respeito à liberdade e o apreço à tolerância; valorização
da experiência extraescolar, entre outros.

Desde a promulgação da Lei 9.475/97 pesquisadores/as, professores/as e interessados/

as em todo o Brasil buscaram desenvolver um Ensino Religioso plural e que pudesse abarcar
todas as prerrogativas previstas na legislação.

De conformidade com a Nota Pública do FONAPER contra o Ensino Religioso Confessional

(2017), as prerrogativas da legislação vedam o Estado de estabelecer relações de subserviên-

cia, aliança ou dependência com qualquer tradição religiosa. Sendo assim, há mais de duas
décadas o FONAPER vem trabalhando para propor e consolidar o Ensino Religioso como uma

área de conhecimento – como já reconhecida pelas Resoluções citadas anteriormente – resCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57
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ponsável por tornar o conhecimento religioso um objeto a ser estudado em perspectiva histórica, social, científica e cultural.
O texto ainda assevera que os saberes são resultantes das formulações de diferentes tradições e movimentos religiosos, ao longo da história da humanidade, que contribuíram para a
estruturação da vida em sociedade.

Outra questão importante foi buscar se adequar à legislação; muitos Sistemas de Ensino
e instituições de Ensino Superior passaram a reconhecer a contribuição do Ensino Religioso
não confessional para a formação cidadã dos educandos e para o fortalecimento dos valores da
democracia, do respeito à diversidade e promoção dos direitos humanos.

Sendo assim, um movimento nacional veio se constituindo ao longo do tempo para atender
toda a demanda para um Ensino Religioso plural, buscando compreender e descrever o conhecimento religioso na perspectiva do respeito e reconhecimento da alteridade dos estudantes,
sejam eles religiosos ou não.
Diante dessa realidade, é preciso buscar caminhos para prosseguir no Estado plural, que
garante a laicidade do Estado; por isso Rodrigues adverte:
[...] o Estado deve proporcionar aos cidadãos a compatibilização dos saberes científicos e do fenômeno religioso por meio de educação que tematize que ciência e religião não são incompatíveis, mas complementares. Nesse sentido, a escola é um dos
lugares adequados para proporcionar aos alunos fóruns de discussão em que ambos
os conteúdos sejam ministrados de modo autônomo e isento de tutela das confissões
religiosas. O binômio Estado-religião, portanto, não é antitético, nem significa uma
simbiose, como se pode notar na história do Brasil (RODRIGUES, 2013, p. 170).

2. Sentidos do Ensino Religioso Confessional e Ensino Religioso Não Confessional
O Ensino Religioso Confessional esteve presente nas escolas brasileiras, assim que o colonizador português pisou em solo brasileiro. Inicialmente com os índios – nativos da nova terra,
e depois na escola regular. Assim, infere-se que o Ensino Religioso Confessional está vinculado
a uma religião específica. No Brasil, com o Regime do Padroado,2 o Ensino da Religião se dava
de acordo com os acordos entre o Monarca de Portugal e do Sumo Pontífice.

De conformidade com Rocha (2007), na concepção do Ensino Religioso Confessional, existe um planejamento de aulas centrado numa só religião e, sendo assim, a visão do/a aluno/a
abarcará somente o grupo religioso que integra. Segundo a autora há duas interpretações nes-

2

Regime do Padroado – regime político religioso no qual a Santa Sé concedia um conjunto de privilégios aos reis de Portugal
e de Espanha. Tal privilégio também foi estendido aos imperadores do Brasil. Tal sistema sustentava o direito dos reis
interferirem na vida interna da Igreja, e assim o rei continuava a exercer o seu domínio sobre a Igreja e sobre o povo e por
isso é estabelecida uma política de opressão; os dízimos eclesiásticos vão para a Coroa e voltam precariamente em forma
de privilégios para as próprias instituições eclesiásticas.
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sa corrente: a defesa de que tais aulas sejam somente da religião católica, por ter sido a religião

oficial até a ruptura entre Estado e Igreja, e de outro o entendimento que devem ser observadas as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis e, a partir daí, as tur-

mas são separadas de acordo com o credo religioso escolhido. A partir desse esclarecimento,
o legislador atribuiu à disciplina a facultatividade já na primeira LBBEN (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional nº 4.024/1961).

O Ensino Religioso não Confessional é fruto de uma intensa luta de várias instituições reli-

giosas e de grupos de pesquisadores e professores que veem nessa modalidade a única forma
de proporcionar uma disciplina livre de proselitismos com respeito e apreço à tolerância.

De conformidade com Meneghetti (2010), o texto da Lei 9.475/97 corrige o equívoco entre

os termos: confessional e interconfessional; pois assegura que “O ensino religioso de matrícula

facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão, constitui disciplina dos horários

normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade
cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo”. Segundo a autora, tal

redação supera a visão anterior que já vinha desde a Lei nº 5.692/71, na qual estava garantido
o caráter da confessionalidade para o Ensino Religioso.

A nova legislação deu nova amplitude do objeto de estudo do Ensino Religioso, pois aborda

a diversidade, e ainda supera a ideia da participação das religiões num espaço público que é a

escola. No entanto, os § 1º e 2º destacam inevocadamente a participação dos Sistemas de Ensino, assim como da entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para

a definição dos conteúdos do Ensino Religioso, assim como estabelecerão as normas para a
habilitação e admissão dos professores.

Se, por um lado, a legislação pensou em regionalizar o Ensino Religioso e ainda criar um

órgão neutro que pudesse dar voz a religiões distintas; por outro, destituiu a responsabilidade
do MEC/SEB (Ministério da Educação e Cultura/ Secretaria de Educação Básica) de regula-

mentar a referida disciplina, que é área do conhecimento, a igualdade de direitos e deveres em
relação às demais áreas da Educação Básica, abrindo precedentes tais quais estamos presenciando pós-resolução do STF.

3. Ensino Religioso Confessional: implicações no meio escolar
Dentre as implicações consideradas como fator de divergência quanto ao Ensino Religioso

Confessional nas escolas está a laicidade, que moveu parte do STF a entendimentos diferenciados sobre os sentidos do termo.

Toma-se, como exemplo, o voto proferido pelo ministro Ricardo Lewandowski, no julga-

mento da ADI nº 4.439, citada anteriormente. Em seu documento, o ministro afirma que o

Ensino Religioso Confessional em nada ofende a neutralidade do Estado e ainda discorre que
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é natural que o Estado, sem que imponha aos alunos a religião preponderante, conceda maior
visibilidade a elas. Ele conclui dizendo que:

[...] o ensino confessional ou interconfessional nas escolas públicas observadas as

condições supraexplicitadas, não apenas encontra guarida na Constituição, como
também colabora para a construção de uma cultura de paz e tolerância e, mais, para
um ambiente de respeito ao pluralismo democrático e à liberdade religiosa (LEWANDOWSKI, 2017, p. 6).

No entanto, na visão de Cury (2004), o Estado Brasileiro se tornou laico, e tal feito implicou

uma posição de neutralidade aos cultos religiosos sem assumir um deles como religião oficial.
Entretanto o autor explica:

A laicidade, ao condizer com a liberdade de expressão, de consciência e de culto, não
pode conviver com um Estado portador de uma confissão. Por outro lado, o Estado
laico não adota a religião da irreligião ou da antirreligiosidade (CURY, 2004 p. 183).

Levando em consideração o texto de Cury, assim como a Constituição Federal, deve-se in-

ferir que, diferente do laicismo, cujo princípio político rejeita toda e qualquer influência da

Igreja na esfera pública do Estado, cabe a este ser neutro em relação à religiosidade; ou seja,
ele deve viabilizar a convivência pacífica entre as religiões.

Sendo assim, é importante refletir: De que forma o ER confessional garantirá uma convi-

vência pacífica entre as diferentes religiões no meio escolar, que já agrega tantas intempéries?
Será esse o caminho menos proceloso para buscar o diálogo entre grupos de religiosidades e
culturas diferentes? Quais serão os ganhos pedagógicos em uma escola ao oferecer uma única

visão religiosa? Poderá tal conhecimento contribuir para formação integral dos alunos que
trazem em sua bagagem suas crenças, ceticismos ou mesmo seu ateísmo?

A escola é o local de aprendizagem por excelência, onde se privilegia a vivência do respeito

à diversidade religiosa, o reconhecimento da alteridade humana, a promoção dos Direitos Humanos e o Diálogo Inter-religioso.

Freitas (2017), em seu artigo Ensino Religioso Confessional, apresentado no quadro: “Um

tema, duas visões”, publicado pelo jornal A Gazeta, assim se expressa:

O Ensino Religioso não confessional garante uma melhor configuração da disciplina,
amplia o olhar sobre as diferentes religiões, promove o respeito ao outro e busca tra-

balhar a disciplina de uma forma plural na perspectiva do respeito e reconhecimento
da alteridade dos/as estudantes, sejam religiosos/as ou não (FREITAS, 2017, p. 6).

Outra questão conflituosa diz respeito à epistemologia do Ensino Religioso, pois a discipli-

na ganhou o status de área do conhecimento por meio da Resolução CNE/CEB nº 2/98 e pela
Resolução CNE/CEB nº 4/2010.
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Na condição de disciplina, a mesma abarca uma matriz curricular que envolve notadamen-

te currículo, conteúdos, procedimentos pedagógicos, processo de avaliação, formação de professores, bem como a graduação que vai embasar os saberes do Ensino Religioso, de modo que

a disciplina venha a ser trabalhada por um viés científico como convém a cada disciplina da
Educação Básica.

Se tal disciplina for lecionada por um viés confessional, se questiona: quem serão os/as

professores/as que vão ensinar suas crenças? Qual a formação pedagógica garantirá um ensi-

no plural com vistas a toda a problemática que envolve a vida escolar: o currículo, a metodologia, o processo de avaliação, a indisciplina, enfim o cotidiano das escolas?

Somente o credenciamento da autoridade religiosa será suficiente para legitimar o/a pro-

fessor/a que irá lecionar nas escolas cujos/as alunos/as trazem consigo tanta subjetividade?

De que forma se busca a valorização do profissional da educação, ou seja, do magistério,

mais precisamente do/a docente do Ensino Religioso?

É importante abordar a questão da diversidade religiosa no Brasil; pois o IBGE identificou

140 religiões no universo brasileiro. Se todas buscarem o espaço escolar para ensinar sua con-

fessionalidade, de que forma a escola vai se organizar? As Igrejas majoritárias serão privilegia-

das? Como responder ao princípio da isonomia política? Haverá professores/as para todos os
credos encontrados no contexto da escola?

Outro fator específico da disciplina diz respeito a sua facultatividade. Sendo assim, onde

ficarão ou o que farão aqueles/as alunos/as que não quiserem participar de nenhum grupo de
ensino religioso confessional? Como a escola e o sistema de ensino darão conta dessa especificidade?

Outro fator que merece reflexão é quanto à segurança jurídica. Possivelmente haverá insa-

tisfações, conflitos e sentimentos de exclusão. De que forma a escola, os Sistemas de Ensino e a
Promotoria pública irão responder aos casos de sentimentos de injustiça, exclusão, bullyng, conflitos e tantos outros que poderão resultar dessa modalidade confessional do Ensino Religioso?

Finalizando essa problemática é imperioso ressaltar uma questão de um ponto ainda a

esclarecer: como será o financiamento dessas aulas? Se for custeada pelo Estado, abre-se um
precedente, já que os recursos são públicos, e constitucionalmente não deve beneficiar nenhuma religião. Será um trabalho de parceria, oferecida gratuitamente por alguma religião? Terá
continuidade? Como será o acompanhamento pedagógico da escola?

À luz da Declaração dos Direitos Humanos, assim como na Constituição Federal, principal-

mente os primeiros cinco artigos destacam sobre a dignidade e o caráter igualitário dos seres
humanos e que, portanto, devem ser protegidos da desigualdade, da dominação, da exclusão

ou qualquer tipo de preconceito. De que forma o ER confessional poderá proteger, cuidar e
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garantir a isonomia entre os/as estudantes, já que tem como princípio pedagógico separá-los
por meio de seus credos e/ou convicções religiosas?

Como estudiosa e pesquisadora da área do Ensino Religioso Não Confessional, cujo campo

de abrangência pretende abarcar de uma forma neutra e respeitosa todos/as os/as estudan-

tes, sejam eles/as religiosos/as ou não, e por reconhecer a pluralidade e diversidade religiosa

escolar, observamos que a decisão do STF pode trazer mais tensões, conflitos e dificuldades
para a escola, que já tem inúmeras questões para dar conta, do que apresentar soluções benéficas e que venham contribuir de forma efetiva para um convívio saudável no meio escolar.

4. A disciplina do Ensino Religioso Pós-julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.439 no Supremo Tribunal Federal: Posições, Ações e
Reações.

A partir da decisão do STF cabem aos diferentes segmentos posições, ações e reações, dian-

te do novo capítulo da História da Educação Brasileira, no que diz respeito à disciplina do
Ensino Religioso. Constituem-se, então, diretamente os/as atores/atrizes desse processo: os
idealizadores do Ensino Religioso Confessional; a sustentação do Ensino Religioso não Confes-

sional por meio da Lei 9.475/97; os Sistemas de Ensino; a escola, a família e os/as estudantes,
sendo esse último os protagonistas, e o público que deve ser o alvo de toda a ação pedagógica.
Em relação aos idealizadores do Ensino Religioso Confessional caberá uma regulamenta-

ção do acórdão do STF e, a partir de então, a denominação religiosa interessada poderá pleitear seu direito de lecionar seu credo na escola pública.

Embora tal proposição só deva iniciar a partir do Acórdão, alguns questionamentos podem

ser levantados, tais como: Como será a legislação do Ensino Religioso não Confessional? Será

regulamentada por meio de cada Sistema de Ensino? Quais serão os critérios para a admissão
de professores por meio de credenciamento da liderança religiosa? Qual será a formação dos/

as professores/as que irão lecionar tal ER Confessional? Cada religião formará seus próprios
professores/as? Essa formação terá amparo legal pelo MEC? E quanto à complementação pedagógica, como será? Qual material didático será utilizado? Quais os conteúdos? E o planeja-

mento pedagógico, terá assessoria das lideranças religiosas? Como os Sistemas de Ensino e

Escolas vão se organizar? Até quantos grupos religiosos poderão adentrar os espaços escolares para ensinar a sua religião?

Todas essas questões são pontos abertos que deverão ser bem discutidos e regulamenta-

dos, para munir a Escola de conhecimentos e dirimir ao máximo os conflitos e tensões.

O Ensino Religioso não Confessional conta com a legislação em vigor, isto é, a Lei 9.475/97.

No entanto deve buscar ações que fortaleçam o trabalho de sua caminhada de mais de duas
décadas.
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Nesse sentido apontamos para a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), fruto de um

rigoroso trabalho que envolveu pesquisadores/as e professores/as de todo o Brasil, com vis-

tas a buscar um currículo que pudesse apresentar as especificidades de todas as disciplinas e
questões que envolvem a Educação Básica.

A disciplina do Ensino Religioso esteve presente na primeira e segunda versão da BNCC,

porém na 3ª versão foi retirada. Esse entendimento se deu devido ao parágrafo 2º da Lei
9.475/97 que determina que os Sistemas de Ensino devam regulamentar a disciplina com a as-

sessoria da entidade civil constituída por representantes das diferentes instituições religiosas.
Depois de apresentar a 3ª versão da BNCC à sociedade, o MEC, por meio do CNE, organi-

zou nas cinco regiões do país audiências públicas. Nessas audiências se buscou acolher com

sensibilidade as manifestações trazidas pela sociedade. A disciplina do Ensino Religioso foi
destaque de pauta em todas as cinco audiências.

Mariz (2017), por meio do jornal online O Globo, registrou no dia 09 de novembro a volta

do ER não Confessional a BNCC. Segundo a autora, para justificar tal retorno, o presidente do
CNE, Eduardo Deschamps, afirmou que a própria decisão do Supremo, discutida nesse artigo,

deixou registrada a necessidade de haver uma regulamentação sobre a oferta do Ensino Religioso, embora os alunos não sejam obrigados a se matricular.

Decorrente da inserção do Ensino Religioso na BNCC urge definir o papel da área da Ciência

da Religião no campo epistemológico do Ensino Religioso. Compreende-se que a disciplina de
Ensino Religioso deve interagir em todo o processo educativo e, por isso, seu fazer pedagógico
deve atingir os aspectos da aprendizagem, isto é, os conteúdos conceituais, procedimentais e
atitudinais.

Desse modo, para a docência da disciplina, se pressupõe um profissional cientista da reli-

gião, e não alguém de determinada teologia confessional, pois “haverá sempre uma polissemia
de abordagens, interesses e pertenças a relativizar e flexibilizar possíveis contornos fixos no
campo de estudos (da religião)” (CAMURÇA, 2008, p, 33).

Ainda sobre tal compreensão é importante salientar que a proposta da(s) Ciência(s) da Re-

ligião como nova área acadêmica poderá trazer maior compreensão e aclaramento científico
para seu objeto de estudo religião/religiões “se for estudado de maneira autônoma e interdisciplinar” (Teixeira, 2008, p, 159).

É importante salientar que o Sistema de Ensino terá então a possiblidade de continuar com

a escolha do Ensino Religioso não Confessional, assim como o Ensino Religioso Confessional,
dado as devidas restrições já colocadas anteriormente.

Em relação aos Sistemas de Ensino, esse terá que se posicionar sobre o modelo de Ensino

Religioso que melhor se adequar a sua realidade educacional, levando em conta as suas peculiaridades locais, grupos religiosos e ainda o Acórdão que deverá ser divulgado.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57

60

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

A escola deverá organizar e compreender tudo o que envolve o trabalho pedagógico e re-

gulador da disciplina. E desse modo buscar o máximo de respaldo possível para minimizar
possíveis entraves que poderão ocorrer no cotidiano da escola.

A família e o/a aluno/a tem o direito de receber todas as informações que envolvem a dis-

ciplina em questão: sobre a facultatividade, ensino religioso confessional, ensino religioso não
confessional, a fim de maneira bem consciente poder escolher o que considera melhor para
seu/sua filho/a.

5. Ensino Religioso não Confessional:
diálogo e resistências
A Constituição faculta o direito de resistência, por meio da gestão democrática do ensino

público e na defesa do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, conforme preconi-

zado na mesma.

A religião pode despertar fanatismos e ainda gerar intolerância, por isso a disciplina do

Ensino Religioso, por meio da Lei 9.475/97, busca agregar em seu conteúdo conhecimentos
que agregam todas as religiões e não religiões, tais como o ateísmo e agnosticismo.

Quando há invisibilização de alguma minoria, seja ela religiosa ou não, comumente seus

participantes tendem a se retrair, isto é, a não manifestar sua opção. Principalmente crianças
e adolescentes apresentam esse comportamento. Pode acontecer de determinado/a aluno/a

participar de uma aula de ensino religioso confessional por constrangimento, isto é, por ver-

gonha de se posicionar para não ficar mal com o grupo. O que não ocorreria com o Ensino
Religioso não Confessional.

É imperioso nessa perspectiva atentar, segundo Delors (2012), para os Quatro Pilares pre-

conizados pela UNESCO para a Educação do século XXI, que determina que o ensino deva tomar como posição a perspectiva de: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver
e aprender a ser.

Desse modo, por meio do Ensino Religioso Não Confessional na dimensão de aprender a co-

nhecer – a disciplina indica o interesse, a abertura para o conhecimento, que verdadeiramente
liberta da ignorância. É importante ativar o desejo de descobrir, compreender e valorizar a
curiosidade.

Na dimensão de aprender a fazer – o Ensino Religioso não Confessional aguça a coragem de

executar e até de correr riscos na busca de acertar. Nessa perspectiva, é importante solucionar
conflitos, aprender a trocar ideias e buscar a flexibilidade.

Na dimensão de aprender a conviver – o Ensino Religioso traz o desafio da convivência,

aprendizagem tão importante nos dias atuais, que reitera o respeito a todos, num constante
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exercício de fraternidade e comunhão como caminho para o entendimento. Assim como a resolução de conflitos e a prática do bem coletivo.

Na última dimensão, de aprender a ser – qualifica-se a sensibilidade, a importância de cul-

tivar nos alunos sua capacidade de autonomia, de discernimento, de responsabilidade pessoal
com vistas ao projeto coletivo. Nessa perspectiva todas as aprendizagens precisam ser trabalhadas, a fim de potencializar os/as educandos/as.

O trabalho pedagógico na disciplina do Ensino Religioso deve buscar uma metodologia da

pergunta protagonizada por Paulo Freire, pois a mesma indica certa forma de resistência e
aprendizagem que possibita o exercício da cidadania responsável e comprometida.

Conclusão

No dia 27 de setembro de 2017, após anos de julgamento da Ação Direta de Inconstitucio-

nalidade (ADI) n.º 4.439, proposta pela Procuradoria Geral da República (PGR), o Supremo
Tribunal Federal decide sobre a não procedência da ação. Tal feito está gerando algumas mudanças, julgadas por pesquisadores da área do Ensino Religioso como prejudiciais e comprometedoras para um país cuja Constituição apesenta um viés de laicidade.

Embora o Acórdão sobre a prática da disciplina do Ensino Religioso Confessional pós-deci-

são do STF não tenha ainda recebido a devida regulamentação, muitas especulações têm sido
feitas e muito tem sido dito a respeito do tema, que desde então tem sido pauta constante na
mídia nacional.

É importante entender que a escola é um espaço de aprendizagem onde se busca o reco-

nhecimento e a igualdade de assistência dos indivíduos, conforme também apresentado pela

LDBEN nº 9.394/96. Art. 3º. Inciso I – igualdade de condições para o acesso e permanência na

escola; Inciso II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento,
a arte e o saber; Inciso III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; Inciso IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância. Desse modo, é importante tomar alguns cuidados, tais

como a discriminação, a prática de bullyng, processos de exclusão, injustiça etc., pois a escola
deve propiciar um ambiente harmônico, de diálogo e respeito ás diferenças.

Numa pesquisa organizada pelo professor Sergio Junqueira (2015), observa-se que a maior

parte dos Estados Brasileiros já implementaram em seus Sistemas de Ensino o Ensino Reli-

gioso Não Confessional, assim como muitos dos municípios brasileiros há tempos vêm nessa
prática.

Infere-se daí que já existe uma organização da disciplina encaminhada, mas que certamen-

te precisa de ajustes devido a toda problemática que a mesma carrega. Parte dessa problemática poderá ser resolvida com a sua inserção na BNCC.
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Outro ponto importante é considerar que muitos/as professores/as que atuam na disci-

plina passaram por concurso público, o que garante o trabalho docente na referida disciplina,
que é tanto constitucional como área do conhecimento; portanto, pertencente à Base Nacional
Comum.

É importante destacar que os Conselhos do Ensino Religioso de todos os estados escreve-

ram a história do Ensino Religioso; e, com muita luta, buscaram uma transição da disciplina

de um viés primeiramente católico para um viés ecumênico. Posteriormente, a partir da Lei
9.475/97, por meio do diálogo inter-religioso, está contribuindo para desenhar a base para o
Ensino Religioso Não Confessional.

Sendo assim, uma nova luta se inicia e, portanto uma nova história a ser contada!
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Estado laico e liberdade religiosa:
breve análise do posicionamento do
Supremo Tribunal Federal na ADI 4439
João Paulo Pessoa1
Marcus Dezem2

Resumo: O Supremo Tribunal Federal recentemente julgou um processo que conectou im-

portantes dimensões da sociedade e da experiência humana: a liberdade de expressão religiosa,
a educação e as relações entre cidadãos e Estado. O objetivo desse artigo é entender os principais

posicionamentos que foram expostos nos votos do relator e da divergência, bem como compreender e realizar uma análise crítica da decisão final do Supremo Tribunal Federal, com base
nos princípios e direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988.

Palavras-chave: Supremo Tribunal Federal, liberdade religiosa, educação, laicidade do

Estado, ensino religioso confessional, escolas públicas, neutralidade do Estado, liberdade de
consciência, liberdade de expressão.

Abstract: The Supreme Federal Court has recently ruled a lawsuit that connected impor-

tant dimensions of society and human experience: freedom of religious expression, education

and the relationship between citizens and State. The purpose of this article is to understand
the main positions that were exposed in the votes of the Rapporteur Minister and the diver-

gent Minister, as well as to understand and carry out a critical analysis of the final decision of

the Supreme Federal Court, based on the principles and fundamental rights established in the
Federal Constitution of 1988.

Keywords: Supreme Federal Court, religious freedom, education, state secularism, confes-

sional religious education, public schools, State neutrality, freedom of conscience, freedom of
expression.
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1. Considerações iniciais: laicidade do estado e liberdade religiosa
No dia 27 de setembro de 2017 o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou a Ação Direta

de Inconstitucionalidade (“ADI”) nº 4.439, proposta há sete anos pela Procuradoria-Geral da
República (“PGR”) com o intuito de barrar o ensino religioso confessional em escolas públicas.

Trata-se de julgamento histórico, já que foram debatidas questões atinentes à laicidade do
Estado brasileiro e à liberdade religiosa.

Para melhor compreensão do tema e do que foi de fato decidido pelo STF, faz-se necessário

tecer alguns comentários sobre o tratamento dado pela Constituição Federal ao fenômeno
religioso.

Primeiramente é preciso compreender a posição do Estado brasileiro ante as diversas re-

ligiões. Enquanto em alguns modelos de Estado se observa a adoção de religiões oficiais (os

chamados Estados Teocráticos, como o Estado da Cidade do Vaticano, Irã, Afeganistão, Arábia
Saudita, dentre outros), na experiência brasileira a opção do poder constituinte foi de manter

a separação formal entre Estado e Igreja, e adotar a neutralidade estatal em matéria religiosa.
Trata-se do princípio da laicidade extraído do art. 19, inciso I da Constituição Federal que assim estabelece:

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o fun-

cionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou
aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.

Desse dispositivo constitucional, decorrem cinco subprincípios que, quando apreendidos

em conjunto, são capazes de nortear a dinâmica das relações entre o Estado brasileiro e as
confissões/instituições religiosas.3

À frente, tem-se o princípio da separação, que determina que as confissões religiosas e

igrejas devem permanecer separadas da estrutura político-administrativa do Estado. Trata-se

de um princípio de ordem orgânica, que estabelece uma barreira para que estruturas estatais

(Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário) contenham em sua composição organismos vinculados a instituições religiosas. Essa separação evita justamente a formação de um Estado
teocrático, ou seja, um Estado submisso às normas e dogmas vinculados a alguma religião.

Também emana da norma acima o princípio da não confessionalidade, segundo o qual o

Estado brasileiro não deve adotar nem se pronunciar sobre nenhuma religião específica. Nesse sentido, não é dado ao poder público fomentar uma religião específica, seja com relação a

seus servidores públicos, seja com relação aos agentes políticos no exercício de seus munus
públicos. Esse postulado inclui tanto a proibição de embaraçar o funcionamento de qualquer

3

NETO, Jayme Weingartner. Comentário ao art. 19, I. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.;
STRECK, Lênio L (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva\Almedina, 2013. p. 707.
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religião, bem como de subvencioná-las. Nesse mesmo sentido, é vedado ao Estado aliar-se a

alguma crença na prática de atos oficiais ou na orientação de políticas públicas. Cumpre registrar que essa neutralidade é corolário da liberdade de expressão religiosa e condição sine qua
non para que os cidadãos se sintam livres para professar qualquer tipo de crença.

Há, ainda, o princípio da cooperação, que decorre do permissivo constitucional da colabora-

ção de interesse público. Denota-se da parte final no artigo acima que, apesar de proibir o es-

tabelecimento de cultos religiosos ou igrejas, a Constituição Federal não ergueu um muro ins-

transponível entre as instituições religiosas e o Estado: há a possibilidade de cooperação por

meio da colaboração de interesse público. Exemplos dessa cooperação podem ser observados

quando da realização, por igrejas, de campanhas assistenciais e sociais (p. ex. distribuição de
cestas básicas, programas de alfabetização). O sistema constitucional permite, portanto, que o
Estado coopere com instituições religiosas, principalmente quando há o escopo de fomentar a
concretização de direitos e garantias fundamentais.

Diretamente relacionado à cooperação está o princípio da solidariedade, segundo o qual a

Constituição Federal estabelece a limitação do poder estatal de tributar o patrimônio, a renda
ou os serviços intrinsecamente essenciais ao exercício das confissões religiosas. Esse ponto
também revela o espírito constitucional de fomento à liberdade religiosa de forma plural e
igualitária, já que estabelece um benefício fiscal facilitador do exercício das mais diversas atividades confessionais.

Por fim, mas não menos importante, há o princípio da tolerância, que acarreta um dever de

tolerância tanto por parte do Estado quanto pelos particulares (pessoas físicas ou jurídicas),
sendo absolutamente vedada a discriminação e/ou perseguição.

Compreendido o panorama das relações entre Estado brasileiro e religiões/igrejas, faz-se

necessário verificar quais são as proteções constitucionais ao exercício da liberdade religiosa
em sua perspectiva individual. Nesse sentido, a Constituição Federal é enfática:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-

tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias.

O dispositivo, em verdade, veicula três direitos fundamentais distintos, mas intimamen-

te relacionados: a liberdade de consciência, a liberdade de religião e a liberdade de expres-

são desses direitos. Todos esses direitos fundamentais pertencem ao grupo cunhado por José
Afonso da Silva como sendo relativos à liberdade de pensamento, que “se caracteriza como exCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57
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teriorização do pensamento no seu sentido mais abrangente”.4 Diz-se “exteriorização” porque o
pensamento só demanda proteção do Direito no momento em que é veiculado pelo seu titular,
deixando o plano da esfera íntima e entrando em contato com terceiros. Daí a importância de
esmiuçar todos os aspectos da liberdade de pensamento para melhor entender a sua dimensão.

A liberdade de consciência relaciona-se com o tema, na medida em que funciona como
um direito de escusa, ou seja, “na autonomia moral-prática do indivíduo, a faculdade de autodeterminar-se no que tange aos padrões éticos e existenciais, seja da própria conduta ou da
alheia – na total liberdade de autopercepção –, seja em nível racional, mítico-simbólico e até
de mistério”.5 O direito de escusa, portanto, consiste na prerrogativa de todos de negarem uma
obrigação de fazer ou não fazer em razão de suas íntimas convicções religiosas.

Um exemplo desse direito de objeção geralmente é lembrado diante de situações de guerra, especialmente em hipóteses nas quais o particular alega a impossibilidade de tocar em
armas por motivos de convicção religiosa.6 Essa escusa, no entanto, pode e deve ser exercida
em diversas outras ocasiões, razão pela qual o art. 5º, inciso VIII, da Constituição Federal, estabelece que “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”.

Nesse sentido, uma vez protegida a liberdade de consciência, não poderia a Constituição
deixar de proteger a própria liberdade de religião. Trata-se de direito fundamental complexo,
na medida em que inclui diversas outras liberdades. Nos ensinamentos de André Ramos Tavares, a liberdade de religião inclui
a liberdade i) de opção em valores transcendentais (ou não); ii) de crença nesses sistema de valores; iii) de seguir dogmas baseados na fé e não na racionalidade estrita;
iv) da liturgia (cerimonial), o que pressupõe a dimensão coletiva da liberdade; v) do
culto propriamente dito, o que inclui um aspecto individual; vi) dos locais de prática
do culto; vii) de não ser o indivíduo inquirido pelo Estado sobre suas convicções;
viii) de não ser o indivíduo prejudicado, de qualquer forma, nas suas relações com o
Estado, em virtude de sua crença declarada.7

Por fim, a proteção das liberdades acima não teria nenhuma efetividade se a Constituição
deixasse de garantir que os indivíduos da sociedade civil pudessem expressar suas crenças
4
5
6
7

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 32. ed. rev. e atual. São Paulo, Malheiros Editores, 2009. p.
241.

NETO, Jayme Weingartner. Comentário ao art. 19, I. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.;
STRECK, Lenio L (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva\Almedina, 2013. p. 267.
Sobre o tema, indica-se o filme “Hacksaw Ridge”, 2016, Mel Gibson (no Brasil, “Até o último homem”).

TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 11. ed. rev. e atual. São Paulo. Saraiva, 2013. p. 488.
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ou a ausência dessas. À luz do que afirma Nelson Nery Júnior “o Estado Constitucional não restringe sua atuação apenas a garantir e a regulamentar a liberdade religiosa, devendo também

criar as condições que possibilitem ao cidadão praticar sua fé”.8 É nesse sentido, portanto, que a

liberdade de religião se conecta com a liberdade de expressão, sendo vedado ao Estado impor
obstáculos, dificuldades ou óbices à expressão religiosa, seja por meio de cultos, livros, programas televisivos, conteúdo digital dentre outros.

Com isso, fica traçado, ainda que de forma sumária, o contorno do direito fundamental

à liberdade religiosa no constitucionalismo brasileiro, tanto no plano das relações estatais
quanto na esfera da liberdade individual. Nota-se que esse é um dos direitos mais caros à au-

todeterminação humana, já que é inerente aos direitos de desenvolvimento da personalidade
e, consequentemente, do direito fundamental à vida. 9

2. A ação julgada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4439)10
No dia 30 de julho de 2010, a Procuradora-Geral da República em exercício propôs a ADI

4439 com o objetivo de que o STF estabelecesse uma interpretação supostamente correta à
duas normas relacionadas à educação. São elas:

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996):
“Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação

básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de
ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Bra-

sil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. (Redação dada pela Lei nº 9.475, de
22.7.1997)

§ 1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos
conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores.

§ 2º. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso.

Acordo Brasil-Santa Sé (Decreto nº 7.107/2010):

Art. 11. [...] § 1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de ma8
9

10

trícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de

NERY JUNIOR, Nelson. Direito Constitucional Brasileiro: curso completo / Nelson Nery Junior e Georges Abboud. São
Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 292.
CANOTILHO, J. J. Gomes. A liberdade religiosa entre o juspositivismo constitucional e judiciarização dos conflitos
religiosos. Código das Sociedades Comerciais, homenagem aos Profs. Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de
Carvalho e Vasco Lobo Xavier. v.II, Coimbra: Coimbra Ed. 2017. p. 780-781.

O acórdão referente ao julgamento da ADI 4439 não havia sido publicado até a conclusão do presente ensaio. Portanto,
serão analisados somente os votos do relator Ministro Luís Roberto Barroso e o voto divergente do Ministro Alexandre de
Moraes.
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ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil,

em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma
de discriminação.

Nesse sentido, conforme reconheceu a PGR, a própria Constituição Federal admite a pos-

sibilidade de ensino religioso em escolas públicas, na medida em que o art. 210, §1º, da Cons-

tituição, dispõe que “o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental”. No entanto, argumenta que
“tampouco se admite que, a partir de uma leitura unilateral do art. 210, §1º, da Carta, se transforme a escola pública em espaço de catequese e proselitismo religioso, católico ou de qualquer confissão”.

Dessa forma, pede a PGR que o STF estabeleça que a interpretação adequada às normas

acima se dá no sentido de que o ensino religioso em escolas públicas só poderá ocorrer sob
a forma não confessional, proibindo-se a admissão de professores representantes das confissões religiosas, sob o argumento de que o princípio da laicidade impõe que o Estado adote
uma posição de absoluta neutralidade em relação às religiões.

Os votos que serão a seguir expostos demonstrarão que no estudo do Direito, principal-

mente no que tange ao direito constitucional, onde as normas são dotadas de elevado grau de

abstração, é possível conceber interpretações diametralmente opostas com relação ao mesmo
objeto de análise, in casu, o princípio da laicidade e o direito fundamental à liberdade religiosa.
Vejamos.

2.1. O VOTO DO MINISTRO RELATOR LUÍS ROBERTO BARROSO

Após sete anos de tramitação, finalmente sobreveio o julgamento da ADI 4439, sob a rela-

toria do Min. Luís Roberto Barroso.

Após iniciar seu voto com considerações iniciais acerca da religião no mundo contempo-

râneo, o Min. Barroso estabelece que a discussão jurídica se situa na interpretação das três
normas constitucionais que tratam do tema: i) o art. 5º, inciso VI, que assegura o direito à li-

berdade religiosa; ii) o art. 19, inciso I, que veicula o princípio da laicidade; e iii) o art. 210, §1º,

que prevê o ensino religioso facultativo nas escolas públicas de ensino fundamental. Segundo
o Min. Barroso “as normas constitucionais devem ser interpretadas sistematicamente, levan-

do-se em conta sua conexão com as demais”, aplicando-se o chamado princípio da unidade da
Constituição.11

11

Conforme o princípio da unidade “a constituição deve ser tomada, a qualquer instante, como um todo, na busca de uma
unidade e harmonia de sentido. O apelo ao elemento sistemático consiste aqui em procurar recíprocas implicações de
preceitos e princípios em que aqueles fins se traduzem em situá-los e defini-los na sua inter-relacionação e em tentar,
assim, chegar a uma idônea síntese globalizante, credível e dotada de energia normativa” (MIRANDA, Jorge. Manual de
direito constitucional. Coimbra, Coimbra Ed., 1983. v. 2 e 4. p. 228).
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Na sequência, o Min. Barroso define que o conteúdo jurídico do princípio da laicidade com-

preende a separação formal entre Estado e Igreja, tanto na dimensão institucional, pelo qual

a laicidade veda qualquer arranjo no sentido de unir o Estado à Religião, quanto na dimensão

pessoal, na qual representantes religiosos não podem agir como agentes públicos. Além disso,
segundo o Min. Barroso, a laicidade também afetaria a dimensão simbólica, pela qual os símbolos adotados pelo Estado não podem ser identificados com nenhuma expressão religiosa.

Quanto a esse aspecto, o Min. Barroso considera que o ensino religioso em escolas públi-

cas de natureza confessional violaria o princípio da laicidade, na medida em que permite a

identificação institucional entre o Estado, que oferece o espaço público para o desempenho
das atividades educacionais, e as confissões religiosas, que pautarão os conteúdos que serão
ministrados naquele espaço.

Como um segundo conteúdo jurídico do princípio da laicidade, o Min. Barroso destaca a

neutralidade estatal em matéria religiosa, segundo a qual o Estado está proibido de estabele-

cer preferências ou discriminações entre as diversas religiões. Afirma o ministro que “a prote-

ção conferida pela neutralidade alcança, igualmente, posições ou cosmovisões não religiosas,
a exemplo do agnosticismo, do ateísmo e do humanismo, que merecem o mesmo respeito e
proteção que qualquer outro credo”.

Também quanto a esse aspecto, o Min. Barroso entende que o ensino religioso em escolas

públicas de natureza confessional representaria uma violação à neutralidade, já que seria impossível abrir turmas para que todos os alunos tivessem representadas suas crenças, o que

culminaria no estabelecimento de preferência a algumas em detrimento da discriminação de
outras.

O último aspecto do princípio da laicidade diz respeito à garantia da liberdade religiosa.

Conforme defendido pelo Min. Barroso, além de constituir um direito nuclear da dignidade
humana, a liberdade religiosa constitui um conteúdo básico da laicidade, já que

impõe ao Estado a tarefa de proporcionar um ambiente institucional, social e jurí-

dico adequado para a garantia da plena liberdade de consciência e crença dos indivíduos, para o funcionamento e a difusão das distintas religiões (e posições não
religiosas), bem como para a prática de cultos.

No que se refere a esse aspecto, entende o Min. Barroso novamente que o ensino religioso

em escolas públicas de natureza confessional representaria uma violação ao direito de liberdade religiosa, pois criaria um ambiente escolar incapaz de assegurar a pluralidade.

Nesse sentido, por fim, o Min. Barroso conclui seu raciocínio e vota pela procedência da

ação – para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 33, caput, § 1º e § 2º, da Lei
nº 9.394/96, e do art. 11, § 1º, do Acordo Brasil-Santa Sé –, asseverando que:
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o ensino religioso não confessional ministrado de modo plural, objetivo e neutro
– i.e., sem que as crenças e cosmovisões sejam transmitidas como verdadeiras ou
falsas, boas ou más, certas ou erradas, melhores ou piores –, permite realizar o princípio da laicidade estatal, bem como garantir a liberdade religiosa e a igualdade.

Reconhecendo as dificuldades de implementação do ensino público religioso não confes-

sional nas escolas públicas, o Min. Barroso recomenda que o Ministério da Educação – MEC

defina parâmetros curriculares nacionais para o ensino religioso, para que possa funcionar

como orientação e inspiração para os sistemas estaduais e municipais, bem como garanta de
fato a cláusula constitucional da facultatividade do ensino religioso.

Como primeira determinação, o Ministro estabelece que essa regulamentação deverá con-

ter previsão de que a investidura e permanência no cargo público de professor do ensino fundamental não podem depender, em nenhuma hipótese, de ato de vontade de qualquer confissão religiosa.

Na sequência, com o intuito de garantir a facultatividade, o Min. Barroso define que i) não

se deve permitir a matrícula automática de todos os alunos no ensino religioso, exigindo-se
manifestação de vontade para que seja incluído na matéria; ii) os alunos que optarem por não
cursarem a disciplina ensino religioso deverão ter alternativas pedagógicas, de modo a atingir

a carga mínima anual de 800 horas, exigida pelo art. 24 da LDB; iii) o ensino religioso deve ser
ministrado em aula específica, vedado o ensino transversal da matéria e iv) os alunos que escolherem cursar ensino religioso devem ter reconhecido o direito de se desligarem a qualquer
tempo.

2.2. O OUTRO LADO:
VOTO DIVERGENTE DO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES

O voto do Min. Alexandre de Moraes inaugurou a divergência em relação ao posicionamen-

to do relator Min. Barroso, e, posteriormente, foi acompanhado pelos votos de mais cinco ministros (Ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Ministra
Cármen Lúcia), razão pela qual se configurou como o posicionamento majoritário.12

O Min. Alexandre de Moraes inicia seu voto delimitando o âmbito de discussão de forma

diversa daquela vista no voto do Relator:

Uma das premissas básicas para a análise desse tema é entender a importância da

interdependência e complementariedade das noções de Estado Laico e Liberdade de
12

Crença e de Culto. Mas não nos enganemos. O campo de discussão da presente ação

O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, vencidos os Ministros Roberto
Barroso (Relator), Rosa Weber, Luiz Fux, Marco Aurélio e Celso de Mello. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli,
que proferiu voto em assentada anterior. Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 27.9.2017.
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é mais amplo, pois alcança a própria Liberdade de expressão de pensamento, sob a
luz da tolerância e diversidade de opiniões.

Segundo o seu voto, o pedido contido na ação traduz uma espécie de censura prévia à livre

manifestação de concepções religiosas em sala de aula, mesmo em disciplinas de matrícula

facultativa, o que transformaria o ensino religioso em uma disciplina com conteúdo ditado
pela Estado.

O Ministro afirma, ainda, que se pretende limitar o direito subjetivo do aluno que já possui

uma religião em matricular-se na respectiva aula confessional, configurando violação à liberdade de expressão religiosa, já que a) a Constituição Federal, em texto constituinte originário,

determina a implantação do ensino religioso; b) 92% da população brasileira (censo IBGE,

2010) tem uma determinada crença religiosa; c) a matrícula é facultativa, para proteção não só

dos demais 8%, mas também de parcela dos 92% que, eventualmente, não tenham interesse
em matricular-se.

Para defender esse posicionamento, inicia sua análise jurídica tecendo considerações so-

bre a liberdade religiosa e a inviolabilidade de crença, cuja realização deve ocorrer em dupla

acepção: i) a proteção do indivíduo e as diversas confissões religiosas de quaisquer interven-

ções ou mandamentos estatais; ii) assegurar a laicidade do Estado, prevendo total liberdade
de atuação estatal em relação aos dogmas e princípios religiosos.

Essa hipótese se confirmaria no momento em que a Constituição determina a inclusão de

ensino religioso, de matrícula facultativa, como disciplina dos horários normais das escolas
públicas. Segundo o Ministro, ainda,

não há possibilidade de neutralidade ao se ministrar essa disciplina, que possui seus
próprios dogmas estruturantes, postulados, métodos e conclusões que o diferen-

ciam de todos os demais ramos do saber jurídico e deverá ser oferecida segundo
a confissão religiosa manifestada voluntariamente pelos alunos, sem qualquer interferência estatal, seja ao impor determinada crença religiosa, seja ao estabelecer
fictício conteúdo misturando diversas crenças religiosas, em desrespeito à singu-

laridade de cada qual, ou confundindo o ensino religioso com o estudo de história,
filosofia ou ciência das religiões.

Quanto à laicidade estatal, destaca que mesmo no caso de ensino confessional em escolas

públicas a liberdade religiosa estaria consagrada, na medida em que a Constituição garante

a facultatividade de matrícula e impede que o Estado “crie ficta e artificialmente sua própria
“religião”, (...)”.

Nesse sentido, conclui que o ensino não confessional violaria ambos os aspectos que esta-

riam ligados à liberdade religiosa, já que o Estado estaria desrespeitando as diversas crenças
religiosas ao permitir a criação de conteúdo diversificado. Nas suas palavras,
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o direito fundamental à liberdade religiosa não exige do Estado concordância ou par-

ceria com uma ou várias religiões; exige, tão somente, respeito; impossibilitando-o de
mutilar dogmas religiosos de várias crenças, bem como de unificar dogmas contraditórios sob o pretexto de criar uma pseudo neutralidade no “ensino religioso estatal”.

A previsão constitucional da laicidade do Estado, segundo o Min. Alexandre de Moraes,

não comportaria o regime de separação absoluta da estrutura estatal e da Igreja, permitindo
pontos de contato. Exemplos disso seria justamente a previsão de estabelecimento de ensino
religioso de matrícula facultativa em escolas públicas (art. 210, §1º), o casamento religioso
com efeitos civis (art. 226, §2º) e a assistência religiosa nas entidades oficiais (art. 5º, VII).
Dessa forma, afirma o Min. Alexandre que a previsão do ensino religiosa se presta a

aproveitar a estrutura física das escolas públicas – tal como amplamente existente
no espaço público de hospitais e presídios, que já são utilizados em parcerias – para

assegurar a livre disseminação de crenças e ideais de natureza religiosa àqueles que
professam da mesma fé e voluntariamente aderirem à disciplina, mantida a neutralidade do Estado nessa matéria.

Em conclusão, julgando improcedente a ação, o Min. Alexandre de Moraes assevera que o

Estado deverá atuar na regulamentação do cumprimento do preceito constitucional previsto

no artigo 210, §1º, autorizando na rede pública, em igualdade de condições, o oferecimento
de ensino confessional das diversas crenças, mediante requisitos formais e objetivos previa-

mente fixados pelo Ministério da Educação, e assegurando a facultatividade da matrícula por
parte dos alunos.

Com o objetivo de fornecer diretrizes à implementação do ensino religioso confessional

nas escolas públicas, o Min. Alexandre de Moraes estabelece que a) deverá ocorrer preferen-

cialmente sem ônus aos cofres públicos; b) o Estado deverá estabelecer regras administrativas

gerais que permitam a realização de parcerias voluntárias sem transferências de recursos financeiros, em regime de mútua cooperação com todas as confissões religiosas que demonstra-

rem interesse (p. ex. a realização de chamamentos públicos pelas Secretarias de Educação); e

c) posteriormente, no período de matrícula da rede pública, deverão ser ofertadas as diversas
possibilidades para que os alunos ou seus pais/responsáveis legais, facultativamente, realizem
sua opção dentre as várias confissões ofertadas ou pela não participação no ensino religioso

3. ANÁLISE CRÍTICA DO POSICIONAMENTO FINAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Apresentados os principais votos do julgamento da ADI 4439 e seus respectivos funda-

mentos, resta realizar uma análise crítica do resultado. Conforme adiantado acima, o voto di-

vergente do Min. Alexandre de Moraes acabou vitorioso, vencendo o voto do relator Min. Luís
Roberto Barroso pelo apertado placar de 6 votos a 5.
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Quanto ao voto do Min. Barroso, é importante tecer comentários acerca de três pontos

cruciais: a) a correta interpretação que foi dada ao princípio da laicidade, esculpido no art. art.

19, inciso I da Constituição Federal; b) aspectos sobre a determinação para que o Ministério
da Educação defina parâmetros curriculares nacionais para o ensino religioso, para que possa
funcionar como orientação e inspiração para os sistemas estaduais e municipais; e c) a possi-

bilidade do voto transparecer uma postura excessivamente ativista.

A questão do ensino religioso no ambiente das escolas públicas de ensino fundamental

deve ser analisada a priori sob a ótica da relação entre Estado (poder público) e entidades
religiosas. Nesse sentido, conforme já explicitado no Item 1, o princípio da laicidade abarca

cinco subprincípios, a saber o princípio da separação, o princípio da não confessionalidade, o
princípio da cooperação, o princípio da solidariedade e o princípio da tolerância.

Dessa forma, sob a ótica do subprincípio da separação, não há como conceber que uma

confissão específica utilize espaços públicos para o propósito de ensino religioso, já que nessa
hipótese estaria o Estado permitindo o proselitismo e a doutrinação no seio de suas institui-

ções (in casu, no interior de equipamentos públicos destinados à prestação de serviços públicos de educação). Nesse sentido, assiste razão ao Min. Barroso ao defender que a laicidade
compreende a separação formal entre Estado e Igreja ,tanto sob o ponto de vista institucional
quanto pessoal e simbólico.

No mesmo sentido, o ensino religioso público de religião específica violaria o subprincípio

da não confessionalidade, que exprime a neutralidade estatal quanto às confissões religiosas.
Nesse ponto destaca-se a impossibilidade de o Estado conferir oportunidade a todas as confis-

sões religiosas existentes, sendo inevitável, nessa hipótese, o estabelecimento de preferências
de algumas religiões em detrimento da discriminação de outras.

Por outro lado, a determinação do Min. Barroso para que o Ministério da Educação defina

parâmetros curriculares nacionais para o ensino religioso, para que possa funcionar como
orientação e inspiração para os sistemas estaduais e municipais, pode ser problemátic. É compreensível que na hipótese do ensino religioso não confessional seja desejável o estabeleci-

mento de diretrizes. Não é admissível, no entanto, a interferência do Estado em termos de
conteúdo.

Admitir esse tipo de interferência, significa permitir um dirigismo estatal com relação a

uma disciplina que não admite nenhuma forma de direcionamento moral, ético ou político,

sob pena de ferir o que justamente se buscou, que é a liberdade de consciência e liberdade
religiosa daqueles alunos que estarão sendo submetidos àquele conteúdo pré-concebido. Nes-

se sentido, é certo que na hipótese de estabelecer-se a possibilidade de ensino religioso não

confessional, o conteúdo a ser ministrado em matéria não poderá sofrer direcionamento de
ordem material por parte do governo central.
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A única possibilidade de “regulamentação” que se pode vislumbrar, nessa hipótese, seria

no sentido de se estabelecer mecanismos para garantir a neutralidade, ou seja, o estabeleci-

mento de vedações direcionadas às autoridades estaduais e locais responsáveis pela definição
do conteúdo programático.

Esse conjunto de determinações contidas no voto do Min. Barroso pode, portanto, denotar

uma postura mais ativista, sob pena de adentrar em uma esfera de atuação exclusiva dos outros Poderes.

Verifica-se, in casu, que além de expor a sua tese jurídica, o Ministro não somente atribuiu

ao Ministério da Educação o ônus de criar diretrizes nacionais ao ensino religioso não confes-

sional, mas também pautou essa atividade, estabelecendo por si próprio algumas regras obri-

gatórias. Veja-se que não se trata de uma crítica com relação às regras unilateralmente criadas

pelo Ministro, mas sim do apontamento de que tal conduta pode revelar excessivo ativismo
judicial e suscitar alegações de violação ao princípio da separação de poderes.

Em conclusão, portanto, concorda-se com o voto do Min. Barroso com relação à interpre-

tação dada ao princípio da laicidade do Estado, com a ressalva de que a determinação direcionada ao Ministério da Educação para o estabelecimento de padrões curriculares a serem uti-

lizados nas esferas estadual e municipal pode ocasionar uma indevida interferência do poder
público e potencial ofensa à liberdade de consciência.

Por outro lado, com relação ao voto do Min. Alexandre de Moraes, cabe destacar: a) a inter-

pretação equivocada dada ao princípio da laicidade, com aparente desapreço pelo princípio
da neutralidade; b) a impossibilidade prática de criação de turmas para todas as religiões e o
consequente desamparo de confissões minoritárias.

Verifica-se que no desenvolvimento de sua tese, o Min. Alexandre de Moraes rejeitou a

ideia de neutralidade do Estado em matéria de ensino religioso, afirmando ser impossível a

criação de uma disciplina neutra que não viole a liberdade de expressão religiosa. Com base

nessa dificuldade é que defende o Ministro que o caminho correto seria a permissão ao ensino
religioso confessional.

Conforme já visto acima, discorda-se, data maxima venia, da intepretação dada ao princí-

pio da laicidade. Isso porque o Min. Alexandre de Moraes coloca o princípio da laicidade como

impeditivo ao exercício da plena liberdade religiosa. Na verdade, é exatamente o contrário.
Conforme destaca Maria Emília Corrêa da Costa

a ideia de laicidade ou de separação entre Igreja e Estado, ainda que não seja pres-

suposto da liberdade religiosa, é elemento que fortalece a preservação desse direi-

to fundamental. O próprio grau de liberdade religiosa em uma sociedade pode ser

medido levando-se em conta, entre outras características, o tratamento dispensado
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pelo Estado às atividades religiosas e o grau de identificação entre as instituições
governamentais e religiosas.13

Cumpre ressaltar também que a solução dada pelo Min. Alexandre fatalmente desencadea-

rá no proselitismo e na doutrinação por parte de confissões mais populares e poderosas. Mesmo diante da hipótese colocada pelo Ministro, seria de tamanha ingenuidade não imaginar a

dominação do ensino público religioso por confissões com maior número de adeptos e maior

poderio econômico, restando rompida a neutralidade do Estado perante o fenômeno religioso.
Assim, é possível utilizar-se do mesmo argumento do Ministro, mas para se concluir pela

impossibilidade da manutenção da neutralidade estatal na hipótese do ensino público religioso confessional, até porque é inimaginável que as escolas públicas consigam abrir turmas para

todas as confissões existentes, não se esquecendo, ainda, das manifestações de ausência de
religião, como é o caso dos ateus e agnósticos.

Nesse sentido, a decisão do Min. Alexandre de Moraes revela certo desprestígio às crenças

minoritárias, estabelecendo a possibilidade de criação de um ambiente onde as doutrinas reli-

giosas majoritárias terão inegável privilégio de acesso. Rompe-se, dessa forma, com a natureza
contra majoritária da jurisdição constitucional, segundo a qual cabe ao Supremo Tribunal Federal, diferentemente do Poder Legislativo, proteger as minorias e evitar a chamada “ditadura
da maioria”.

Por outro lado, é prudente a crítica do Min. Alexandre de Moraes quanto aos problemas

inerentes à definição, pelo Estado, do conteúdo a ser oferecido nas escolas públicas. Conforme
bem colocado, a disciplina religiosa, por sua própria natureza, não admite preconcepções de-

finidas pelo poder soberano, sob penas de violar liberdades individuais dos destinatários do
ensino público.

Diante do exposto, discorda-se da interpretação conferida ao princípio da laicidade estatal,

na medida em que foi indevidamente atenuada a efetividade dos subprincípios da separação

entre Estado e Igreja em sua dimensão orgânica, bem como da não confessionalidade, sendo
compreensível, no entanto, a preocupação com a indevida interferência estatal na liberdade
de expressão religiosa.

4. Conclusões

A laicidade do Estado e a garantia da liberdade religiosa são essenciais ao Estado Demo-

crático de Direito.

Desta forma, a exegese dada pelo Min. Barroso ao princípio da laicidade é, em todas as suas

dimensões, a mais adequada para se evitar que, de um lado, o Estado exerça abuso de poder

13

CORRÊA DA COSTA, Maria Emília. Apontamentos sobre a liberdade religiosa e a formação do Estado Laico, in Roberto
Arruda Lorea (org.). Em defesa das liberdades laicas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 97
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sobre as diversas religiões, impondo privilégios a algumas em detrimentos das demais, e de
outro, que as religiões se imbriquem na estrutura e nas atividades típicas do poder público.
Conforme afirma Fábio Portela Lopes de Almeida:

se as igrejas estivesses intrinsecamente ligadas ao poder público, provavelmente de-

veriam ter que se submeter a um regime de direito público que imporia restrições,
por exemplo, para obriga-lás a respeitar procedimentos públicos de indicação de
seus membros a partir de critérios compatíveis com o regime democrático.14

Assim, a adequada interpretação do princípio da laicidade do estado é indispensável para

que se evite tanto a interferência religiosa nas atividades estatais quanto a intervenção estatal
no exercício das atividades confessionais.

No mesmo sentido define Daniel Sarmento que

a laicidade do estado não é um comando definitivo, mas um mandamento constitu-

cional prima facie. Trata-se de um típico princípio constitucional, de acordo com a fa-

mosa definição de Robert Alexy: um mandado de otimização que deve ser cumprido
na medida das possibilidades fáticas e jurídicas do caso concreto, e que pode eventualmente ceder em hipóteses específicas, diante de uma ponderação com algum

outro princípio constitucional contraposto, realizada de forma cuidadosa, de acordo
com a máximas do princípio da proporcionalidade.15

Apesar dessa possibilidade de ponderação com relação ao princípio da laicidade, no caso

da ADI 4439, não restaram demonstradas razões que ensejassem sua relativização, já que a

sua concretização no caso em tela não entra em colisão com o direito de liberdade religiosa,
mas, pelo contrário, o reafirma.

A adequada interpretação do princípio da laicidade revela-se, portanto, como caminho úni-

co para a garantir a efetividade da liberdade de crença preconizada pela Constituição Federal.
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A educação inaciana na perspectiva
do Barroco luso-brasileiro
Andrea Gomes Bedin1

Resumo: O século XVII vivenciou a marca inconteste do empreendimento evangelístico

inaciano em terras ameríndias, fazendo-se objetivo central a ser alcançado no contexto dos
empreendimentos coloniais luso-brasileiros. Seja junto aos habitantes da comunidade colonial

e prioritariamente junto aos nativos, o trabalho pedagógico alinhavado pelos inacianos deveria seguir seu rumo, baseando-se nos princípios práticos da Companhia, do “estar no mundo”,

convivendo com os problemas nele existentes e, a partir daí, traçar estratégias que pudessem
com o tempo se tornar eficazes na divulgação do Evangelho. Ainda que desenvolvendo um tra-

balho em estreita coligação com a Coroa Portuguesa, os jesuítas primaram por manter certa

autonomia na práxis de seu trabalho, a fim de que pudessem manter seu investimento sobre
bases teológicas sólidas, bases que interagiram com o universo da arte sacra barroca, cujo pro-

cesso histórico consagrou a Companhia de Jesus como legítima representante da fé cristã em

terras brasileiras. O Barroco, arte de expressão essencialmente religiosa, e o amplo universo
imaginário que ao redor dele se desenvolveu, buscou expressar uma mentalidade típica do sé-

culo XVII, própria a uma sociedade de corte, hierarquizada, e ao mesmo tempo profundamente

arraigada a preceitos religiosos, notadamente católicos, de cunho contrarreformista. Seu rico
universo das artes, de alcance eficaz e persuasivo, forneceu ferramentas para a catequese empreendida pela Companhia de Jesus, que, de modo pontual nos aldeamentos, mas de alcance

geral no universo do barroco, implementou um modelo de educação e decoro pretendidos
para o período.

Palavras-chave: catequese, Barroco, pedagogia, educação, jesuítas.

Abstract: The seventeenth century experienced the incontestable brand of the Ignatian

evangelistic enterprise in Amerindian lands, becoming a central goal to be achieved in the
context of the Portuguese-Brazilian colonial enterprises. Together with the inhabitants of the

colonial community and with the natives as a priority, the pedagogical work carried out by
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the Ignatian people should follow its course, based on the practical principles of the Society,
of “being in the world”, living with the problems in it and hence outlining strategies that could

eventually become effective in spreading the Gospel. Although working in close association
with the Portuguese Crown, the Jesuits prevailed to maintain certain autonomy in the praxis of
their work, in order that they could maintain their investment on solid theological bases, bases

that interacted with the universe of baroque sacred art, whose historical process consecrated
the Society of Jesus as the legitimate representative of the Christian faith in Brazilian lands.

Baroque, essentially religious art, and the wide imaginary universe that developed around
it, sought to express a typical mentality of the seventeenth century, proper to a society of cut,

hierarchical, and at the same time deeply rooted in religious precepts, notably Catholics, counterreformist. His rich and efficient universe of the arts provided tools for catechesis underta-

ken by the Society of Jesus, which, in a specific way in the villages but of general scope in the
baroque universe, implemented a model of education and decorum intended for the period .
Keywords: catechesis, Baroque, pedagogy, education, Jesuits.

1. A Companhia de Jesus e o processo educacional-catequético no território luso-brasileiro: análise histórica
A atuação da Igreja no Brasil sempre foi de grande peso para a história do país. Desde o

período colonial, a Igreja atuou em intensa concordância com o Estado português através do
Padroado. Na realidade, o Padroado se tornou um mecanismo eficaz de participação da Igreja
no cenário colonial, uma vez que, dada a escassez2 de bispos e das longas vacâncias entre um

prelado e outro, a ausência de padres e clérigos, por ser significativa, tornava necessária a bus-

ca por caminhos que propiciassem a vinda de novos membros da Igreja para a Colônia, a fim
de promover um trabalho de organização político-religioso entre a população local existente.

Por meio do Padroado, ao Estado era concedido o poder de intervir na nomeação de bispos e
padres; em contrapartida, a Igreja poderia contar com o apoio do Estado para sua atuação no
universo religioso da Colônia, o que envolvia desde o apoio aos trabalhos de catequese até a
cobrança dos dízimos. Segundo Hoornaert,

os bispos eram considerados nobres vinculados à Coroa real, e, portanto, sua atua-

ção religiosa estava limitada com frequência aos interesses políticos. Alguns bispos

que agiram com certa independência em seu múnus pastoral foram afastados do
2

exercício de seu cargo pela autoridade do rei (2008, p. 172).

O número de bispos na América portuguesa não era suficiente para controlar todo o território conhecido à época, devido
à sua extensão geográfica. Em todo caso, havia quem exercesse um tipo de função eclesiástica nas várias vilas e fazendas,
tanto no litoral quanto no interior (Hoornaert, 1991, p. 277).
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Convém salientar que a instituição do Padroado no Brasil se deu em moldes muito especí-

ficos. Tradição antiga em Portugal, o Padroado praticamente herdou os recursos destinados à
Ordem de Cristo, organização formada por antigos fundos da Ordem dos Templários.

A necessidade maior do uso de recursos financeiros por parte da Ordem de Cristo se deu a

partir da conquista de Ceuta pelos portugueses (1415), fato que lançou Portugal como grande

empreendedor marítimo, ao mesmo tempo que combatia contra os mouros, considerados infiéis pela Igreja Católica. A este respeito nos informa Hoornaert que, “em consequência disto,

os papas publicaram ao longo do século XV numerosas bulas, ‘bulas de cruzada’, em número de

69, das quais 47 mencionam o Islão como grande inimigo, embora a empresa estivesse sobretudo atuando na África em regiões não atingidas pelo Islão” (2008, p. 35).

Como pioneiro dos mares e considerado legítimo representante da fé católica, Portugal lan-

çou-se à conquista de novos espaços de além-mar, com o intuito de formar Colônias e, com isso,
adquirir riquezas. Os “discursos de conquista de novas terras” vinham intensamente atrelados

à tarefa missionária de conversão de povos nativos, tarefa essa que deveria, segundo a visão dos
conquistadores lusos, ser da responsabilidade oficial de Portugal. É Hoornaert quem novamente
reforça que “Portugal é senhor dos mares ‘nunca dantes navegados’, organizador da Igreja em

termos de conquista e redução, planificador da união entre missão e colonização” (idem, p. 35).
Sobre isso escreveu Vieira, ressaltando a nação portuguesa como sendo o Quinto Império na
Terra, o que consequentemente a imbuía da missão de levar a fé cristã católica ao mundo.

Dentre as determinações exigidas pelo Padroado, destacam-se: os clérigos e bispos, de ma-

neira geral, não poderiam partir de Portugal sem autorização do monarca; havia entre o rei e

a Igreja (representada por seus membros) uma espécie de juramento de fidelidade. O mesmo
se dava em relação aos missionários (naturais ou estrangeiros), cujos trabalhos passavam por
fiscalização e controle em terras portuguesas, antes de partirem para seus destinos. Além dis-

so, os bispos não poderiam comunicar-se de maneira direta com o Papa, fato que criava significativas distâncias entre a Igreja no Brasil e a sede do papado em Roma. Tal situação limitou

sobremaneira a comunicação entre Roma e a Igreja no período colonial, num momento muito
importante de alicerçamento e solidificação da fé cristã católica nas terras recém-encontradas.
A Coroa Portuguesa mantinha um rígido controle sobre as operações que ocorriam em solo

colonial. A Igreja, representada praticamente pela Companhia de Jesus em terras brasileiras,

possuía tímida autonomia de ação, e, em que pese sua fiel devoção à autoridade papal, o fato
é que sua manutenção e sustentação em muito dependiam da Coroa. A Igreja não podia prescindir de sua aliança com o Estado português, pelo menos num primeiro momento, quando a

Companhia de Jesus ainda não reunia capital suficiente que a tornasse autônoma e plenamente independente para tomar decisões. Segundo Moreau,

os jesuítas tinham certa autonomia, respondendo mais a Roma que ao rei de Por-

tugal, mas serviam a interesses da Coroa no desenvolvimento da Colônia, sendo no

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57

82

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

começo sustentados por ela. Seriam o contraponto para a dizimação desenfreada
de índios praticada pelos colonos, visando preservá-los pela adaptação ao trabalho
produtivo (2012, p. 10).

Com a chegada dos portugueses ao Brasil, o processo de colonização se fez nos moldes

de um empreendedorismo colonial. Na esteira das grandes transformações que aconteciam
na Europa, e de maneira pioneira em alguns países, dentre os quais se destacou Portugal, as

coroas reinantes viam à sua frente mares a serem desbravados, populações novas a serem
conquistadas. Para tanto, o papel da Igreja se tornou central.

Diante da conquista de novas terras, havia que dominar as populações nativas; é fato que

este processo de contato inicial pareceu ocorrer de forma pacífica, uma vez que os nativos,
ao se depararem com os portugueses, estabeleceram um contato inicialmente cordial; no en-

tanto, com o passar do tempo, a Coroa necessitou contar com a ajuda da Igreja, a fim de dar
prosseguimento ao trabalho iniciado junto aos indígenas.

Embora algumas ordens religiosas tenham adentrado as terras brasileiras, não resta dú-

vida quanto à proeminência dos jesuítas no tocante à fundamentação da educação no Brasil,

bem como de todo o processo da catequese, empreendido desde o início da colonização. O
modo como o trabalho missionário se desenvolveu na Colônia e a independência administra-

tiva e econômica gradualmente adquirida pelos inacianos, diante das dificuldades ao longo do
tempo encontradas, impulsionaram a Companhia de Jesus na busca de novas alternativas, ali-

nhavando caminhos por meio dos quais ela pudesse arregimentar, manter e, principalmente,
alcançar os objetivos catequético-pedagógicos propostos pela Ordem.

De fato, os inacianos reuniam as condições necessárias para a realização de tal projeto,

uma vez que eram os legítimos representantes das determinações tridentinas (1545-1563).
De acordo com Pompa, “do ponto de vista teológico e institucional, as diretrizes da missão no

Brasil foram determinadas totalmente pelo pensamento jesuítico” (2003, p. 57). É importante
reforçar que o projeto teológico pensado para as missões, citado acima, encontrava-se coadunado ao projeto político-econômico representado pela Coroa Portuguesa, que dele fez uso a
fim de alcançar seus objetivos mercantilistas.

No tocante à fé, a fim de combater as heresias protestantes, o Concílio seguiu um sistema

doutrinário ortodoxo e adotou como eixo não mais o batismo, mas a confissão, que, vista como
um caminho mais eficiente no processo da conversão, foi fielmente usada pelos jesuítas junto

aos nativos e à população colonial. Nas palavras de Pompa, “o Concílio de Trento, respondendo
com a sistematização da ortodoxia aos medos apocalípticos suscitados por Lutero, enquanto

Anticristo, elaborou com minúcias o projeto de catequese, interna e externa, cujo eixo principal não era mais o batismo, mas a confissão” (2003, p. 61). Na visão dos jesuítas, dada a

inconstância da alma selvagem, as primeiras missões haviam fracassado e, por isso mesmo,
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era necessário desenvolver um novo projeto que alcançasse essas almas nativas, carentes da
verdade do Evangelho. A esse respeito, Pompa novamente se expressa:

O conteúdo moderno do conceito de “missão” nasceu da crise do modelo de conversão baseado no sacramento administrado por pregadores fervorosos […]. A desco-

berta da Nova Espanha da “simulação” dos índios, que continuavam praticando seus
rituais “idolátricos”, apesar da aparente conversão, fez com que fosse elaborado um

novo modelo de missão, de tipo apostólico, com um corpus de agentes especializados, métodos específicos e lugares apropriados. Este modelo foi encarnado pelos
jesuítas (idem, p. 65).

As aldeias missionárias revelaram-se como a expressão genuína do projeto de catequese

proposto pela Companhia, que deveria contemplar, acima de tudo, a construção do reino de
Deus na terra. Os aldeamentos se mostraram uma alternativa interessante para tal empreita-

da, na medida em que poderiam responder à conquista empreendida e promover a integração

dos nativos à nova ordem. Formar cidadãos com retidão moral, alicerçados na Palavra de Deus,
com vistas ao crescimento de seu reino, constituía o objetivo central a ser perseguido.

Para a realização de um empreendimento de caráter tão audacioso, os jesuítas logo se deram

conta das dificuldades que encontrariam, e, portanto, o trabalho a ser realizado requeria uma

análise minuciosa dos dois universos em questão, a fim de que se pudesse chegar a um bom termo, com vistas ao alcance do objetivo final da missão: a conversão destas almas a Cristo.

Para tanto, os missionários se deram conta de que, com a simples pregação da Palavra de

Deus aos indígenas, o efeito alcançado no tocante à conversão seria mínimo ou praticamente
nulo. Havia a necessidade de se buscar novos caminhos que possibilitassem o alcance da alma

nativa. Em tempos de contrarreforma, onde apelo aos sentidos se revelou fundamental, a saída

naturalmente encontrada pelos jesuítas foi o rico campo das produções artísticas do barroco
que, de efeito persuasivo e eficaz, aliado à pregação do evangelho, se revelou arma poderosa
no combate às heresias e no resgate de vidas no universo da fé católica e nativo.

2. O rico universo do Barroco luso-brasileiro

O momento de explosão do “estilo barroco” corresponde ao período de consolidação das

monarquias nacionais no século XVI. Nas monarquias absolutistas católicas (Portugal Espa-

nha, Itália e Europa Central), com um apoio razoável de um mecenato régio, eclesiástico e
confrarial, essa cultura encontrou as melhores condições para desenvolver-se. Nessas monarquias, todo o cerimonial utilizado (palácios, igrejas, artes plásticas e decorativas) despertou
nos súditos e devotos grande emoção e verdadeiro deslumbramento.

Esse foi um período marcado, especificamente em relação à Europa Ibérica (Portugal e Es-

panha), pela forte atuação da instituição do Padroado, através da qual as coroas ibéricas exer-

ceram grande influência na administração eclesiástica de seus impérios ultramarinos. Assim, a
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Igreja teve papel quase decisivo quanto à elaboração de uma nova forma de ver, pensar e sentir
o mundo, tão necessária num momento de transição histórica, das conquistas do mundo colo-

nial e de reafirmação da fé católica, diante da ameaça protestante no século XVI. Para Campos,
“o Barroco não foi apenas um estilo artístico, mas uma visão de mundo envolvendo formas de
pensar, sentir, representar, comportar-se, acreditar, criar, viver e morrer” (2006, p. 7).

Nesse processo é fundamental acrescentar a influência do Concílio de Trento (1545-1563),

cujos decretos tinham por objetivo trazer às mãos da Igreja Católica as rédeas do controle da
fé, ameaçadas pela Reforma Protestante que se alastrava na Europa desde o século XVI, com

uma velocidade assustadora, cooptando novos adeptos, sob as mais variadas denominações.
Importava reafirmar os dogmas da fé católica, ditados e estabelecidos pelo Concílio. Nesse mo-

mento, Roma destacava-se como sede do Papado e da Companhia de Jesus, e fornecia modelos
artísticos e cerimoniais para o restante do mundo católico. A isso se somou o firme propósito
de agregação dos habitantes do Novo Mundo em processo de conquista: negros, índios e mestiços deveriam integrar-se ao quadro do Novo Mundo colonial. Esse movimento de adaptação

é que delineou o perfil do Barroco, cujas obras triunfaram e alcançaram maturidade de estilo,
em especial neste cenário.

Para compreendermos melhor o uso da expressão “Novo Mundo” nesse período, devemos

nos remeter ao tempo dos empreendimentos coloniais europeus e às consequências advindas
destes empreendimentos, tais como o choque entre as culturas europeia e indígena, europeia

e africana, e a maneira pela qual, em algum momento deste “entrelaçamento de culturas”, se
processou a “assimilação” obrigatória dos valores coloniais pelos povos dominados.

No Brasil litorâneo, as ordens primeiras (jesuítas, franciscanos, beneditinos e carmelitas)

destacaram-se na evangelização e alfabetização das populações, com destaque para a Companhia de Jesus, que empreendeu o trabalho de catequese e evangelização junto às populações
negras e indígenas, consideradas pagãs.

Sendo a sociedade barroca aquela que “civilizava” as maneiras, esta deveria imbuir-se da

responsabilidade de revelar ao Novo Mundo a verdade de Cristo. Cada homem, cada indivíduo
nesta sociedade, embora tivesse uma natureza, deveria deixá-la em prol do bem comum. A so-

ciedade barroca propunha o encontro da semelhança na diferença e do múltiplo no uno, tendo
como modelo sempre o passado. Dizia-se que, uma vez que não havia progresso no tempo,
o tempo era providencialista, ou seja, o tempo se constituía como a participação de Deus na
história.

Dessa maneira, o caminho mais apropriadamente utilizado (e que atendia às exigências

específicas neste Novo Mundo de conquistas), com o firme propósito de alcançar o significado
único desta sociedade, foi o da educação, uma vez que havia a preocupação de se reproduzir a
ideologia do Estado, no caso específico, da Colônia luso-brasileira, do Estado português.
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Na teoria do Estado português, cada homem deveria interiorizar as virtudes e reprimir os

instintos. Quando se chegava a este estágio, obtinha-se a tranquilidade do ânimo, pois, ao ocor-

rer, por parte do “corpo”, a interiorização das virtudes católicas, como consequência, agia-se
bem, tanto do ponto de vista moral como político.

No entanto, quando a assimilação de valores, principalmente por parte dos povos recém-

-conquistados, não pudesse se dar via processo pedagógico-educacional, certamente se dava

de maneira compulsória e, quase sempre, acompanhada de atitudes de violência justificada1

por parte do Estado português. No entanto, mesmo a despeito dos atritos existentes, o que

importava era, na medida do possível, tentar detectar elementos equivalentes entre os dois
mundos, com vistas à composição de uma aparente unidade. A este respeito, se expressa Silva: “Sobreviventes ao confronto, indígenas e europeus reconciliaram-se à medida que ambos

aprenderam a manipular formas de representação capazes de transformar o conflito em convivência pacífica” (1992, p. 119).

Foram várias as formas de representação adotadas em face da realidade encontrada pelos

portugueses, quando do contato com os nativos. Logicamente, à frente deste processo estava

a Igreja, especificamente os jesuítas, os quais buscaram caminhos estratégicos para absorver

a atenção dos indígenas, alheios aos valores cristãos. Uma das ferramentas mais eficientes foi
o teatro: as representações teatrais, especificamente religiosas, tiveram um papel essencial na

evangelização e conversão do gentio, uma vez que fluíram de maneira bem pedagógica, tendo

quase sempre como base as narrativas bíblicas. Outro elemento que nos ajuda a compreender
o teatro religioso no século XVI é a hagiografia: a palavra vem do grego hagio (“sagrado”) e grafia (“descrever”), significando a descrição de uma biografia dos santos, sua trajetória de vida.

À época, foi um recurso essencial para o trabalho da Igreja no intuito de alicerçar a fé, uma vez
que os santos, considerados modelos de virtude, tornavam-se passíveis de imitação.

Além do teatro, o uso intenso de danças e outras manifestações artísticas, bem como de

outros recursos, tais como efeitos especiais ou recursos cênicos e elementos folclóricos, abun-

daram no teatro jesuítico. Uma vez que não eram estranhos à cultura indígena, somados aos

demais, contribuíram de maneira eficiente para o trabalho da catequese. Acerca disso, complementa Karnal:

O teatro mostra um dado de valorização do indígena dentro do universo cristão. As
peças tornam as almas dos índios parte do processo de salvação e da cosmologia
cristã. Quando os demônios disputam com santos e anjos a posse de uma aldeia,

tornam clara a ideia de que a alma indígena é suficientemente importante a ponto de
1

mover potestades do céu e do inferno para disputá-la (1998, p. 97).

“Guerra justa” é um conceito geralmente aplicado às populações indígenas, cujo objetivo maior era a manutenção da paz
interna, por meio de aparelhos repressivos. Importava manter o bem comum, mantendo-se a unidade das paixões.
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Essas representações teatrais, normalmente iniciadas no adro das igrejas, estendiam-se

por outros locais, propiciando aos indígenas participarem ativamente do desenvolvimento

desse trabalho, de modo que pudessem se sentir integrados e valorizados dentro do universo
cristão barroco, ainda que não pudessem escolher entre participar dele ou não.

Quer através do teatro, quer através de outras formas de transmissão cultural, por meio

das quais era possível estabelecer um diálogo catequético junto aos habitantes do Novo Mun-

do, o catolicismo imbuía-se da responsabilidade única, e quase providencial, de promover o

ingresso dessas almas no universo do sagrado, do divino, por meio da integração de inúmeros
elementos reunidos num único discurso.

Na realidade, o que se pretendia nesta nova fase (e é o que se chama de Barroco) era colocar

a cidade num espaço em que houvesse a concretização do modelo português, especificamente

católico. Assim, a cidade passava a ser um espaço urbano, como representação da política católica, que, por sua vez, reelaborava-se continuamente, utilizando modelos2 de representações
sociais (hierarquia), políticas (a figura do rei, o Estado) e religiosas (o imaginário sacro e seus
elementos). Esses modelos, característicos do Barroco, passaram a ser “modelos” de vida e de
comportamento a serem seguidos pela nova sociedade que estava sendo constituída e reelaborada a partir desses novos valores.

O que ocorria nessa sociedade era uma adaptação de elementos clássicos3 à doutrina da
Contrarreforma, validada pelo Concílio de Trento. Nos espaços das igrejas, fazia-se um discur-

so de louvor, associando-se muitos elementos sacros à sociedade do período. Nesse espaço, os
santos assumiam papéis de cortesãos e as santas, de cortesãs.

Sendo essa a sociedade da representação, todos os “modelos”, quer no âmbito político, quer

no âmbito religioso, eram postos em cena. Seus significados eram continuamente reafirmados,
no intuito de delimitar o espaço de cada indivíduo num momento extremamente difuso e conturbado da história. Paradoxalmente, a Igreja, enquanto instituição, passou a reafirmar a fé
católica como sendo a única capaz de promover a salvação, pautada em um tradicional e amplo
suporte teológico, liderado, na Colônia luso-brasileira, pelos inacianos.

3. A arte sacra barroca a serviço da educação inaciana, no cenário colonial
Quando o assunto é o universo das produções artísticas em solo colonial, é notória sua

diversidade: da rica imaginária existente (cujos modelos vêm da metrópole), passando pela

composição alegórica dos retábulos e pela rica e ornamentada pintura dos tetos das naves e

2

3

Segundo Hansen, o gênero dos novos tempos consistia na celebração da hierarquia, através do triunfalismo católico,
segundo o qual, a Igreja venceu a barbárie, cruelmente aqui representada por índios, negros e judeus (desde a Idade Média;
na época barroca, recrudesceu a intolerância religiosa das autoridades em relação aos judeus, aos mouros e aos cultos
pagãos: indígenas e africanos). A sociedade ideal do período se faria na figura do fidalgo, cortesão, branco e católico (2001,
p. 180).
Segundo Janice Theodoro, ocorreu uma passagem da estética renascentista para a estética barroca, fato que se constituiu
determinante para a formação de uma América Barroca (1992, p. 119).
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das sacristias, chegando ao cenário das teatralizações nas cidades e aldeamentos, a arte sa-

cra barroca contribuiu significativamente para a comunicação da fé em terras ameríndias. De
todas as manifestações, vale destacar o papel singular das imagens, cujos personagens representados serviram como modelos de comportamento para a sociedade barroca em gestação.

Nesse sentido, ao lado das manifestações teatrais, as imagens prestaram grande contributo

à pedagogia da fé, e seu culto, reforçado e chancelado pelo Concílio de Trento (1545-1563),
serviu como suporte material para representar o sagrado, o que contribuiu positivamente
para a reafirmação da fé cristã católica.

Em contraposição ao ataque protestante, que pregava a iconoclastia, ou seja, a destruição

de quaisquer formas de ídolos, a retomada do uso das imagens, segundo a Igreja, reafirmava a
força da doutrina cristã católica e atuava como um meio eficaz de persuasão religiosa.

As igrejas barrocas luso-brasileiras apresentavam um conjunto simbólico riquíssimo, de

valor artístico-devocional inestimável. Ornamentos, volutas e cornijas, alinhados, criavam um
ambiente de fé e “refúgio” para os fiéis.

As imagens sacras encontravam-se na base de toda arte barroca produzida nesse período,

sobressaindo-se da arquitetura e da escultura e refletindo toda uma cultura local. Céu e inferno eram o respectivamente prêmio para os bons e o castigo para os maus. Cristo e sua ampla

corte de santos e santas foram os símbolos que materializaram as religiões dos reis de Portugal e Espanha.

A religião católica, única admissível em todo o período colonial (mantendo-se em caráter

oficial até a República), tinha em suas imagens o objeto de culto e veneração dos fiéis que
para elas dirigiam suas preces. Ainda que inicialmente baseadas em matrizes europeias, as
imagens aqui encontradas poderiam ser consideradas brasileiras (independentemente de sua

procedência, que variava), na medida em que o que lhes conferia certa “cidadania” era o fato
de estarem assentadas em nossos templos, onde foram cultuadas por nossos antepassados.

O que diferenciava as imagens sacras umas das outras era o tipo de missão à qual deveriam

destinar-se: poderiam destinar-se à contemplação (contemplativas), poderiam ser retabula-

res (expressivas e convincentes), processionais (típicas das procissões ou de outros cultos
católicos), oratórias (feitas para o culto doméstico) ou narrativas (feitas para integrarem-se a
um determinado conjunto).

Independentemente da missão a que se destinasse, cada imagem, por si só, cumpria um

grande desafio no universo barroco das representações: convencia e emocionava os fiéis, alar-

gando seus horizontes de fé, diluindo suas dúvidas e conflitos e possibilitando, por meio da
visualização, maior proximidade com o santo ou santa de devoção, fato que gerava um sentimento de pertença do indivíduo ao plano divino.
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A ampla circulação das imagens se processou em todas as direções na Colônia, tendo sua

presença marcada não somente nos grandes templos, mas também no interior dos próprios
lares, agregadas que foram ao grande número de oratórios. A presença de santos ou santas no
interior dos lares trazia paz, segurança e a certeza de um contato mais direto com Deus. Não é

à toa que o universo das imagens sacras foi e continua a ser (principalmente em alguns Esta-

dos brasileiros) o referencial de fé de muitas pessoas, sendo parte do seu cotidiano.

As imagens sacras apresentavam algumas características formais como a teatralidade e

a emoção nos gestos, o cabelo “em movimento”, a policromia com tons fortes, características
tipicamente associadas ao tipo de sentimento que deveriam despertar, de maneira singela, no
fiel, além de gerarem uma identificação entre “elas” e os fiéis, em função dos elementos “humanos” presentes em ambos.

Recorrer à imaginária sacra foi um dos mais eficientes passos dados pela Igreja com vistas

ao alcance dos nativos, uma vez que o processo de conversão destes (além dos colonos), a cabo

do Novo Mundo recém-descoberto, se configurou como um desafio de peso para a Coroa Portuguesa, que conferiu à Companhia de Jesus a realização de tal empreitada.

Muitos foram os percalços que surgiram ao longo dessa caminhada, tais como a dificulda-

de natural de comunicação dos missionários com os nativos, por conta da não compreensão
de ambos os idiomas (português e tupi), bem como da própria transmissão dos valores cris-

tãos, num universo indígena diametralmente oposto em valores, ao universo ocidental cristão.

Como apregoar aos índios a noção de um único Deus? Como fazê-los compreender o conteúdo

das orações e dos sermões ministrados? Essas foram questões complexas que não poderiam
prescindir de uma solução quase que imediata.

Os santos, via de regra, representavam um modelo de virtude para o fiel, de retidão moral

e santidade, a cabo de uma sociedade que, uma vez entremeada por valores ético-morais em

transição, típicos do período em ebulição do Barroco, clamava por um escape que lhe pudesse

proporcionar um refrigério para a alma, abatida por lutas entre a carne e o espírito, e pudesse,
por meio desse novo caminho, reintegrar-se ao sagrado. Por esses caminhos se revelou o barroco em terras ameríndias.

Esse Barroco que se constituiu em terras brasileiras, ao longo do século XVII, reuniu uma

série de características que lhe conferiram uma feição própria, precisamente nativa: na medida em que se deu um encontro entre as matrizes culturais europeias e americanas, produziu-

-se um hibridismo cultural que resultou na produção de formas de arte espontâneas e autônomas. Assim, o Barroco americano em nada foi inferior ao produzido na Europa e tampouco

pode ser visto como mera reprodução da matriz metropolitana, uma vez que as produções
em solo brasileiro, seja na arquitetura, seja na pintura, seja na escultura etc., abarcaram uma

temática simbólica rica e diversificada, gerando uma arte de caráter popular, incomum ao período. A arte barroca produzida na América foi uma obra de fôlego e delineou uma nova soCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57
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ciedade, com marcas singulares em seu ambiente social, político, econômico e cultural. Diante

dos iminentes choques culturais que se processavam, a nova realidade exigiu um processo de
adaptação contínuo às circunstâncias que se apresentavam.

Como parte desse processo de adaptação, as temáticas abordadas pelo Barroco na Améri-

ca se apresentavam constituídas por elementos ora comuns aos da matriz europeia, ora não
comuns, mas igualmente importantes para sua ação civilizadora. Temas do Antigo Testamento

e iconografias de origem medieval foram comumente utilizados na Europa e na América, enquanto ferramentas para conversão, fato que marcou a posição central da Igreja nesse novo
cenário de produção artística.

A ação civilizadora do clero por meio das artes encontrava-se em estreita relação com o

projeto colonizador: havia que se adaptar a sociedade recém-formada no Novo Mundo, com
vistas a dar consistência às possessões e domínios metropolitanos.

No campo vasto das produções artísticas, as obras arquitetônicas assumiram um lugar de

destaque. Os templos religiosos se configuravam como espaços sagrados e sociais, congregan-

do fiéis e exprimindo, ao mesmo tempo, a solidez da Igreja Católica enquanto instituição legitimamente portadora dos valores da fé cristã. A construção desses templos, regulamentada pelo

Padroado, era feita em locais estratégicos, como as costas litorâneas, a exemplo das igrejas
construídas em Salvador (a partir de 1549).

Uma vez em solo “brasileiro”, os inacianos iniciaram um trabalho longo e difícil com os nati-

vos, a fim de empreender a catequese. Um grande problema inicialmente encontrado foi o fato
de as tribos indígenas serem nômades, ou seja, não apresentarem um local fixo de moradia, o
que dificultava o trabalho dos missionários.

Desse modo, fazia-se necessário arregimentar aldeias nas quais os índios pudessem ser

assentados e concentrados. Ainda que elas não possuíssem a estrutura de uma redução,4 o

simples fato de reagrupar os nativos já era um indicador de desempenho mais positivo da ta-

refa missionária para os padres. Nas palavras de Costa, “uma vez realizada a tarefa básica de
assentamento dos índios, os jesuítas voltaram sua energia para a educação, como fator concomitante essencial da conversão” (1941, p. 43).

Uma vez resolvido o problema das moradias, o próximo passo se deu em direção à organi-

zação de espaços específicos, nos quais a comunidade pudesse estar reunida a fim de prestar
culto a Deus e, ao mesmo tempo, integrar-se socialmente. Assim, as igrejas constituíram-se
nestes espaços, assumindo a função de espaços do “sagrado” por excelência e espelhos de um

universo maior – o divino, celestial –, na medida em que passaram a representar um ambiente
exclusivo para os fiéis e futuros convertidos.
4

Redução: termo aplicado às comunidades indígenas constituídas pela ação dos padres jesuítas e que tinham o objetivo de
reduzir o nativo à vida civilizada.
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Os inacianos, já no início da colonização, empreenderam a construção de igrejas, a fim de

prover espaços necessários à realização da obra missionária. A peculiaridade dessas obras
arquitetônicas estava no fato de boa parte da mão de obra nelas utilizada (o que inclui não

somente elementos da arquitetura, mas também da imaginária) ser de origem indígena. No
período anterior ao descobrimento, já existiam, ao que tudo indica, construções religiosas in-

dígenas no território voltadas para o sagrado, ainda que para os missionários elas não tenham
servido de referência. A esse respeito, Frade acrescenta que

é importante notar também que essas construções, ainda que imbuídas de elemen-

tos voltados para o sagrado, em quase nada serviram de inspiração para as constru-

ções religiosas cristãs no Brasil do período colonial, muito embora seja conveniente
lembrar que elementos de traços marcadamente indígenas estarão presentes em al-

gumas igrejas desse primeiro momento de colonização portuguesa, como, por exemplo, em algumas técnicas construtivas e em determinados objetos de ornamentação
(2007, p. 52).

Somam-se a isso as necessidades de ordem material que o meio impunha, que obrigavam

os padres a ensinar certos ofícios aos índios e mesmo aos negros. Com base nas necessidades
que surgissem, o trabalho ia sendo realizado, e a mão de obra necessária para a realização de
determinadas tarefas, recrutada.

As igrejas da Companhia buscaram agregar todos esses elementos, incluindo não somente

suas igrejas de maior porte, mas também as igrejas construídas nos aldeamentos, até porque
os jesuítas foram legítimos representantes de Roma no tocante às missões e obedeciam fielmente às prerrogativas papais.

Representantes das “missões” de além-mar, os inacianos lançaram-se à dura jornada de

catequização dos povos conquistados, primando por uma educação regular e religiosa de qua-

lidade, que conferisse sustentação ao trabalho que lhes fora designado. Os templos religiosos
por eles erguidos se revelaram como polos disseminadores da mensagem cristã, notadamente

nos aldeamentos, onde nativos e colonos agregavam-se, participando ativamente das festas

litúrgicas e de outras atividades igualmente importantes que a arte sacra barroca veio com
maestria representar.

Várias igrejas se constituíram polos irradiadores da fé católica, na colônia. Como exemplo,

menciono a Igreja Nossa Senhora do Rosário em Embu (atual Embu das Artes), São Paulo.

Na medida em que se deu o convívio direto entre os nativos guaranis e os padres jesuítas,
esse “espaço da igreja”, por assim dizer, “testemunhou” uma intensa atividade catequética, ao

mesmo tempo que foi palco de muitas mediações culturais que se processaram por meio do

entrelaçamento dessas culturas muito distintas e singularmente importantes para a formação
do etos cultural brasileiro.
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A força do Barroco nos aldeamentos, sob a supervisão inaciana, foi notória. Testemunhos

atestam a força disciplinadora e catequizadora dessa ordem religiosa no tocante aos habitan-

tes do Novo Mundo, e mesmo junto à comunidade colonial existente. Ainda que outras ordens

religiosas tenham trazido profícua contribuição à sociedade colonial, o vigor das ações dos
discípulos de Santo Inácio revelou-se imbatível: sob as prerrogativas papais ergueu-se a bandeira da contrarreforma revelando um mundo marcado pela religiosidade latente do barroco,

altamente focada em produzir uma educação pautada por um senso de decoro e ética ímpares,
para a sociedade que se pretendia representar.

4. Considerações finais

Podemos concluir que o Barroco, principalmente no tocante às produções sacras repre-

sentadas no interior das igrejas, atou como um elemento aglutinador de crenças, costumes e
ideias que, transcendendo os limites do tempo e do espaço, ainda figuram na galeria de uma

história que, na pretensão de convencer, encantou, e, no intuito de educar, convenceu, e em
muitos casos, converteu, imprimindo sua marca na memória daqueles que, por caminhos diretos ou indiretos, absorveram sua essência, seu significado.

A beleza do Barroco luso-brasileiro em terras ameríndias, se, em alguns momentos, não

convenceu encantando, certamente encantou ensinando uma fé que, muito acima das expec-

tativas humanas, revelou a força de seu criador e, portanto, sua razão de existir. No espaço dos
aldeamentos, em especial, locais de forte atuação dos inacianos junto a nativos e africanos, foi
possível encontrar este misto de encanto e ensinamento que, imbricados, produziram a sustentação da mensagem da cruz, tão necessária ao projeto de cristianização do Novo Mundo,

que, em estreita correlação com a expansão econômico-política do reino português, elegeu o
caminho das manifestações artísticas, na efervescência do período barroco, para arregimentar
o modelo de civilização de sociedade barroca pretendido para o período.

Referências bibliográficas

COSTA, Alberto Bonazzi da. A talha dourada na antiga província de São Paulo: exemplos de
ornamentação barroca e rococó. In: Percival Tirapeli (org.). Arte Sacra Colonial: Barroco
memória viva. São Paulo: Editora Unesp/Imprensa Oficial do Estado, 2001. pp. 60-81.
FRADE, Gabriel. Arquitetura Sagrada no Brasil: sua evolução até as vésperas do Concílio
Vaticano II. São Paulo: Loyola, 2007.

HANSEN, João A. Artes seiscentistas e teologia política. In: Percival Tirapeli (org.). Arte Sacra
Colonial: Barroco memória viva. São Paulo: Editora Unesp/Imprensa Oficial do Estado,
2001. pp. 180-189.

HOORNAERT, Eduardo. A Igreja no Brasil-Colônia (1550-1800). 3. ed. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1982.

_____. História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo: primeira
época, Período Colonial. 5. Ed. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2008.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57

92

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

KARNAL, Leandro. Teatro da Fé: representação religiosa no Brasil e no México do século
XVI (Tese de Doutorado: USP, 1994). São Paulo: Hucitec, 1998.

MOREAU, Filipe E. Os índios na ótica dos primeiros jesuítas. In: Ana Beatriz Nogueira de Barros Nunes; Vanessa Catharina Picchetti (orgs.). Textos do Brasil: culturas indígenas.
São Paulo: Ministério das Relações Exteriores/Funai, 2012.
LEITE, Serafim. Suma Histórica da Companhia de Jesus no Brasil, Assistência de Portugal,
1549-1560. Lisboa: Junta de investigações do Ultramar, 1965.
POMPA, Cristina. Religião como Tradução: missionários tupi e tapuia no Brasil colonial.
Bauru: Edusc, 2003.

SILVA, Janice T. da. América Barroca: tema e variações. São Paulo: Nova Fronteira/Edusp,
1992.
Recebido em 21/11/2017

Aprovado em 06/12/2017

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57

93

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

ENSINO DAS RELIGIÕES
Uma contribuição ao debate a partir da
Ciência da Religião
Claudio Santana Pimentel1

Resumo: O tratamento da temática religiosa na escola é controverso. Há quem entenda

como inadequada a sua discussão no espaço escolar, sobretudo público, porque seria uma

ofensa à laicidade do Estado. Para além dessas controvérsias, a reflexão afirma a necessidade
do ensino sobre as religiões a partir dos referenciais teóricos da Ciência da Religião. Esse ensi-

no tem sua justificativa porque diz respeito ao direito do estudante ao conhecimento e implica
o desenvolvimento de habilidades e competências fundamentais para a participação cidadã na
sociedade contemporânea.

Palavras-chave: Ciência da Religião, cidadania, direito ao conhecimento, escola pública,

ensino das religiões.

Abstract: The treatment of the religious theme in the school is controversial. There are

those who think that their discussion in the school space, especially the public, is inadequate

because it would be an offense against the laity of the State. In addition to these controversies,
the reflection affirms the need for teaching about religions from the theoretical references of
the Science of Religion. This teaching has its justification because it concerns the student’s

right to knowledge and implies the development of skills and competences that are fundamental for citizen participation in contemporary society

Keywords: Science of Religion, citizenship, right to knowledge, public school, teaching of

religions.
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Introdução
O presente artigo surgiu de situação bastante concreta: um convite para participar de um

evento sobre Filosofia e Religião,2 reunindo professores de Ciências Humanas da rede pública

estadual de São Paulo. A partir daí, procurei articular, considerando o debate teórico realizado

recentemente na Ciência da Religião, e as discussões mais diretamente relacionadas ao debate
sobre Ensino Religioso e/ou ensino das religiões, uma pequena contribuição sobre sua relevância na escola, pública principalmente, e de como as religiões, como fenômeno social e his-

tórico que são, demandam reflexão, que se dá preferencialmente no âmbito multidisciplinar e,
ao menos em potência, interdisciplinar das Ciências Humanas.

Dois pressupostos básicos guiam este texto: primeiro, o de que a reflexão sobre religião não

se confunde e não se limita à confissão religiosa, à opção pessoal de cada indivíduo por uma

(mais de uma, ou nenhuma) filiação religiosa; logo, o estudante tem o direito de ter acesso ao

conhecimento que lhe permita refletir de maneira qualificada sobre as questões religiosas que
se apresentam à sociedade em que vive; segundo, entendo que se encontram sobretudo nas

Ciências Humanas os referenciais para um debate e o mais possível isento de preconceitos
sobre as religiões.

Dessa maneira, a primeira parte deste texto pretende, a partir dos referenciais da Ciência

da Religião, em diálogo com as disciplinas de Ciências Humanas atualmente oferecidas ao es-

tudante no Ensino Médio, fundamentar uma contribuição ao debate sobre o ensino das reli-

giões. Na segunda parte, apresentar argumentos que permitam justificar a afirmação de que

o conhecimento sobre as religiões é um direito e uma necessidade (ainda que não consciente)
do estudante. Na terceira parte, apresentar alguns breves exemplos práticos que consideram,

desde a Ciência da Religião, em diálogo com as Ciências Humanas como oferecidas atualmente
na escola básica, possibilidades de se abordar a discussão religiosa.

Ciência da Religião, Ciências Humanas e Ensino das Religiões
Como a Ciência da Religião e as Ciências Humanas, pensando particularmente naquelas

disciplinas que são oferecidas na educação básica, podem contribuir para o ensino das religiões? Primeiramente, devo afirmar que não se trata aqui de defender uma “nova” disciplina
no quadro escolar, mas acompanho a posição de Régis Debray (2002), quando este afirma que
o tema religião, como componente das discussões escolares, já se encontra presente, indepen-

dentemente da existência de uma disciplina de Ensino Religioso.

Antes de prosseguir, porém, convém retomar uma tipologia ideal, seguindo a proposta de

João Décio Passos, que apresenta o Ensino Religioso presente na escola brasileira em três es-

2

“VI Café Filosófico da DER Sul 3.” Diretoria Regional de Ensino Sul 3. CEU Cidade Dutra. São Paulo, SP. 03.06.2016. Manifesto
meus agradecimentos ao Prof. Dr. Eduardo Silva Alves, Prof. Osvaldo Silva da Costa e Prof.ª Tereza Regina Azevedo, do Núcleo
Pedagógico da Diretoria de Ensino Sul 3, organizadores do evento. O presente texto retoma, com algumas ampliações, a
apresentação ali realizada.
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tágios ou modelos:3 o primeiro, catequético, geralmente encontrado em uma situação social

hegemônica; o segundo, teológico, “se constrói num esforço de diálogo com a sociedade plural
e secularizada e sobre bases antropológicas”; quanto ao terceiro:

[...] ainda em construção, situa-se no âmbito das Ciências da Religião e fornece referências teóricas e metodológicas para o estudo e o ensino da religião como discipli-

na autônoma e plenamente inserida nos currículos escolares. Esse visa a lançar as
bases epistemológicas para o ER, deitando suas raízes e arrancando suas exigências

do universo científico dentro do lugar-comum das demais disciplinas ensinadas nas
escolas (Passos, 2007, p. 54).

Como ressalta Afonso Soares, trata-se de um modelo que leva em consideração a maneira

como historicamente o Ensino Religioso se estruturou no Brasil, a partir de uma situação de
hegemonia cristã (católica, sobretudo), até o presente, marcado pela diversidade de alternativas religiosas (Soares, 2015, p. 47-48).

No entanto, isso não significa que se tenha um consenso político-pedagógico sobre o que,

como e de que maneira (e até mesmo “onde”)4 se deve ensinar:

O processo que culmina com a adoção da Ciência da Religião como base epistemológica do ER apenas engatinha. Jogam contra ele as velhas práticas de ER já consolidadas, os interesses políticos das igrejas e o despreparo dos próprios gestores pú-

blicos. Por isso é fundamental engajar nossas comunidades acadêmicas nessa nova

proposta, pois elas estão (ao menos, deveriam estar) equipadas para contribuir mais
com as necessárias fundamentações teóricas e metodológicas para o ER, além de
constituir o ambiente ideal para iniciativas concretas de formação docente (Soares,
2015, p. 48).

Dessa maneira, o Ensino Religioso – em seu atual estágio de desenvolvimento – caracteri-

za-se por uma potencial abertura a todas as religiões, ficando em tese a critério do professor,

de acordo com sua formação e sensibilidade, e também atenção ao contexto educacional e

interesse dos estudantes, a seleção dos conteúdos referentes aos universos religiosos a serem
estudados. Seu fundamento didático/metodológico não assenta na tradição, mas nas ferramentas propiciadas pelas Ciências Humanas.

A contribuição específica da Ciência da Religião às Ciências Humanas no contexto escolar,

viria, portanto, de seu pressuposto epistemológico que observa as religiões como “sistemas

de sentido formalmente idênticos” (Usarski, 2006, p. 126). As religiões, independentemente
de suas diferenças específicas, oferecem um quadro cognitivo a partir do qual seus adeptos

3
4

Não se trata de uma sucessão evolutiva ao molde positivista. Concretamente, pode-se encontrar os três modelos coexistindo,
e mesmo práticas pedagógicas que apresentem características de mais de um deles.

Com o termo “onde” indago sobre o lugar desse ensino, se na escola pública – posição que defendo – ou somente em
ambientes educacionais confessionais.
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compreendem e se relacionam com o mundo. Da parte do pesquisador, ambiciona-se uma neu-

tralidade epistemológica, frequentemente expressa em fórmulas como ateísmo metodológico
e agnosticismo metodológico (cf. Sheddy, 2016), mas, talvez seja possível afirmar, sobretudo,

um posicionamento ético, no qual as diferentes religiões são reconhecidas como equivalentes
em importância e valor. Essa isonomia formal permite que a temática religiosa seja questiona-

da pela Ciência da Religião em sua multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, a partir das
abordagens específicas da História, da Sociologia, da Psicologia, dos Estudos da Linguagem, da
Geografia etc.

Em termos práticos, as possibilidades da Ciência da Religião em termos de contribuição à

educação podem ser assim sintetizadas:

Como o estudo das religiões considera a pluralidade das religiões, que é uma impor-

tante característica da sociedade moderna, deve ser considerado como um relevante
parceiro na construção de programas de educação religiosa, especialmente no domí-

nio público. Cada um desses programas deve incluir referências úteis e informativas
sobre diferentes religiões que são importantes na comunidade em questão. Quando

plenamente desenvolvidos, podem se aproximar do ideal de uma “educação religiosa integrativa” (Franke; Pye, 2004, p. 14).5

Mais uma vez, destaca-se a pluralidade religiosa característica das sociedades atuais, e o

papel da Ciência da Religião como construtora de um repertório de conhecimento sobre as
religiões.

Voltando a Debray, quando este fala a respeito das “disciplinas do sentido” (2002, p. 4), da-

quelas matérias que, no contexto educacional atual, são responsáveis por oferecer ao estudante subsídios para compreender a significação e as transformações por que passa a realidade:
O objetivo não é recolocar “Deus na escola” mas estender o itinerário humano a vo-

zes múltiplas, portanto que a continuidade cumulativa, que se chama também cul-

tura, distinga nossa espécie animal de outras, menos felizes. Tradições religiosas e

porvir das Humanidades estão no mesmo barco. Não se pode reforçar o estudo do
religioso sem reforçar o estudo como um todo (Debray, 2002, p. 5).6

Ou seja, o desafio do Ensino Religioso ou do ensino sobre religiões precisa ser compreendi-

do a partir do contexto social, em que se revela o desafio da educação em geral.

A pretensão de ensinar – seja lá o que for – parece cada vez mais questionada em sua le-

gitimidade, sobretudo num contexto social em que o acesso às fontes de conhecimento inde-

pende, cada vez mais, dos sistemas tradicionais de reprodução do conhecimento, representa-

5
6

Tradução minha, destaque no original.
Tradução minha, grifos no original.
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dos por escolas e universidades, principalmente. Cabe indagar, então, por que o conhecimento
sobre as religiões é socialmente relevante, por que esse conhecimento é um direito – e uma
necessidade, ainda que não percebida – do estudante.

4. O direito ao conhecimento sobre religiões

Como pode ser compreendida a expressão “direito ao conhecimento sobre as religiões”?

De maneira mais geral, a legislação brasileira garante ao estudante o acesso ao conhecimento,
como condição de seu pleno desenvolvimento pessoal e de exercício da cidadania. 7

Concretamente, isso passa por questões como o fato de se viver em sociedades que são

cada vez mais plurais, e não somente em termos religiosos. Convive-se, tanto em sociedade
como em família, com pessoas que possuem fés diversas, as quais precisam ser respeitadas.
Cada um de nós, por sua vez, espera também que os outros sejam respeitosos em relação às
nossas escolhas e modo de vida. Pensar que o respeito pelo outro seja possível, sendo ignoran-

te (no sentido do desconhecimento) em relação às suas convicções mais fundamentais, como
as religiosas, beira ao absurdo.

Outras religiões que não somente a nossa própria se apresentam em nosso cotidiano, e

exigem nossa consideração. A esse respeito, afirma o teólogo católico Paul Knitter:

Porque os cristãos estão compartilhando não apenas salas de aula e locais de trabalho, mas também mesas de jantar e até o leito conjugal com pessoas de outras

religiões, eles descobrem que crenças outrora estranhas assumem diferentes dimen-

sões e poder em suas próprias vidas. O fato de ter um amigo, um colega, um membro

da família ou um cônjuge que encontrou significado em um caminho religioso inteiramente diferente do cristianismo não somente nos causa impressão mas também

nos perturba. Um budista zen talvez possa encontrar a paz mediante uma prática

que sequer fala da existência de Deus. Uma hindu descobre a “salvação” ao se dar
conta de que não há diferença essencial entre si mesmo e uma árvore. O que seme-

lhantes afirmações, saídas dos lábios de vizinhos e amigos, significam para a vida e

a crenças cristãs? Tais pessoas são seres humanos normais, felizes, que dão conta de
suas tarefas e criam famílias tão bem quanto nós ou até melhor. Vivem vidas de amor,
serviço, compromisso (Knitter, 2008, p. 22).

Em termos diacrônicos, as diferentes tradições religiosas contribuíram para a formação

do patrimônio cultural da humanidade (cf. Pinto, 2013). Pensando no contexto brasileiro, a

formação da sociedade brasileira, colonial e no período do Império, e mesmo ao longo da Re-

pública, é inexplicável sem levar em consideração a presença da Igreja Católica e das diversas
formas de catolicismo no processo de constituição nacional. O catolicismo popular esteve cul-

turalmente presente, por exemplo, na relação entre o Brasil e algumas regiões da África Oci-

7

Cf. Lei 9.394/1996.
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dental (cf. Pimentel, 2016). Recentemente, a legislação, ao afirmar o direito do estudante ao
conhecimento a respeito do patrimônio histórico e cultural afro-brasileiro (cf. Vergne, 2016)
e indígena,8 exige pensar consequentemente a necessidade de se apresentar suas tradições
religiosas específicas.
Assim como não se pode ignorar a importância crescente das religiões protestantes e pentecostais, ainda que de maneira quantitativamente discreta, a presença de religiões de origem
oriental (cf. Usarski, 2013) e também dos chamados novos movimentos religiosos (cf. Guerriero, 2013)se revelam opções relevantes e atraentes, sobretudo para as novas gerações.
Diante de um quadro tão diverso e complexo, o conhecimento sobre religiões revela-se
requisito fundamental para o respeito e a compreensão dessa diversidade, assim como para o
diálogo inter-religioso.

O quadro tradicional de conhecimento das diferentes religiões, o repertório que elas podem oferecer aos seus filiados, revelam-se insuficientes para esse diálogo. Os esforços ecumênicos, por se dirigirem aqueles que, em suas especificidades e divergências, compartilham a
mesma fé, também não se mostram plenamente adequados a responder à complexidade das
demandas sociorreligiosas atuais.

Não somente há uma diversidade crescente da oferta no “mercado” religioso e/ou de bens
simbólicos, como compreender as relações entre essas opções e entre as religiões e o mundo
contemporâneo torna-se cada vez mais exigente, devido às múltiplas variáveis que se apresentam, por exemplo: o debate ciência/religião; (cf. Cruz, 2014) as novas formas de vivência
e organização religiosa, expressas em categorias como espiritualidade; (cf. Franco, 2013) a
emergência de formas militantes de ateísmo, que se organizam como concorrentes e alternativas às práticas religiosas; (cf. Button, 2011; Franco, 2015) os conflitos geopolítico-religiosos
contemporâneos, que frequentemente são apresentados sob fórmulas midiáticas rasas e refratárias à reflexão, como no emprego do termo “terrorismo” (cf. Camargo, 2016).
Essas novas perspectivas trazem consigo problemas que envolvem e excedem o religioso,
de natureza econômica, social, política, étnico-racial, estética etc.

Dessa forma, a compreensão dos sistemas e práticas religiosas, e da maneira como esses se
relacionam, influenciam e são influenciados por diferentes campos da sociedade contemporânea, relaciona-se à condição de possibilidade de compreensão da atribuição de sentido das
experiências humanas em termos individuais e coletivos.
Indícios da gravidade e da necessidade do conhecimento sobre religiões podem ser facilmente encontrados na própria internet: ao buscar a expressão “intolerância religiosa” no Goo-

8

Lei 9.394/1996, art. 2º, par. 12.
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gle, apareceram aproximadamente 489.000 resultados;9 ao restringir ao subitem notícias, retornaram aproximadamente 18.800 resultados.10 Ao buscar, no site jornalístico brasileiro GGN11
a mesma expressão, retornaram 946 resultados, que incluem conteúdos próprios e reproduções a partir de outros sites.

A importância socioeducacional do tema não escapa ao interesse dos próprios mecanismos
de avaliação da educação básica, como se pode perceber na proposta de redação apresentada
na primeira aplicação do ENEM em 2016, que teve como tema “Caminhos para combater a
intolerância religiosa”.12

Dois exemplos práticos da contribuição da Ciência da Religião

Podemos apresentar, como primeiro exemplo, o tema já mencionado da (in)tolerância religiosa. Ele oferece diferentes possibilidades, históricas, sociológicas e filosóficas de abordagem, que podem ser complementares. A redação do ENEM (e aí fica mais uma possibilidade de
abordagem interdisciplinar, em diálogo com a disciplina de Língua Portuguesa) apresentava
sua proposta a partir de textos de divulgação, que colocavam a questão sob o aspecto principalmente dos Direitos Humanos, e de gráfico que apresentava no período 2011-2014 as religiões cujos adeptos apresentaram maior número de denúncias.

Outros elementos, não apresentados ali, como a divisão das denúncias por região/estado
ou o perfil socioeconômico dos denunciantes não são de difícil obtenção, e permitiriam questionamentos no âmbito da Geografia e da Sociologia, por exemplo. Do ponto de vista histórico,
em diálogo com a Literatura, pode-se destacar autores que denunciaram a perseguição às religiões afro-brasileiras, como Jorge Amado em Tenda dos milagres, e a intolerância religiosa,
como Dias Gomes em O pagador de promessas. Os contatos entre os universos culturais e religiosos católico e as religiões de matriz africana estão presentes em romances como A casa da
água, de Antonio Olinto, e Um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves. Do ponto de vista filosófico, autores como John Locke, Voltaire, Adam Smith, argumentaram em defesa da tolerância
religiosa. E, talvez o ponto mais importante para a questão esteja em pensar como as tradições
e instituições religiosas e os atores religiosos veem a tolerância.

O segundo exemplo busco na Arte, em particular no Cinema. Além de atraentes para o estudante, os filmes possibilitam diversas possibilidades de contextualização interdisciplinar.
Entre os filmes brasileiros, Deus é brasileiro e O Auto da Compadecida permitem discutir a
9
10
11
12

https://www.google.com.br/search?q=%22intoler%C3%A2ncia+religiosa%22&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjxz57
Aza7VAhWClZAKHf2oCJ4Q_AUICSgA&biw=1366&bih=652&dpr=1 (acesso: 29/07/2017).

https://www.google.com.br/search?q=%22intoler%C3%A2ncia+religiosa%22&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ah
UKEwjm2a_8zK7VAhWFgJAKHdF3BzcQ_AUICigB&biw=1366&bih=652 (acesso: 29/07/2017).
http://jornalggn.com.br/resultados?g=%22intoler%C3%A2ncia%20religiosa%22 (acesso: 29/07/2017).

https://educacao.uol.com.br/noticias/2016/11/06/intolerancia-religiosa-e-o-tema-da-redacao-do-enem-2016.htm
(acesso: 29/07/2017).
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experiência religiosa brasileira popular, e, a partir delas, questões filosóficas como o mal e a

teodiceia, mas também problemas que se situam na concretude histórico-social, como a repre-

sentação do negro e da mulher nas religiões, dialogando com os livros de Olinto e Gonçalves
mencionados no parágrafo anterior.

No cinema internacional, entre várias opções interessantes, destaco o premiado As aven-

turas de Pi, de Ang Lee, que apresenta o percurso de autodescoberta da personagem-título,

marcado por sua relação pessoal com as religiões mundiais e a interpretação simbólica do

trágico naufrágio que lhe tirou a família; e Malcolm X, de Spike Lee, protagonizado por Denzel
Washington, biografia do líder afro-americano, que apresenta sua transformação espiritual

motivada por sua adesão ao Islã, no contexto da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos
nas décadas de 1950-1960.

Para não concluir

A questão do Ensino Religioso, ou do ensino das religiões, continua a ser um desafio; na

verdade, toda a questão educacional permanece sendo um desafio, que deve ter em seu hori-

zonte o direito do estudante ao conhecimento, e aqui em específico, o direito ao conhecimento
sobre as religiões numa sociedade plural.

Ao não defender uma disciplina escolar específica, mas um percurso que reconheça a pre-

sença do tema religião na escola e a sua articulação interdisciplinar mediante as disciplinas
oferecidas na educação básica, permito-me afirmar, no entanto, a necessidade do conhecimen-

to produzido pela Ciência da Religião para a construção do projeto pedagógico interdisciplinar
escolar que contemple esse desafio. Isso deve considerar a presença da Ciência da Religião – e

do cientista da religião – na formação pedagógica de graduação e na formação continuada do
professor de educação básica, afirmação que ultrapassa os limites deste artigo, mas que esteve
implícita em seu desenvolvimento.

O que leva a mencionar vários desafios – para a própria Ciência da Religião –, sendo o prin-

cipal, atualmente, a possibilidade do seu oferecimento em cursos de graduação específicos e
também como disciplina nos cursos de formação de professores, de maneira a que os conhe-

cimentos produzidos em nível de pós-graduação possam efetivamente dialogar com os níveis
básicos de conhecimento.
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Educar para a escuta: reflexões a partir de Plutarco
Educating for listening: reflections from of Plutarch
Antonio de Oliveira Siqueira1
Maria Cristina Soares Esteves2

Resumo: Apesar dos conflitos e condições vividos pelos seres humanos, pode-se entender

que pretendem viver em sociedade e ser sociáveis. Há, porém, uma premissa para que essa
condição seja satisfeita, que é o atendimento de suas necessidades e as dos seus pares. Con-

dição que pode ser atendida quando se sabe das indigências dos demais, o que será possível

se for dada a atenção àqueles com os quais se convive. É em busca do preenchimento dessa
lacuna que este artigo trata do mais remoto conceito filosófico que abordou esse tema, a es-

cuta. Assim, produziu-se uma abordagem geral acerca do processo de escuta e, utilizando-se
especialmente o ensaio de Plutarco: Como ouvir. Uma obra que tem como principal objetivo
a proposição da mudança de comportamento dos seus jovens alunos e os demais indivíduos.
Palavras-chave: Educação, escutar, filosofia, Plutarco.

Abrstract: Despite the conflicts and conditions lived by human beings can be understood

that they intend to live in society and be sociable. There is, however, a premise for this condi-

tion to be met which is the attendance of your needs and those of your peers. This condition
can be met when one knows the desires of others, which will be possible if attention is given to
those with whom one lives. It is in the search of filling this gap that this article deals with the
most remote philosophical concept that approached this subject, the listening. Thus, a general

approach was produced on the process of listening and, using especially the essay of Plutarco:
How to listen . A work that has as main objective the proposition of the behavior change of its
young students and the other individuals.

Keywords: Education, listen, philosophy, Plutarco.

1. Introdução

Estamos rodeados por uma atmosfera psicológica significativamente voltada para a indi-

vidualidade e subjetividade das pessoas, ou por um cuidado exacerbado com parcialidade de
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grupos com a finalidade de geração de vantagens imediatas, pelo menos como o senso comum
tem interpretado as condições atuais de vida em sociedade.

Um ambiente, pelo menos no Ocidente ou onde já foi produzida uma espécie de ocidenta-

lização, que chama a atenção por circunstâncias como a violência, o uso de drogas ilícitas, os
excessos de ingestão de álcool, suicídio, obesidade, como que para fugir de si e/ou dos outros,
preencher um vazio na existência ou ainda suprir uma solidão em meio à multidão.

Ainda assim, mesmo em meio a esse ambiente de crise que estamos vivendo, cuja marca

poderia ter características limítrofes ao desalento e desesperança, “temos carência profunda

e necessidade urgente de a vida ser muito mais a realização de uma obra do que de um fardo
que se carrega no dia a dia”. (CORTELLA, 2007, p. 16).

Supõe-se que cada indivíduo, ao longo de sua existência, segue em busca do atendimento

de desejos, vontades, interesses e tudo mais que possa ter algum significado, mesmo que seja
para um autoatendimento, com finalidades estritamente egocêntricas, abandonando ou não
atendendo aos demais indivíduos que o cercam, “em suma, cada pessoa é questionada pela

vida; e ela somente pode responder à vida respondendo por sua própria vida; à vida ela somente pode responder sendo responsável” (FRANKL, 2006, p. 98).

Apesar dessa ideia de ser-singular ou ser-individual, considerar os indivíduos como seres

isolados é uma condição irreal ou fictícia (RÚDIO, 1993, p.7), assim, via de regra, também se
considera como importante e necessária a socialização, que produz uma espécie de troca, parceria, submissão ou qualquer outra forma para o atendimento daquilo que seja significativo,
produzindo satisfação, alegria ou felicidade, independentemente da definição subjetiva ou objetiva que se tenha desses conceitos.

Por outras palavras, “o homem, por sua própria natureza, é um ser sociável, que não pode

viver nem desenvolver as suas qualidades sem entrar em relação com os outros” (PAULO VI,
1965, 12).

Essa noção de humanidade não isolada, necessariamente sociável, pode ser observada em

Cortella, quando afirma que “nós só somos humanos com outros humanos”, ou melhor:

A ética é, antes de mais nada, a capacidade de protegermos a dignidade da vida cole-

tiva. Afinal de contas, nós, homens e mulheres, vivemos juntos. Aliás, para seres humanos, não existe vivência, existe apenas convivência. Nós só somos humanos com

outros humanos. A nossa humanidade é compartilhada. Ser humano é ser junto. Isso
significa que é preciso que saibamos que a nossa convivência exige uma noção espe-

cial da nossa igualdade de existência, o que nos obriga a afastar do ponto de partida
qualquer forma de arrogância (CORTELLA, 2007, p. 117).
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Paralelamente, considerando essa relação com os demais indivíduos, pode-se levar em

conta a afirmação que: “uma das questões centrais da ética é regularmos as nossas relações de
maneira que o poder possa servir em vez de se servir” (CORTELLA, 2007, p. 139).

1.1 O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DEMAIS

Para o atendimento das necessidades dos demais, parte-se do pressuposto de que cada

um tem consciência do que deseja ou necessita, mas para saber isso é sempre importante que
se saiba ouvir, dado que a suposição daquilo que representa a carência do outro pode levar a
sérios enganos.

Ratificando essa condição, pode-se citar Corrêa e Caon (2006, p. 229), que, ao tratar das

qualidades ou habilidades dos profissionais de alto contato com público, especialmente na

prestação de serviços, destaca especialmente a habilidade e atitude interpessoal. O funcioná-

rio de alto contato tem um trabalho mais complexo que o funcionário de baixo contato. Assim,
além das habilidades técnicas necessárias para entregar o serviço, deve também ter certo grau
de habilidade gerencial e de marketing, pois está também a cargo de algumas atividades relacionadas ao comércio do serviço (CORRÊA e CAON, 2006, p. 229).

Conforme Tansik e Smith (1998 apud CORRÊA e CAON, 2006, p. 229), algumas habilida-

des adicionais àquelas técnicas (exemplo: saber cortar o cabelo para o cabeleireiro; ou saber
servir uma refeição para um garçom) requeridas para funcionários de alto contato são: habi-

lidades (e atitudes) interpessoais, comunicação, habilidade de vendas, aparência, gestão do
“colega” cliente.

Especificamente acerca do primeiro item, das habilidades interpessoais, a área de pres-

tação de serviços possui uma característica diferente da condição tradicional encontrada na

indústria. No setor industrial prevalece a relação entre pessoas – objetos; pessoas – maté-

rias-primas; pessoas – máquinas etc., enquanto no setor de serviços, a relação ocorre entre
pessoas, ou seja: paciente – médico; professor – aluno; passageiro – comissária de bordo etc.

Além das habilidades técnicas requeridas, é necessário que o funcionário seja: atraente,

transmita tranquilidade, produza segurança e administre as relações entre o cliente e o elemento tecnológico envolvido, quando for o caso.

Segundo Tansik e Smith (1998 apud CORRÊA e CAON, 2006, p. 229), o grau necessário de

habilidades interpessoais vai variar conforme a intensidade de contato que a operação exi-

ge. No caso de alta intensidade de troca de informações, cabe inclusive ao funcionário a fun-

ção de captar o fluxo de informações que vem do cliente, sendo necessário, portanto, mais do
que nunca, saber ouvir, uma habilidade menos encontrada do que o desejável e indispensável
quando se pretende o pleno atendimento desse cliente.
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1.2 A ESCUTA COMO FERRAMENTA

Segundo Covey (2005, p. 188), a escuta representa algo em torno de 50% da comunicação

humana, quando comparada à escrita, fala e leitura, porém é a habilidade que é menos treina-

da e a maioria das pessoas passa anos a fio aprendendo a ler, escrever e falar, mas, quando se
trata da escuta, não ocorre qualquer processo formal ou sistemático de aprendizagem.

O mesmo autor indica que o fato de escutar continuamente produz uma sensação de que

se sabe ouvir, porém essa ação ocorre segundo uma lógica incorreta, a que ele denomina ser
“dentro do nosso marco de referência” e não “dentro do marco de referência da outra pessoa”
(COVEY, 2005, p. 189).

Assim, segundo a ótica de Covey, tem-se uma gradação possível na atividade de escutar o

outro, de 1 até 5, onde 1 é a pior situação (ignorar) e 5 a condição ideal (escutar com empatia),
denominado por ele como o continuum da escuta. Dessa forma, tem-se o que segue:
Tabela 1 – O continuum da escuta

Formas de escuta
1 – Ignorar

2 – Fingir escutar

3 – Escutar seletivamente
4 – Escutar atentamente

5 – Escutar com empatia

Marco de referência
Dentro do nosso próprio marco
de referência.
Dentro do marco de referência da
outra pessoa

Fonte: adaptado de Covey (2005, p. 189).

E para tratar do continuum, Covey continua sua explicação:

Escutar verdadeiramente significa transcender nossa autobiografia, sair do nosso

marco de referência, fora do nosso sistema de valores, fora da nossa história e das
nossas tendências de avaliação e entrar profundamente no marco de referência ou

ponto de vista da outra pessoa. Chamamos isso de escutar com empatia. É uma habilidade muito rara, muito rara. Mas é mais do que uma habilidade. Muito mais (COVEY, 2005, p. 189).

Tendo como base os fundamentos apresentados até então, nos quais a importância da es-

cuta do outro fica destacada como argumento para uma vida mais equilibrada, pretende-se
neste artigo a apresentação da obra escrita por Plutarco, Como ouvir, de tal maneira que, com
o auxílio de outros autores, seja possível pensar em uma forma de sensibilização para a importância dessa atitude e produzir um novo jeito de ser e conviver em sociedade.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57

107

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Dessa forma, após definir a importância dessa atitude, segundo o pensamento de Plutarco,

serão tratados os principais aspectos levantados pelo autor, de sorte que seja possível uma

melhor compreensão da sociedade da época, acerca dessa atitude do ouvir. Além dessa principal questão, esperam-se algumas respostas a outras perguntas como fruto dessa análise: de

que forma a sociedade grega, por meio de Plutarco, abordava, há cerca de 2000 anos, a questão
do ouvir?; as questões tratadas à época podem ser consideradas atuais?; apesar de ser uma
época dos grandes pensadores, que motivos poderiam levá-los a não ouvir seus pares?

2. Como ouvir de Plutarco

Em pesquisa realizada para buscar o mais remoto pensamento estruturado acerca da ação

em questão, que é a escuta, foi possível encontrar Plutarco, que elaborou um ensaio que está
datado do ano 100 d.C., há quase dois séculos: Como ouvir.

De acordo com Ziegler (2009, p. 12), Plutarco é uma fonte de conhecimento dos costumes

e da vida dos greco-romanos, produzindo um rico repertório sobre essas sociedades, pois enfoca hábitos e costumes, trata de questões filosóficas, históricas e políticas e, sobretudo, traz à

luz valores e ideais gregos e romanos vistos sob a perspectiva de um autor grego, que vive em
uma província grega de dominação romana, a Beócia.

Neto de Lâmprias, filho de Autóbolus e irmão de Timon e Lâmprias, membros da nobreza

beócia, Plutarco nasceu em 45 d. C., na pequena cidade de Queroneia, na Beócia, região situada

ao norte da Ática, acima de Atenas, e que foi palco de uma batalha histórica, decisiva para o
destino da Grécia Antiga (SILVA, 2003, p. 23).

O prazer de Plutarco pelas ideias aconteceu bem cedo, quando frequentava os simpósios

intelectuais organizados por seu avô, e a isso se juntou o fato dele ter sido criado ao pé do Mon-

te Parnaso, morada das musas e do templo de Apolo, além de ter sido discípulo de Amônio,
então presidente da Academia platônica (PLUTARCO, 2015).

O Catálogo de Lâmprias, provavelmente datado do III ou IV séc. d.C., lista 227 trabalhos

escritos por Plutarco. Essa lista foi redefinida por volta de 1300 pelo padre bizantino Maximus
Planudes (ZIEGLER, 2009, p. 52).

Trata-se de um conjunto muito importante em número e qualidade, que os especialistas

separaram em dois grandes conjuntos: as obras morais (Moralia) e as biografias que compõem

as Vidas paralelas (Bioi Paralleloi), que, até os nossos dias, continua sendo uma das melhores
narrativas sobre o mundo greco-romano antigo (PLUTARCO, 2015).

As parelhas organizadas por Plutarco, e que começaram a circular mais ou menos na mes-

ma época que o Novo Testamento, obedeceram a uma ordem previamente estabelecida. Os

cinquenta pares que ele combinou, dos quais somente 23 chegaram até nós, ainda que sem as
consonâncias ideais, foram eleitos de acordo com a representação histórica, caráter ou alguma
virtude específica (ou a falta dela) dos biografados (PLUTARCO, 2015).
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Segundo Ziegler (2009, p. 13), Plutarco sempre foi movido por uma preocupação política,

pois possuía uma teoria política largamente baseada em Platão e Aristóteles e que tentava incorporar essa teoria em toda a sua produção literária, inclusive nas biografias.

Fortalecendo a argumentação de que a política para Plutarco era essencial, aparecem os

conteúdos inseridos no segundo grupo de escritos, as obras morais, que são dedicados à dis-

cussão da política e da atividade política na vida de um cidadão. Assim, esses textos funciona-

vam como um curso para um bom desempenho do governante, o qual deveria ser altamente

educado, aos moldes da paideia, juntamente com a filosofia, que daria ao governante o poder
de refrear suas paixões e exercitar seu autocontrole, tudo em benefício do bem comum, o bem-estar dos cidadãos e da comunidade (ZIEGLER, 2009, p. 14).

Essa segunda compilação, a Moralia ou Ensaios éticos e morais, inclui trabalhos escritos

de diversos gêneros (ensaios, diálogos, conversas familiares, cartas) e versam sobre os mais

variados temas como: filosofia, política, ética, amor, amizade, educação, religião etc. (ZIEGLER,
2009, p. 53-54).

Dentre tantas produções literárias disponíveis em língua portuguesa, além das biografias,

destacamos algumas: A um governante sem instrução; Acerca do número excessivo de amigos;
As vidas dos homens ilustres; Como distinguir o amigo do bajulador; Como ouvir; Como se tirar

proveito dos seus inimigos; Da educação das crianças; Da malícia de Heródoto; Das doenças da
alma e do corpo; Diálogos do amor; Do amor aos filhos; No banquete; O banquete dos sete sábios;
Preceitos políticos; Relatos do amor; Sobre a demora da justiça divina; Sobre a face visível no
orbe da Lua; Sobre a monarquia, a democracia e a oligarquia; Sobre a música; Sobre a necessidade de que o filósofo converse especialmente com os governantes; Sobre a tagarelice; Sobre se o
ancião deve intervir na política.
2.1 COMO OUVIR

Logo no início do seu comentário acerca do ensaio de Plutarco, Maréchaux (2005, apud

PLUTARCO, 2003, p. V-VI) nos diz que:

Se aprender a falar é o primeiro passo, supondo que o estudo das palavras se conclui

das ideias, aprender a ouvir deve ser a segunda preocupação do aprendiz de filosofia, e com toda a certeza uma das questões centrais da educação, da paideia.

Trata-se de um ensaio elaborado no ano 100 da era cristã, com a intenção de preencher

o vazio de entendimento da arte da escuta, haja vista que essa ação no mundo ocidental está

normalmente vinculada ao isolamento extremo (MARÉCHAUX, 2005 apud PLUTARCO, 2003,
p. VI).

Esse ensaio está subdividido em dezoito pequenos capítulos, cujos temas são: 1. Ouvir, con-

dição necessária de toda aprendizagem; 2. O ouvido é o órgão da sabedoria; 3. Sobre a maneira
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de ouvir; 4. Elogio do silêncio; 5. O que é ouvir com complacência; 6. Admiração e desprezo ao

ouvir discursos; 7. Examinar o orador para apreciar o que ele diz; 8. Julgar os discursos pelos
benefícios que nos proporcionam; 9. (Continuação do capítulo 8); 10. Sobre os temas dos dis-

cursos; 11. Propor temas com pertinência; 12. Escolher oportunidades favoráveis ao propor os
temas; 13. Sobre o louvor moderado aos oradores; 14. Erros cometidos ao ouvir; 15. Maneira

conveniente de aplaudir. Da insolência e da tolice dos ouvintes; 16. Do justo meio-termo em

matéria de ouvir; 17. Dois tipos de alunos: os tímidos e os sabichões; 18. Sem ser inoportuno
nem por demais minucioso, o aprendiz de filósofo deverá exercer duas virtudes da aprendizagem: a cópia e a perfeita intelecção.

Ao longo desse ensaio, Plutarco, sabiamente, estabelece um caminho para o leitor que pro-

duz uma espécie de exame de consciência, cujos pontos de reflexão são, entre outros, o discer-

nimento, a atenção, a reprovação ao próximo e a avaliação, de sorte que para os mais atentos,
seja possível uma inflexão em busca do caminho ético.

O autor faz a introdução do seu ensaio, cujo cerne é a preocupação com os jovens mediante

a natural metamorfose que ocorre durante a vida, que aqui se enfatiza no processo de independência dos “primeiros preceptores” (p. 3).

É nesse momento que Plutarco antecipa-se, com a intenção de que os jovens no caminho da

maturidade possam se proteger deles mesmos ao seguir os próprios passos.

Plutarco entende que essa passagem de fase não fornece a plena liberdade, como aquele

que pode fazer tudo o que quiser, mas sim é uma troca de liderança, saindo da tutela de um
professor ou instrutor e trocando pela “razão como condutor divino da vida” (p. 4). Enfatiza
ainda, que:

Somente aqueles que a seguem [a razão] merecem ser considerados livres. Pois são

os únicos que, tendo aprendido a desejar o que se deve, vivem como desejam; enquanto nos impulsos e ações estúpidos e irracionais, a livre vontade é envilecida e
diminuída na intensa mudança das intenções (p. 4-5).

É como uma antecipação do conflito estabelecido entre Viktor Frankl e Sigmund Freud,

cujo teor pode ser bem observado em dois relatos no livro A presença ignorada de Deus, ou me-

lhor: “O ser humano propriamente dito manifesta-se onde não houver um id a impulsioná-lo,
mas onde houver um eu que decide” (FRANKL, 2007, p. 21). Ou ainda:

Assim, na análise existencial, o que vem à minha consciência não é o impulsivo, relativo ao id, mas meu próprio eu. Não é o id que se torna consciente ao eu, mas o eu

se torna consciente de si mesmo: vem ter consciência de si mesmo, encontra-se... a si
mesmo (FRANKL, 2007, p. 18).

A filosofia, de acordo com o autor, é necessária à vida, pois “só ela reveste verdadeiramente

os jovens da beleza viril e perfeita, proveniente da razão” (p. 6).
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Ocorre que este aprendizado depende em muito dos raciocínios filosóficos ouvidos pelos

interessados, daí a ideia de que o ouvido é o órgão da sabedoria, a ponto de o autor apresentar
a seguinte conceituação acerca do sentido da audição:

Ele [o sentido da audição] é, entre os demais, o mais venerável; nem as coisas visí-

veis, nem as que se saboreiam, nem as tangíveis trazem arroubos, perturbações e
terrores, tais como aquelas que se apoderam da alma, irrompendo nela por meio da
audição de certos estrépitos, golpes e sons (p. 7).

De acordo com Plutarco, é por meio do sentido da audição que os jovens podem ter suas

almas conquistadas, considerando a sua predisposição, ou seja, a condição de distanciamento
das paixões, vícios e impulsos, tantas vezes resultado de palavras licenciosas.

Tanto por isso que se entende como necessário privar os mais jovens das palavras inade-

quadas para se evitar a deformação do seu caráter, até que tenham condições suficientes de
ter o adequado discernimento.

Plutarco cita indiretamente Platão, pois compara o domínio e a domesticação das feras

com a educação das crianças, ou seja:

Se alguém deixar o impulso para o prazer e a aversão ao trabalho penoso (não os exteriores nem os introduzidos na alma pelas palavras, mas, por assim dizer, os inatos

nela, fontes de inúmeras afecções e enfermidades) livres para avançarem para onde
têm tendência, se não disciplinar sua natureza, extirpando-os ou desviando-lhes o
curso por meio de discursos intencionais, não haverá entre as feras nenhuma que
não se mostre mais domesticada que o homem (p. 9).

Entende-se que a audição tem importância capital na formação dos jovens, podendo ser

uma ótima ferramenta, mas, ao mesmo tempo, uma arma fatal.

Presume-se que há necessidade de se tratar da melhor forma possível a utilização da au-

dição, de sorte que se consiga extrair o melhor rendimento dos jovens, considerando que a
maior parte usa muito mal suas ações, falando muito e ouvindo pouco, “no uso da palavra, o
receber bem precede o lançamento” (p. 10), ou ainda, “o discurso dos jovens incapazes de ouvir e desacostumados a beneficiar-se da audição é vazio” (p. 11).

Dessa forma, indica que há a necessidade de se ter uma intenção clara de ouvir, uma atitude

focada e interessada, incluindo o treino para poder conseguir a ação da audição com resultado.

Cita inclusive um exemplo: “Para recolher o que é derramado, as pessoas inclinam os vasos e
os voltam para a posição inicial, para que o líquido verta realmente para dentro, e não para
fora” (p. 11).

Como, porém, há um intenso conflito entre a razão e o instinto, Plutarco pede redobrada

atenção, “de sorte que nenhuma palavra útil lhes escape” (p. 11), pois teme que o mais comum
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aconteça, que é o comportamento de plena atenção às questões desnecessárias, corriqueiras,
sem qualquer relevância, ao invés de ter zelo pelos ensinamentos de alguém. Dessa forma,

“como a recipientes ordinários e rachados, não enchem o ouvido com o que é necessário, mas
com tudo” (p. 12); ou ainda, segundo o Livro dos Provérbios: “Quem desvia os ouvidos para
não ouvir a Lei, até a sua oração é execrável” (Pr 28,9).

Em decorrência da importância da escuta atenta é que Plutarco declara que “o silêncio é

para o jovem um seguro adorno” (p. 13), um silêncio não apenas nas palavras, mas também

acompanhado por certa inércia nas ações, para que seja possível uma melhor compreensão da

fala do outro, assim, entende-se como necessário aguardar a fala do emissor até o final, sem
julgamentos ou intromissões e devaneios. Ou, pelas palavras do próprio autor:

Quem se acostumou a ouvir com autodomínio e respeito, acolhe e retém o que é útil,

discerne e reconhece melhor o que é inútil ou falso mostrando-se amante da verdade
e não quereloso nem precipitado e genioso. Em consequência disto, não sem razão,

dizem alguns que é preciso antes expelir a presunção e o orgulho dos jovens como se

faz com o ar dos odres, se querem infundir neles algo de bom; do contrário, cheios
de autossuficiência e vaidade, não são capazes de o receber (p. 14).

Paralelamente a essa ideia e na visão da ciência da administração, Corrêa e Caon (2006, p.

229) indicam que também está relacionada com as habilidades interpessoais, a capacidade
de discernimento dos profissionais de alto contato, que é mais importante quanto maior a

intensidade de contato com o cliente. A intensidade do fluxo de informação do cliente para o
funcionário é exatamente o que definirá o nível e a característica de customização; a percepção

das nuances de um tratamento customizado é uma habilidade mais importante quanto maior

o grau de intensidade de contato com o cliente. Alguns clientes de um processo prestador
de serviços podem sentir-se mais confortáveis com um tratamento mais caloroso e próximo,

enquanto outros podem preferir algo mais formal e distanciado. Caberá ao funcionário de contato discriminá-lo.

Por complemento, não há como se deixar de citar o verso 119 do Diário de Santa Maria

Faustina Kowalska, que trata sobre o tema (KOWALSKA, 2011, p. 84-85):

Segundo minha opinião e minha experiência, a regra do silêncio deveria estar em
primeiro lugar. Deus não se apresenta a uma alma tagarela que, como zangão na

colmeia, zumbe muito, mas não produz mel. A alma faladora é vazia no seu interior.

Não há nela nem virtudes fundamentais, nem intimidade com Deus. Não há nela con-

dições para levar uma vida mais profunda, para a doce paz e silêncio, em que reside
Deus. A Alma que não saboreou a doçura do silêncio interior é um espírito inquieto
e perturba o silêncio dos demais. Vi muitas almas nos abismos do inferno por não
terem observado o silêncio. Elas mesmas me disseram quando lhes perguntei qual

tinha sido a causa da sua perdição. Eram almas de consagradas. Ó meu Deus, que dor
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ao pensar que poderiam não apenas estar no Céu, mas mesmo ser santas. Ó Jesus,
Misericórdia! Tremo ao pensar que devo prestar contas da minha língua, pois nela

está a vida, mas também a morte, e por vezes, matamos com a língua, cometemos
verdadeiros assassinatos, e ainda consideramos isso como coisa pequena? Verda-

deiramente, não compreendo essas consciências. Conheci uma pessoa que, tendo
sabido de certa coisa que dela se falava... adoeceu gravemente, e resultou disso que
perdeu muito sangue e derramou muitas lágrimas e este triste resultado não foi cau-

sado por uma espada, mas apenas pela língua. Ó meu Jesus silencioso, tende misericórdia de nós!

Nesse contexto do silêncio, vale ainda um elogio de São Lucas a Nossa Senhora na sua nar-

rativa do nascimento de Jesus (Lc 2,18-19): “Todos os que ouviram os pastores ficavam admirados com aquilo que contavam. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no
seu coração”.

Plutarco destaca uma preocupação com o comportamento das pessoas que deixarão de

ouvir por conta do sentimento parcial que guardam consigo, quer seja por pura maldade ou
inveja, tornando todas as palavras do emissor “importunas, desagradáveis e mal aceitas” (p.

15). E acrescenta que “aquele que se incomoda com o discurso bem discursado, se aflige com
o que é bom para si mesmo” (p. 15).

Uma percepção importante, pois, diante de um subjetivismo permissivo, deixamos mesmo

de buscar entendimento para as questões que nos incomodam, pois assim pensariam menos
na consciência e diminuíram-se os dramas da vida.

Completando o seu pensamento, o autor apresenta uma sentença cortante: “De fato, assim

como a luz é boa para os que veem, também o discurso o é para os que o ouvem, desde que

queiram receber” (p. 15-16); colocando em questão não apenas a presença física como fator
de entendimento, mas também a vontade e o interesse do ouvinte como ação indispensável.

Assim, diante da ação interna de repúdio do discurso dos demais, seja pela maldade ou in-

veja, como citado anteriormente, deixa-se de prestar a devida atenção e, portanto, deixa-se de
obter o entendimento e se perde uma boa oportunidade para o aprendizado.

Há ainda uma conduta dessas sob a sombra da invídia, que é tentar sabotar a fala dos de-

mais, principalmente quando são especialmente interessantes e melhores que seu discurso.
Sabotagem que ocorre com a interrupção, com a crítica, a distorção das palavras e dos sentidos do que foi apresentado.

Conduzidos pelo interesse e desejo de produzir melhora dos próprios conhecimentos e

raciocínios filosóficos, vale muito a ação de prestar verdadeira atenção, ou que se “escute com
benevolência e indulgência aquele que fala como se fosse admitido em um banquete sagrado
ou nas primícias de um sacrifício” (p. 18).
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Resultando dessa atenção, um entendimento de que o apresentado é coerente e acrescen-

tou à vida e à alma, não se deve deixar de agradecer ao orador, como forma de justificar todo o
cuidado, trabalho e esforço necessários para tal discurso e reflexão.

Entretanto, proporcional ao cuidado com aquele que apresenta um bom resultado, deve

ser também com os equívocos cometidos, tendo como fundamento a descoberta da causa raiz,
de sorte que seja possível a correção, não sendo permitido faltar com a verdade. Daí a afirmação do autor:

Efetivamente, a coisa mais fácil de todas é reprovar o próximo, mas isto se torna inú-

til e vazio, se não houver referência à correção ou à precaução de coisas semelhantes.
E não se deve nunca hesitar em repetir para si mesmo, sobre os erros alheios o que
Platão disse: “Acaso eu não seria assim também?” (p. 15).

Nessa mesma linha de pensamento, vale citarmos Santo Agostinho, em uma sentença mui-

to marcante: “Procurai adquirir as virtudes que julgais faltarem nos vossos irmãos, e já não

vereis os seus defeitos, porque vós mesmos não os tereis” (AGOSTINHO apud HAVARD, 2011,
p. 85).

Para completar, Plutarco indica-nos a necessidade de uma ponderação bem detida após

cada audição, retomando os pontos mais duvidosos, as questões menos claras, as reflexões
imprecisas, como se quisesse complementar, ajustar ou reparar o discurso. Ou ainda, como ele
próprio escreve:

É o que o próprio Platão fez com um discurso de Lísias. Realmente, não é difícil, mas
até muito fácil contradizer um discurso pronunciado: contudo, substituí-lo por um
melhor é trabalhoso sob todos os aspectos (p. 20).

Em continuação ao que se tratou até o momento, pede-se cuidado e critério para se avaliar

o discurso, sem que se confunda a admiração pela paixão contida na forma de apreciação da-

queles cujo caráter e intenção são discutíveis, ou ainda que tolice, ou ingenuidade, dos demais
torça o conteúdo da oratória.

Apesar de a primeira condição ser muito pouco aprovável, a segunda provoca mais danos,

pois se não se tem condições de apreciar o conteúdo dentro do rigor daquilo que, de fato, está
certo ou errado, pode-se incorrer em compreensões desastrosas, acreditando-se em equívocos, elogiando-se o errado e incorreto.

O que deve prevalecer é a veracidade, elogiando ou corrigindo segundo o que a franqueza

permite fazer, sendo um “examinador meticuloso e severo da verdade e utilidade daquilo que
é dito, para que, por um lado, os discursadores não os odeiem e, por outro lado, os seus discur-

sos não nos prejudiquem” (p. 23).
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Assim, será possível acolher os pensamentos mais adequados e pertinentes, ao passo que

será possível evitar conceitos e ideias incorretas e pouco sadias para a mente e alma humanas,

sem se deixar levar, principalmente os mais jovens, pela aparência, postura, força, ostentação
e vanglória. Por fim, Plutarco acrescenta sabiamente:

É justamente esta a recompensa que tais audições merecem para os seus oradores:

causam admiração enquanto dão prazer; em seguida, ao dissipar-se a agradável sensação de ouvir, a glória os abandona. Para uns é o tempo que se perde, para outros,
a vida (p. 25).

Mais que aparência, continua Plutarco, a essência é o que se pede que se procure nos dis-

cursos. Pede-se aqui o abandono do que é efêmero, substituindo por um raciocínio profícuo e
lógico, com resultados.

Esse apelo é feito por meio de uma comparação entre as trançadoras de coroa e as abelhas,

onde as primeiras se agitam e “realizam uma obra agradável, mas efêmera e estéril” (p. 26),
enquanto as abelhas abandonam os ornamentos utilizados pelas outras e se submetem às condições menos agradáveis e mais trabalhosas “preparando o louro mel” (p. 26).

Diante desse conceito, o ouvinte deve sempre estar atento e vigilante para não se deixar

levar pelos adereços ou por miragens que podem tirá-lo do foco que é o aprendizado, deven-

do seguir o discurso como uma aula “a fim de melhorar a vida por meio das palavras” (p. 27),
devendo avaliar o conteúdo da audiência por ela mesma e segundo o bom senso do educando,
ponderando adicionalmente “se alguma paixão se abrandou, ou algum aborrecimento se ali-

viou, se suas boas resoluções e sentimentos elevados se tornaram mais firmes, se brotou em si
o entusiasmo para a virtude e o bem” (p. 27).

O julgamento, portanto, se faz necessário sempre que se busca o mais adequado à própria

vida e ao bem do semelhante. Assim, certamente, a avaliação daquilo que se ouve passa a ser
condição básica aos que buscam o caminho reto, ou, pelas palavras de Plutarco:

Do mesmo modo, quem se retira duma audiência ou aula deve logo voltar-se sobre si
mesmo, procurando saber se a alma, renunciando a algum sentimento importuno e
excessivo, tornou-se mais ágil e amável. Como diz Ariston: “O banho e o discurso que
não purificam não servem” (p. 28).

O autor exprime sua maneira de observar o melhor comportamento do ouvinte, ou melhor,

mais que a busca daquilo que pode fornecer prazer ou satisfação, o jovem deve ter como prin-

cipal objetivo o aprendizado, encarando o momento como um dever, inclusive sem se deixar
levar pela paixão, pois pode ser mais maléfico que produtivo, entorpecendo o processo em que
se está inserido.
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Mais do que nunca, é necessário tomar posse de si mesmo, a ponto de nossas ações serem

consequências de um núcleo central de convicções, evitando-se com isso que “sejam arrasta-

dos pelos acontecimentos como uma folha de papel” (CIFUENTES, 2003, p. 34).

Partindo-se do pressuposto de que o jovem tem mais a aprender que a ensinar, ele não

pode, ao seu bel-prazer, fazer distinção de assunto a apreciar, devendo estar sempre disposto
e com a mesma atenção para qualquer tema proposto, sem, com isso, prejudicar, ou apresentar
interrupções ou fantasias que produzam perturbações a todos.

Ainda que seja necessária a interrupção para perguntas ou postulações, as mesmas devem

acontecer da forma mais coerente possível, devendo ter utilidade para todos, “portanto, nem
para ti, ó jovem, é tempo de refletir sobre tais questões, mas antes sobre como te estabelece-

rás numa vida modesta e saudável, tendo te livrado da presunção, da jactância, dos amores e
também das futilidades” (p. 34).

Entendendo que, por vezes, o jovem precisará apresentar temáticas para discussão, ele

aqui é chamado a evitar a todo custo duas situações muito prejudiciais: a propositura de “ra-

ciocínios falsos” (p. 35) e a escolha de temas que fogem das habilidades daquele que discorre,
condição na qual os jovens “não apenas se prejudicam com isto, mas ademais incorrem na
maldade e malevolência” (p. 36).

A primeira escolha do jovem é por ouvir e fazê-lo com boa vontade e atenção, porém, é

possível que sejam necessárias interrupções por força das dúvidas acometidas pelo que o discurso proporcionou por via direta ou indireta.

Há, contudo, uma forma plausível dessa intervenção, com vistas à resolução dos seus con-

flitos de maneira favorável, escolhendo sempre a melhor oportunidade para as intervenções.

O autor continua seu ensaio com um convite ao equilíbrio e ao comedimento no relaciona-

mento com os oradores, ou melhor: “Igualmente se requer, no que toca aos louvores, a conveniência de uma certa precaução e de um meio-termo, por não ser próprio do homem livre nem
a falta nem o excesso” (p. 40).

O comportamento do aprendiz, voltado ao objetivo, que é o melhor resultado no processo

de ensino-aprendizado, não pode ter como perceptível a aflitiva postura de quem já sabe do
que se está dizendo, as caras e bocas impacientes e perniciosas, torcidas de nariz, quando se
vê entediado com o discurso, “como se pudesse dizer algo melhor do que aquilo que é dito”

(p. 40); ou de forma absolutamente oposta, quando se espelha nas palavras, suspiros e feições
uma aceitação incondicional, quase que uma veneração, podendo ser considerado como: “dissimulado, adulador e desprovido de bom gosto no que tange aos discursos” (p. 42).

Dessa forma, presume-se que o mais adequado é uma conduta “sem mover as sobrancelhas

nem emitindo a voz benévola como testemunha de seu prazer em ouvir, mas em silêncio, com
uma gravidade afetada e um ar altivo” (p. 40). Complementa Plutarco com eloquência:
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Sem dúvida o discurso filosófico suprime o espanto e a estupefação provindos da
inexperiência e da ignorância por meio do conhecimento e da investigação da causa

acerca de cada um, mas não extingue a facilidade, a modéstia e o amor aos homens.
Pois, para os verdadeira e seguramente bons, a honra mais valorosa é honrar aquele

que é digno, e o ornato mais nobre é o orná-lo com honras por um excesso e superabundância de reputação (p. 41).

Ademais, independentemente de quem esteja proferindo o discurso, há o que se pode apro-

veitar, afastando-se a condição absoluta de inadequação ou impropriedade do pensamento e
coerência filosófica de quem o faz, e, mesmo se a aprovação não for de viva voz, pede-se um

olhar com doçura, uma calma na expressão do rosto, bem como uma “disposição favorável e
isenta de enfado” (p. 45). E continua pedindo aos ouvintes durante as audições:

Sentar-se austero, sem se inclinar, na postura correta, apenas um olhar dirigido
àquele que discorre e uma disposição para uma atenção ativa, o estabelecimento
de um semblante puro e que não exprima não somente qualquer insolência e mau

humor, mas também outros encargos e preocupações: assim como em toda a obra

o belo se perfaz de muitas coisas, como, por assim dizer, de números que chegam a

um ponto conveniente em virtude duma certa justeza de proporções e harmonia,
ao passo que o vergonhoso se origina logo da falta de um só elemento adequado ou

do excesso, fora do seu devido lugar, também, em se tratando da própria audição, o
rosto carrancudo, agravado pelas sobrancelhas franzidas e pelo desagrado, o olhar

errante, as contorções do corpo, o entrecruzar inconveniente das pernas, um aceno
de cabeça, um cochicho com outro, um sorriso, bocejos sonolentos, um rosto baixo e
quaisquer outras atitudes análogas são censuráveis e devem ser evitadas com muito
cuidado (p. 45-46).

Cada um dos participantes desempenha um papel, de modo que o resultado somente pode

aparecer se os personagens tiverem bons desempenhos, não sendo apenas necessário o ora-

dor se preparar, mas também o ouvinte precisa estar antecipadamente sincronizado com o
momento.

Ao mesmo tempo, o ouvinte não pode exercer uma enfadonha vigilância pelos erros e des-

cuidos possíveis durante a audição, pedindo prestação de contas nos deslizes, não contribuindo com “uma certa harmonia entre aquele que discorre e o ouvinte” (p. 48). Segundo Cortella

(2008, p. 93), devemos considerar que o erro decorre da busca e somente não comete erros
quem certamente não busca.

Tratamos normalmente o erro como algo catastrófico, sem considerá-lo como uma ótima

oportunidade para se chegar a novos conhecimentos, de tal forma que seria possível (CORTELLA, 2008, p. 93).

Paralelamente, presume-se que essa harmonia poderia ser mantida segundo uma afirma-
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crito data do século X antes de Cristo, e o mesmo afirma que: “Quem responde antes de ouvir
mostra que é tolo, e passa vergonha” (Pr 18,13), tal como descreve o próprio Plutarco quando
assevera que: “Quando se joga bola quem a apanha deve movimentar-se num ritmo de harmonia com quem lança” (p. 48).

Ou ainda, como exorta São Tiago e sua carta (Tg 1, 19): “Sabei, meus caríssimos irmãos, que

cada um deve ser pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para se irritar”; como uma
ratificação pela harmonia apresentada por Plutarco.

Ainda na busca pelo equilíbrio, observa-se a forma inadequada com que se produz o acom-

panhamento dos filósofos, sendo combatidas as “expressões de louvor ao acaso” (p. 49), sem
necessidade ou desproporcional àquilo que está sendo apresentado; ruidosos aplausos e ex-

clamações sem medidas ou sem a menor razoabilidade. Pedindo-se, portanto uma certa ponderação no exercício da felicitação ao que proclama.

“É certo que não se devem ouvir as admoestações e reprimendas nem com insensibilidade

nem de modo covarde” (p. 52), assim começa o tópico, reiterando o pedido de equilíbrio e do
discernimento racional aos jovens.

Tanto a insensibilidade como a covardia podem provocar sérios riscos ao desenvolvimento

dos alunos, haja vista que os insensíveis acabam por desprezar as repreensões, enquanto os
covardes tendem a abandonar o processo.

É como se faltassem as convicções vitais regidas pela verdade, que acabam por produzir

consequências muito graves, devido a essa falta de personalidade definida, essa ausência de
unidade interior que, por sua vez, provocam uma falta de sequência por ser mera consequên-

cia dos impulsos e circunstâncias, das condições hormonais, dos comportamentos dos demais
e das vaias recebidas (CIFUENTES, 2003, p. 36).

E termina o capítulo 16 com a seguinte afirmação, demonstrando comedimento e precau-

ção convenientes aos que são conduzidos pela razão e não pelo sentimento:

Mesmo se lhe parecer que a reprimenda tenha sido feita injustamente, é bom suportá-la e continuar ouvindo pacientemente. Quando este cessar de falar, vá ter com ele
para se justificar e pedir que reserve aquela franqueza e o rigor, então usados para
consigo, quando tiver verdadeiramente cometido algumas faltas (p. 55).

É com paciência, disciplina, abnegação e muito treino que se consegue produzir resultados

importantes, a ponto de tornar “todas as coisas agradáveis, tratáveis e fáceis de dizer e fazer”
(p. 56), inclusive no aprendizado da filosofia. Consequentemente, sendo cada vez mais agra-

dável, a atividade tende a desenvolver-se mais e melhor, em um ritmo de aperfeiçoamento,
inclusive, mais veloz.
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Os vários assuntos tratados certamente variarão muito em grau de dificuldades, entretanto

a compreensão será possível pela abnegação e auxílio dos mais experientes, o que não ocorrerá para aqueles envergonhados e hesitantes no questionamento.

Há, porém, ainda aqueles cuja conduta se opõe aos tímidos, que são os dissimulados sabi-

chões, que fingem saber e que, de acordo com o autor, são “pretensiosos e atrevidos” (p. 58) e
“sempre acobertam e dissimulam a ignorância com a qual convivem” (p. 58).

Para terminar seu ensaio, Plutarco indica que há uma dificuldade importante de começo

e que tem característica muito natural, mas que, com o seguimento do exemplo dos mais ex-

perientes, será muito possível que a insegurança do início seja substituída pela confiança ao
longo do tempo.

O caminho é longo e difícil, contudo proveitoso para os que perseverarem, em detrimento

de tantos obstáculos que certamente aparecerão, principalmente pelos tratamentos que serão
dispensados pelos mais exigentes e pouco cuidadosos.

O resultado deixará de acontecer não para os que não suportarem as vicissitudes, mas tam-

bém para aqueles que tiverem como principal objetivo a glória e não a sabedoria. E continua
Plutarco, sempre com suas comparações muito felizes:

Como quem necessita do fogo da casa de vizinhos e, encontrando-o abundante e es-

plendoroso, ficasse sentado aquecendo-se indefinidamente, assim, aquele que vem
para tomar parte no discurso de um outro não pensa ser preciso acender a sua luz

pessoal e iluminar a própria inteligência, mas, alegrando-se com a audição, senta-se

fascinado. Nem destrói nem dissipa o bolor interno e a obscuridade da alma por

meio da filosofia, da mesma forma que, ao inflamar-se e abrilhantar-se, retira dos
discursos sua ideia (p. 61-62).

Por fim, o autor apresenta o último parágrafo de seu texto com o brilhantismo mais que

característico, enfatizando a condição de que o aprendizado e o bem viver somente serão possíveis na atitude do ouvir bem (grifo nosso):

Se é preciso algum outro preceito sobre a audição, este consiste na necessidade de
que se lembrem do que foi dito agora e se apliquem à invenção simultaneamente à

aprendizagem. Isto para que não adquiramos uma disposição própria do sofista nem

da história, mas profunda e filosófica, certos de que o princípio de viver consiste em
ouvir bem (p. 62).

3. Educar para a escuta

Tomando como base o que se tratou até o momento, pode-se destacar que ao longo da

história do ser humano é como se os indivíduos, de maneira geral, não tivessem efetivamente
aprendido nada sobre a postura do escutar, apesar das tantas contrariedades e problemas
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57

119

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

resultantes desse enclausuramento em si mesmo e redução aos próprios desejos, interesses e
pensamentos.

Ao longo da história relatada, por exemplo no Antigo e no Novo Testamento, por várias

vezes, os vários relatos estão relacionados com o coração duro, a falta de humildade, um hedo-

nismo profundo, que desferem a falta de atenção aos pedidos de Deus e daqueles que estavam

na posição de liderança, que dificultava ainda mais o que certamente já não era fácil, produzindo desertos cada vez mais intermináveis. Um deserto que a humanidade ainda está atraves-

sando sem aprender com as próprias faltas, ou, repetindo as palavras de Paulo, “ouvidos que
não ouçam, até ao dia de hoje” (Rm 11,8).

Não se pode deixar de esclarecer que Plutarco escreve esse ensaio sobre a escuta por volta

do ano 100 da era cristã, ou seja, até posterior a Paulo e Marcos, fato que demonstra a condição
comum do indivíduo da época e que se percebe até a atualidade.

Entendendo que há certa continuidade na forma de pensar e agir dos indivíduos, é possível

se fazer uma correlação à condição da época do autor, pois a preocupação dele é com a atitu-

de dos jovens, pois podem ser tímidos, covardes, refratários, autossuficientes, essencialmente
superestimação ou subestimação, ou qualquer outra característica que, na prática, impediam

de, antes, esvaziar-se humildemente para acolher efetivamente ao que seria proferido pelos

demais, de tal modo o discernimento fosse possível dentro dos limites da razão e não do sentimento. Ou como nos apresenta no prefácio desse livro, Pierre Maréchaux:

À retórica autorizada do orador profissional, Plutarco opõe a confusão adolescente

e a mania compulsiva que dela deriva. Mas que se deve pensar que os costumes em
voga nas sociedades de consumo do Ocidente sejam tão estranhos ao mundo hele-

nístico. Se nós estamos, numa escala infinitamente mais considerável, submersos
pelo comentário, solicitados por milhões de palavras, tratando de livros que jamais

abriremos, ou obras musicais de que nossos ouvidos permanecerão virgens, a at-

mosfera antiga não era menos saturada pelo zumbido perpétuo dos tribunais e de
apressadas sentenças “ex cátedra” (MARÉCHAUX, 2003, p. IX-X).

Dessa forma, uma nuvem hedônica também pairava à época, como se pode observar ao lon-

go do seu ensaio, pois há uma preocupação constante de cuidar do comportamento dos jovens
e de seu caráter, apresentando como a primeira grande porta de entrada do entendimento e
desenvolvimento das ideias. E continua Maréchaux:

Deste modo, quando Plutarco estigmatiza a anarquia juvenil, ele visa essencialmente a inconsequência da espontaneidade. E por essa mesma razão ele censura esta

miragem de significação, atrás da qual uma pseudorretórica dissimula o despreparo
filosófico (MARÉCHAUX, 2003, p. X).

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57

120

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Certamente, quando tomamos como base o ensaio de Plutarco e também considerando

os outros documentos que tratam da escuta, fica bem clara a condição de uma audição como
postura moral e não a audição como ação física. Postura que não tinha caráter homogêneo na

época do pensador, tendo em vista que, por vezes, se apresentam indicações de rivalidades na
oratória, indicação de críticas infundadas, egos inflamados, todos frutos de doenças da alma.

Não é possível, porém, deixar de considerar, como indicado anteriormente, que não se pode

tratar como regra geral a atitude de não haver disposição para se ouvir, pois, como conside-

rou Ziegler (2009, p. 22), se Plutarco se propôs a escrever ou falar, certamente foi porque ele

acreditou na existência de espectadores e de pessoas que compartilhassem as mesmas ideias.

Tanto é assim que, até os dias de hoje, tem-se a perpetuação de seus escritos acerca desse comportamento, ou de sua ausência.

Ao final desse caminho proposto por Plutarco, entende-se como possível uma mudança,

que, a propósito de Heráclito, um estudioso da mudança contínua de todas as coisas: “Nenhum

homem toma banho duas vezes no mesmo rio, pois quando volta, nem o homem é mais o mesmo, nem o rio é mais o mesmo” (CORTELLA e CASADEI, 2008, p. 16).

Mas, não ser mais o mesmo implica querer, uma questão de liberdade, que para Terêncio:

“é poder agir e pensar de acordo com a minha consciência e desejos sem que tal jeito vitime o
coletivo” (CORTELLA e CASADEI, 2008, p. 46).

Por fim, levando-se em conta essa questão de uso da liberdade como atributo humano e

preponderante para se viver adequadamente, apesar de ser imperioso o argumento de Deus,
quando diz: “Cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que propus a vida e a

morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois a vida, para que vivas, tu e teus descendentes” (Dt
30, 19), o próprio Jesus, apesar de nos indicar o melhor caminho, deixa-nos muito à vontade

para escolhermos, sendo sempre solícito e estando sempre disponível, como claramente se
coloca e nos deixa por pensar e decidir: “Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir minha
voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo”
(Ap 3, 20).
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NOTÍCIAS
Quadro atual do episcopado brasileiro
Por Fernando Altemeyer Junior

No Brasil há 277 circunscrições eclesiásticas: 44 arquidioceses ou sedes metropolitanas,

216 dioceses, nove prelazias territoriais, uma arquieparquia de rito oriental, três eparquias

orientais, um ordinariato militar, um exarcado, um ordinariato para fiéis de rito oriental sem
ordinário próprio, uma Administração Apostólica pessoal.

A organização na Igreja Católica do Brasil acontece através da rede de 11.700 paróquias e

50.159 centros de atendimento pastoral. Ministérios e ministros na evangelização são: 27.416

presbíteros, 3.849 diáconos permanentes, 2.073 membros de institutos seculares, 122.170
missionários leigos, 2.674 irmãos, 6.154 seminaristas maiores em 595 seminários de formação presbiteral, 29.868 religiosas consagradas e 700.000 catequistas.

Episcopado católico brasileiro entre vivos e falecidos de 25/02/1551 até 16/05/2018, so-

mando 1.156 nomes: um Abade-bispo, 22 cardeais-arcebispos, 209 arcebispos, 805 bispos, 95

prelados, três prefeitos, 11 administradores apostólicos, dois exarcas e oito eparcas. São 480
bispos vivos e 676 bispos falecidos.

Perfil dos 480 bispos vivos em 16/05/2018:
– 386 brasileiros, ou seja, 80,4%;
94 estrangeiros, ou seja, 19,6%;

Origem dos 676 bispos falecidos até 16/05/2018:
– 435 brasileiros, ou seja, 64,4%;

– 241 estrangeiros, ou seja, 35,6%.

Todos os 1.156 bispos católicos no Brasil até 16/05/2018:
– 820 brasileiros, ou seja, 71%;

– 336 estrangeiros, ou seja, 29%.
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Episcopado brasileiro em eventos sinodais:

1. Concílio Vaticano I – sete bispos brasileiros.

2. Concílio Plenário da América Latina e Caribe – onze bispos brasileiros.

3. Primeira Conferência Geral do Episcopado da América Latina e Caribe? – 28 bispos brasileiros.
4. Concílio Vaticano II – 221 bispos brasileiros.

5. Segunda Conferência Geral do Episcopado da América Latina e Caribe? – 21 bispos brasileiros.

6. Terceira Conferência Geral do Episcopado da América Latina e Caribe? – 46 bispos brasileiros.
7. Quarta Conferência Geral do Episcopado da América Latina e Caribe? – 52 bispos brasileiros.
8. IX Sínodo Especial dos Bispos Pro América – 21 bispos brasileiros.

9. Quinta Conferência Geral do Episcopado da América Latina e Caribe? – 26 bispos brasileiros.
479 bispos vivos no Brasil membros da CNBB indicados pelos pontífices:
– 2 foram nomeados pelo papa São João XXIII.

– 39 foram nomeados pelo papa beato Paulo VI.

– Nenhum bispo nomeado pelo bem-aventurado papa João Paulo Primeiro.
– 228 bispos nomeados pelo papa São João Paulo II.
– 125 nomeados pelo papa Bento 16.

– 85 nomeados desde 19/03/2013 até 01/04/2018 pelo atual papa Francisco.

Há 309 bispos ativos na hierarquia católica no Brasil (com voz e voto na CNBB):
– 103 nomeados pelo papa São João Paulo II;

– 121 nomeados pelo papa Bento XVI, hoje emérito;
– 85 nomeados pelo atual papa Francisco.
Há 170 bispos eméritos:

– 2 nomeados pelo papa São João XXIII;

– 39 nomeados durante o papado de Paulo VI;
– 125 nomeados pelo papa São João Paulo II;
– 4 nomeados pelo papa Bento XVI;

– Nenhum nomeado pelo atual papa Francisco.

Episcopado reunido como CNBB: 479 pastores, sendo 309 bispos na ativa e 170 bispos
eméritos (aposentados). Os bispos oriundos do clero diocesano são 282 pessoas, ou seja,
58,87% do episcopado e os que pertenceram a uma ordem ou congregação de vida consagrada são 197 pessoas, ou seja, 41,13% do episcopado brasileiro. Cardeais: 6 diocesanos + 3
religiosos. Arcebispos: 42 diocesanos + 29 religiosos. Bispos: 234 diocesanos + 165 religiosos.
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Bispos chilenos colocam seus encargos
nas mãos do papa
Na manhã desta sexta-feira (18/05), no auditório da Secretaria para a Comunicação da
Santa Sé, em Roma, o secretário-geral da Conferência Episcopal Chilena, Dom Fernando Ramos, bispo auxiliar de Santiago, e o bispo de San Bernardo, Dom Juan Ignacio Gonzales, leram
aos jornalistas uma declaração em espanhol e italiano, e acrescentaram uma explicação ao
texto lido.

Primeiramente, tomou a palavra Dom Ramos, explicando que, na primeira coletiva de imprensa da última segunda-feira (14/05), os bispos disseram que vieram “com dor e vergonha
a esses encontros com o Papa”.

“Na terça-feira tivemos a primeira reunião. O Papa nos leu um documento em que expressou suas conclusões e reflexões sobre o relatório de Dom Scicluna, após sua visita ao Chile. O
texto do Santo Padre indica claramente uma série de acontecimentos absolutamente reprováveis que ocorreram na Igreja chilena em relação a abusos inaceitáveis de poder, consciência
e sexuais, que levaram à diminuição do vigor profético que a caracterizava”, ressaltou Dom
Ramos.
Nas três reuniões seguintes, cada bispo expressou sua reação, opinião e visão sobre o que
foi apontado pelo Papa.

“Neste contexto de diálogo e discernimento, foram apresentadas várias sugestões de medidas a serem tomadas para enfrentar essa grande crise, bem como foi amadurecendo a ideia
de que, para estar mais em sintonia com a vontade do Santo Padre, era conveniente declarar a
nossa disponibilidade absoluta de colocar nossos encargos pastorais nas mãos do Papa. Desta
forma, faríamos um gesto colegial e solidário, para assumir, com dor, os graves acontecimentos
que ocorreram e para que o Santo Padre pudesse dispor livremente de todos nós”, disse ainda
o bispo auxiliar de Santiago.
Dom Ramos ressaltou que, nesta quinta-feira (17/05), os bispos chilenos, por escrito, colocaram os seus encargos à disposição do Papa. “Desta forma, ele poderá decidir nas próximas
semanas se aceita ou rejeita o que indicamos”, frisou ele.

Por sua vez, o bispo de San Bernardo, Dom Juan Ignacio González, membro da Comissão
Permanente da Conferência Episcopal do Chile, sublinhou que colocar os seus encargos pasCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57
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torais à disposição do Papa “significa que, enquanto o Santo Padre não tomar uma decisão,
cada bispo membro da Conferência Episcopal Chilena continuará seus trabalhos pastorais e
em plena função”.

“O Santo Padre pode aceitar a saída imediata de um bispo, pode também rejeitá-la e, portanto, ele permaneceria confirmado em sua função, pode aceitá-la e torná-la efetiva no momento da nomeação de uma nova autoridade diocesana”, disse ainda Dom González.
O bispo agradeceu a todos, sobretudo a imprensa, que muitas vezes passou horas esperando informações dos prelados chilenos.

“Que o Senhor recompense seu serviço à verdade. Agradecemos também à Secretária para
a Comunicação da Santa Sé por seu apoio e proximidade nesses dias e a todos aqueles que
muitas vezes nos acompanharam anonimamente com seu trabalho e oração”, concluiu Dom
González (Vatican News).
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Os novos cardeais nomeados pelo papa Francisco
Consistório de 29 de junho de 2018
Por Fernando Altemeyer Jr

1. Louis Raphael I Sako, 69,9 anos, nascido em Zahko, Iraque, atual patriarca de Babilônia
dos Caldeus, Iraque, confirmado em 01/02/2013; O rito da Igreja Católica Caldeia (Patriarcado caldeu da Babilônia; possui sua sede em Bagdá, Iraque). Rito nascido em tempos imemoriais nas terras do antigo império persa com algumas marcas de igrejas nestorianas. O rito
oriental caldeu está presente no Iraque, Irã, Canadá, Estados Unidos da América, Austrália e
Síria. Unidos ao bispo de Roma desde o ano de 1553 no governo do papa Júlio III. O Patriarcado
foi confirmado em 1681 pelo papa Pio VIII estabelecendo Sua Santidade Jean Hormizd II como
o patriarca da Babilônia dos caldeus. No início a sede era em Mossul e depois transferida para
Bagdá. Os católicos de rito caldeu possuem 21 circunscrições eclesiásticas. O Patriarca atual
Sua Santidade Patriarca Louis Raphaël I Sako, Patriarca de Babilônia dos caldeus, nomeado
pelo papa Francisco como cardeal com sede em Bagdá no Iraque. As línguas litúrgicas são o
siríaco antigo, persa e o árabe. Os católicos caldeus somam 411.285 fiéis. Possuem 128 centros
de animação pastoral, 161 presbíteros, um patriarca e 20 bispos. A perseguição tem sido feroz
e as comunidades massacradas por grupos terroristas ligados ao fundamentalismo islâmico
e aos mercenários norte-americanos pagos por dinheiro da Arábia Saudita e Irã. Estão na encruzilhada de dois imperialismos regionais pagando com a vida por manter sua fé em Cristo.
Uma Igreja plena de mártires.
2. Luís Francisco Ladaria Ferrer, SJ, 74,1 anos, nascido em Manacor, Espanha, jesuíta, professo na Companhia de Jesus em 17/10/1966, ordenado presbítero em 29/07/1973, sagrado
arcebispo em 26/07/2008 na Basílica de São João de Latrão, por indicação do papa Bento XVI,
indicado para arcebispo titular de Thibica. Desde 1º de julho de 2017 é Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, exercendo também os cargos de Presidente da Comissão Pontifícia
Ecclesia Dei, Presidente da Comissão Teológica Pontifícia e Presidente da Comissão Bíblica
Pontifícia, todas no Vaticano.

3. Angelo De Donatis, 64,4 anos, nascido em Casarano, diocese de Nardò, Itália, ordenado
presbítero em 12/04/1980, sagrado bispo auxiliar de Roma, em 14/09/2015 por indicação do
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papa Francisco e elevado a arcebispo titular de Motula, Arcipreste da Arquibasilica de São João

de Latrão, Roma e Vigário-Geral de Roma em 26/05/2017. Há 7 bispos auxiliares na diocese
de Roma. São 334 paróquias, servidas por 4.660 presbíteros, sendo 1.542 diocesanos e 3.118
religiosos. Há 125 diaconos casados, 4.820 irmãos consagrados, 22.740 religiosas consagra-

das. Professam a fé católica 2.351.057 fiéis entre o total de 2.867.143 habitantes, ou seja, 82%.
4. Giovanni Angelo Becciu, 70 anos, nascido em Pattada, diocese de Ozzieri, Itália, orde-

nado presbítero em 27/08/1972, sagrado arcebispo titular de Rusellae, em 15/10/2001 por
indicação do papa São João Paulo II, elevado a Substituto da Secretaria de Estado, Vaticano em
10/05/2011 pelo papa Francisco. Atuou anteriormente como núncio apostólico em Angola,
São Tomé e Príncipe e Cuba.

5. Konrad Krajewsky, 54,5 anos, nascido em Lódz, Polônia, ordenado presbítero em

11/06/1988, elevado a arcebispo titular de Beneventum, em 03/08/2013 por indicação do
papa Francisco, atual Esmoleiro do Serviço de Caridade Papal, Vaticano.

6. Joseph Coutts, 72,9 anos, nascido em Amritsar, no Punjabi, Índia, ordenado presbítero

em 09/01/1971 em Lahore, Paquistão, elevado a bispo coadjutor de Hiderabd, no Paquistão,

em 05/05/1988, pelo papa São João Paulo II, depois bispo de Hiderabad, ainda bispo de Fai-

salabad, e elevado a arcebispo de Karachi, Paquistão, em 25/01/2012 pelo papa Bento XVI.

A diocese de Karachi foi erigida em 20/05/1948 e elevada a Arquidiocese em 15/07/1950.
Possui território de 1.400 Km2. Atuam na arquidiocese um total de 52 presbíteros, 55 irmãos,
202 religiosas, servindo aos 186.600 catolicos do total de 19.379.000 habitantes, ou seja, 1%
da população. São 16 paróquias. Há um arcebispo emérito vivo.

7. Antonio Augusto dos Santos Marto, 71,1 anos, nascido em Tronco, Portugal, ordenado

presbítero em 07/11/1971, sagrado bispo auxiliar de Braga em 10/11/2000 por indicação do
Papa São João Paulo II, depois nomeado bispo de Viseu, e ainda nomeado para bispo de Lei-

ria-Fátima em 22/04/2006 pelo papa Bento XVI. A diocese foi erigida em 1918 e renomeada

em 13/05/1984. Possui 1.700 Km2. Há um total de 75 paróquias onde atuam 154 presbíteros,

77 irmãos, 655 religiosas, com 266.328 católicos de um total de 292.402 habitantes, ou seja,
91% da população. Destaque para o Santuário de Fátima que acaba de completar cem anos. Há
ainda a presença de um bispo emérito vivo.

8. Pedro Ricardo Barreto Jimeno, SJ, jesuíta, 74,3 anos, nascido em Lima, Peru, ordenado

presbítero em 18/12/1971, indicado para vigário apostólico de Jaén en Peru o San Francisco
Javier, em 21/11/2001, sendo sagrado bispo titular de Acufida, em 01/01/2002 por indicação
do papa São João Paulo II, sendo elevado a arcebispo de Huancayo, Peru, em 05/09/2004. A

diocese foi erigida em 1944 e elevada a arquidiocese em 30/06/1966. Tem um território de
15.145 Km2 (maior que a Irlanda do Norte ou o Líbano). Atuam na arquidiocese um total de
70 presbíteros, 36 irmãos, 108 religiosas, 839.000 católicos entre os 903.000 habitantes, ou
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seja, 92% da população. Estão organizadas 44 paróquias. Há também a presença de um bispo
auxiliar.

9. Désiré Tsarahazana, 64 anos, nascido em Amboangibe, Madagáscar, ordenado presbí-

tero em 28/09/1986, sagrado bispo de Fenoarivo Antsinanana 18/02/2001, por indicação

do papa São João Paulo II, elevado a arcebispo de Toamasina, Madagascar, em 26/02/2010
pelo papa Bento XVI. A arquidiocese foi erigida como Prefeitura apostólica de Vatomandry em

18/06/1935, elevada a diocese em 1968 e depois para arquidiocese em 26/02/2010. Possui
23.690 quilômetros quadrados de extensão (tamanho similar a Macedônia ou Ruanda). Atuam

na arquidiocese 59 presbíteros, 89 irmãos, 103 religiosas consagradas, 620.022 católicos do
total de 1.992.866 habitantes, ou seja, 31% da população. Existem 21 paróquias.

10. Giuseppe Petrocchi, 69,8 anos, nascido em Ascoli Picento, Itália, ordenado presbítero

em 14/09/1973, sagrado bispo de Latina-Terracina-Sezze-Priverno em 27/06/1998, por indi-

cação do papa São João Paulo II, e elevado a arcebispo de Aquila, Itália, em 07/07/2013, pelo

papa Francisco. A arquidiocese foi erigida como diocese em 1178 e elevada a arquidiocese em
1876. Possui 1.516 quilômetros quadrados de extensão. Atuam na arquidiocese 115 presbíte-

ros, 10 diáconos casados, 29 irmãos, 126 religiosas consagradas, 109.000 católicos do total de
115.200 habitantes, ou seja, 89% da população. Existem 149 paróquias.

11. Thomas Aquino Manyo Maeda, 69,3 anos, nascido em Tsuwasaki, Kami Goto, Japão,

arcebispo de Osaka, Japão. Foi ordenado presbítero em 19/03/1975 em Nagasaki. Foi sagrado

bispo de Hiroshima em 13/06/2011, por indicação do papa Bento XVI, e elevado a arcebispo em Osaka em 20/08/2014 pelo papa Francisco. A arquidiocese foi erigida como Vicaria-

to do Japão Central em 20/03/1888, elevada a diocese em 15/06/1891 e a arquidiocese em

24/06/1969. Possui 15.031 quilômetros quadrados de extensão. Atuam na arquidiocese 158

presbíteros, 137 irmãos, 628 religiosas consagradas, 51.236 católicos do total de 15.333.735
habitantes, ou seja, 0,3% da população. Existem 81 paróquias.

A idade média dos votantes escolhidos é de 68,6 anos. Nove oriundos do clero diocesano e

dois religiosos da Companhia de Jesus.

Além destes há três purpurados com mais de 80 anos de idade:

1. Sérgio Obeso Rivera, 86,6 anos, nascido em Jalapa, México, ordenado presbítero em

31/10/1954 para a diocese de Veracruz-Jalapa. Foi sagrado bispo de Papantla, Peubla, em

30/04/1971 por indicação do papa Beato Paulo VI, depois elevado a arcebispo coadjutor de
Jalapa em 15/01/1974. Enfim assume como arcebispo em 12/03/1978. Entre no emeritato
em 10/04/2007 tornando-se o arcebispo emérito de Jalapa (Xalapa), Veracruz, México. A dio-

cese foi erigida em 1863 e elevada para arquidiocese em 09/06/1962. Tem como território
6.137 km2. Atuam na arquidiocese 156 presbíteros, 20 irmãos, 266 religiosas, em 86 paróquias. São atualmente 1.310.000 católicos entre 1.400.000 habitantes, ou seja, 93% da popuCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57
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lação. Um seu antecessor, o bispo Raphael Guizar Valencia (1878?1938) foi canonizado santo
em 15/10/2006.

2. Toribio Ticona Porco, 81,1 anos, nascido em Atocha, Bolívia, ordenado presbítero em
29/01/1967, sagrado bispo auxiliar de Potosi e titular de Timici, em 31/05/1986 por indicação do papa São João Paulo II, depois indicado prelado de Corocoro, em 04/06/1992, resignando e tornando-se emérito de Corocoro, Bolívia em 29/06/2012. A prelazia foi criada em
1949. Tem território de 28.823 km2. Há outros dois prelados eméritos vivos. Existem 38 paróquias. Trabalham na prelazia 20 presbíteros, 1 diacono casado, 3 religiosas, 210.036 católicos
entre 235.500 habitantes, ou seja, 89% da população.
3. Aquilino Bocos Merino, CMF, 80,1 anos, nascido em Canillas de Esgueva, Arquidiocese
de Valladolid, Espanha, missionário claretiano, Superior-Geral Emérito Missionários Filhos do
Imaculado Coração de Maria? Claretianos, o único que não é bispo dentre as nomeações anunciadas. Foi ordenado presbítero em 23/05/1963. Designado superior-geral em 1991, resignou
ao cargo em 2003. Sua congregação foi fundada em 16/07/1849. Atuam em dezenas de países em 478 paróquias. São 2.182 presbíteros do total de 3.056 membros professos (dados de
2015).
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SAÍDAS E FRONTEIRAS
O grave momento histórico
Carlos F. Signorelli

Durante a Idade Média, no período que se costuma denominar de Cristandade (séculos

IX-XVI), a Igreja não só é plenipotenciária economicamente, como também o é do que seja ver-

dade. O humano vive aqui na Terra mas é destinado ao Paraíso, lugar de delícias para onde irá

após a morte caso não tenha cometido erros, quer sejam do lado humano, quer sejam intelec-

tuais. Não há mobilidade, quer seja espacial, quer seja do lugar social. Nasce e vive a vida toda
como seus pais, seja no castelo feudal, seja como servo da gleba.

Quando aparecem os mercadores, comerciantes e, em seguida, os banqueiros (século XII),

começa-se a viver, na cidade, no burgo, outra forma de pensar o modo de vida e a busca da verdade. Mas será depois do século XVI que mudanças radicais vão se dar no quotidiano europeu.

Outra forma de pensar o humano, suas relações com os demais, e sobre a sociedade que estão
criando. O mundo aristocrático vai desaparecendo, junto com suas ideias, e avança inexoravel-

mente esta outra forma de pensar e interpretar o humano e o mundo, que, inicialmente, será
denominada “Iluminismo”, que Kant1 vai interpretar como sendo a maioridade do Homem. É

o momento histórico em que a Razão, divinizada, vai propiciar, ao humano, a construção do
paraíso já aqui na Terra, na vida do homem.

Nesta forma de viver a civilização europeia, que será denominada “Modernidade” no século

XIX, o EU determina a realidade, e a razão é o instrumento da construção histórica. E a partir
desses valores, vão ser pensadas formas de viver e construir a sociedade e o mundo. Quando

a razão instrumental, no século XVIII, mostra a forma de produção através de maquinários

e de homens e mulheres neles trabalhando, na Revolução Industrial, mostra também esses
mesmos trabalhadores vivendo em pardieiros nas grandes cidades, sendo retirados do campo
para servirem de mão de obra nas fábricas.
1

KANT, I., Resposta à pergunta: Que é o iluminismo? (1784), visto em: http://www.lusosofia.net/textos/kant_o_
iluminismo_1784.pdf.
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E esse sofrimento das famílias e seus filhos vai ensejar a busca, racional, de um outro mundo, de uma outra relação entre os humanos, de uma outra forma de produzir. Nada é impedido
de ser pensado, dado que a crença na infinitude da razão humana crê que tudo pode ser obtido. Assim a crença num paraíso aqui na Terra, mas também projetos de vida melhor para os
sofridos trabalhadores e trabalhadoras nas fábricas da Revolução Industrial, projetos esses
que, no mais das vezes, chegavam a construir, teoricamente, outros Estados, outras formas de
produzir, de viver... Tudo isto foi chamado de “utopias da modernidade”.
Mas, à medida que a História vai avançando, vai-se vendo que tais utopias podem não ser
realizáveis, mas sonhos humanos. Um golpe contra aquilo que era considerado grandioso, a razão humana, foi desmistificado pelas chamadas “grandes guerras”. Elas mostraram que a razão
podia estar a serviço de outras propostas que não a paz e a concórdia. Além disso, mostrou-se,
a razão, propensa a ficar ao lado de quem paga mais: o capital.2
Assim, depois da Segunda Grande Guerra, devastadora e absolutamente inumana, alguns
começam a pensar que essa razão, denominada moderna, não só pode construir o bem, mas,
manipulável, constrói quase sempre o mal. Assim nasce uma dúvida: estamos ultrapassando
a modernidade? A modernidade, com sua razão absoluta, ainda tem algo a nos dizer? Ou os
valores da modernidade já perderam a validade? Onde ficaram os sonhos de um mundo mais
digno de ser vivido? Onde ficaram as utopias que, segundo crença, seriam construídas pela
razão humana?

E os grandes discursos, as chamadas grandes narrativas: sonhos, socialismo, nova sociedade, paraíso aqui na terra? Os sonhos se desvaneceram, as utopias desapareceram e o humano
sente-se só, vazio, perdido em sonhos que se desfizeram. É preciso viver a vida. Só. É a isso que
Jean-François Liotard3 chama de “Pós-Modernidade”.

Vivemos em crise

Há algum tempo que as nossas reflexões sempre nos levam a uma palavra que revela muito
bem uma situação: Crise! E agora, lendo o magnífico texto de Carlo Bordoni e Zygmunt Baumann, “Estado de Crise”4, temos a impressão de que não só estamos vivendo uma crise que

pode ser o ponto final de nossa existência, mas poderemos estar vivendo uma situação de
extermínio, como nos fala Morin.5

Vamos fazer uma reflexão rápida sobre alguns itens que são momentos de reflexão de alguns dos pensadores que se mostram, sem o desejarem, pessimistas em relação ao mundo de
hoje e ao nosso futuro.

2

Documento de Aparecida, no. 45.

4

BAUMANN e BORDONI. “Estado de Crise”, Ed. Zahar, 2016.

3

5

LIOTARD, J. F. “A Condição Pós-Moderna”, Ed. Gradiva, s/d.

Morin, E. “Rumo Ao Abismo? – Ensaio Sobre O Destino Da Humanidade”, Bertrand Brasil, 2011.
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1. ALGUNS DADOS DE RIQUEZA E POBREZA DOS MAIS RICOS AOS MAIS POBRES

a) O 1% mais rico da população mundial possui hoje 50,1% da riqueza das famílias de todo
o mundo, e terá nas mãos quase dois terços da riqueza do mundo até 2030;
b) A riqueza possuída pelo 1% mais rico está aumentando a uma média de 6% ao ano –
muito mais rápido do que a riqueza dos restantes 99% da população do mundo, que aumenta
em 3% ao ano.6

2. CRISE DO ESTADO

O Estado, tal como o conhecemos e vivemos ao longo dos últimos 3 séculos, é chamado
Estado Moderno, pois vem em seguida à situação aristocrático-feudal na qual não existia uma
centralização de poder nem uma estrutura independente de poder. O Estado Moderno é, pois,
fruto da hegemonia burguesa na sociedade europeia.

O Estado tem entre suas obrigações constitucionais o dever de assegurar aos seus cidadãos
e cidadãs um certo piso de condições de vida individual e de bem-estar social. No entanto, ele
parece não ter capacidade, enquanto soberania, de fazer frente aos poderes paralelos, tanto
internamente, mas muito mais dos grupos organizados em redes internacionais. Os exemplos
aparecem continuamente e não somente nos países ditos periféricos, mas até nas grandes potências militares e econômicas.
Economicamente, o Estado Nacional tornou-se alvo das armadilhas do capital globalizado,
que vê nele antes uma fonte segura de rendimentos, por meio da dívida pública, do que uma
instância de bem-estar social. Nenhuma medida econômica, social ou cultural pode ser tomada em nível nacional, sem que se tenha em mente os humores e interpretações das grandes
corporações. Além disso, qualquer medida num Estado pode gerar ações de desmobilização
ou de debandada do capital internacionalizado, sempre em busca de mercados de trabalho e
de consumo mais adequados à sua fome de lucros.

As grandes corporações são, hoje, superiores em poder político, econômico e logístico a
quase todos os Estados. Algumas dessas corporações têm um faturamento bruto superior ao
PIB da maioria dos Estados-membros da ONU. Esse poder econômico desestabiliza totalmente
as estruturas político-administrativas, quer seja pelo seu movimento, quer seja pela constituição de grupos político-partidários subsidiados a seu serviço, além do poder mobilizador das
grandes corporações junto à grande mídia.

Mas não podemos deixar de dizer que, hoje, o Estado tem sido gravemente debilitado pelo
pensamento neoliberal que afirma ser o Estado um empecilho à liberdade individual no mercado e propõe diminuir o Estado para aumentar o investimento na produção. Para esse pensa6

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), publicado em O Estado de S.Paulo.
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mento, Reforma do Estado significa sua redução ao mínimo possível, um Estado enfraquecido,
incapaz de sustentar políticas sociais e de regular o mercado globalizado, mas intacto nas suas
funções ditas essenciais: econômicas (garantir a credibilidade da moeda), policiais (garantir
a propriedade), jurídicas (fazer cumprirem-se os contratos), militares (defender a chamada
segurança nacional) e diplomáticas (regular as relações internacionais). Em suma, um Estado
fraco para as políticas sociais, mas forte bastante para dar sustentação ao mercado. Fica, então, a pergunta: a quem interessa tal Estado?7
3. CRIME ORGANIZADO

O crime organizado sempre foi um elemento de medo e de grandes preocupações. Vejam-se
as máfias italianas, a Yakuza, máfia japonesa, que são motivo de grandes reflexões acerca do
fruto de suas ações, de suas implicações no processo econômico e político, entre outras. Entretanto, no atual momento histórico, as ações mafiosas atingem ou podem atingir os próprios
Estados e até continentes.
A partir da década de 1970, com o que denominamos “revolução das comunicações”, pela
informatização de tudo, também o crime organizado se apropriou desses grandes avanços
tecnológicos. Mas podemos marcar o fim da União Soviética, acontecido como foi, como um
momento extremamente inquietante, já que foi aproveitado pelo crime organizado, a partir
das máfias russas, no roubo de armas de todas as espécies e periculosidades, inclusive a atômica, para a venda mundial. Muito embora não tenhamos ainda elementos claros do uso de tais
armas, o que se sabe é que elas estão disseminadas, nas mãos do crime organizado no mundo
todo, não tanto para o uso como para a venda.

Além disso, em conjunto com o mercado das drogas ilícitas, temos casos, seja o México nosso modelo, de que o crime organizado domina o Estado e os que detêm nele o poder.
4. O FIM DO TRABALHO?

Por um lado, o capital financeiro recebe a maior parte dos investimentos dos lucros do capital produtivo. Este, ao final de um período, recebendo dividendos, ao contrário do passado,
praticamente deixa de investir na produção, e investe no mercado financeiro, nas bolsas de
valores. Afinal, o retorno é maior e sem trabalho.
Por outro lado, ainda no campo empresarial, o capital financeiro é chamado de improduti-

vo,8 já que não gera empregos, mas apenas retorno financeiro, o que prenuncia uma redução

dos empregos.

7
8

Texto extraído de estudos feitos para a composição do Doc. 91 da CNBB.
DOWBOR, L. “O Capital improdutivo”.
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Além disso, lembremo-nos da chamada 4a Revolução Industrial,9 aquela que, em essência,
mostra a importância da robótica, da internet das coisas, da cibernética. Cada vez mais estudiosos do assunto mostram os efeitos deletérios no campo do trabalho humano, no qual este
é substituído pelas máquinas que quase(?) pensam. Os sociólogos americanos veem com pesadelo esta Revolução Industrial, já que eles têm dados que mostram que, pelo menos, 50 milhões de empregos diretos estão ameaçados pela cibernética, ou seja, mais de 30% dos trabalhadores. E ainda mais preocupante são os dados em nível mundial, que mostram que mais de
400 milhões de empregos deixarão de existir dentro de pouco mais de 10 anos. Os exemplos
de indústrias que, praticamente, acabaram com a força de trabalho humana são muitos. E dado
que não só o trabalho manual, mas também o gerencial e a supervisão estão sendo motivos de
substituições por robôs, e, afirmam os estudiosos, com vantagens para o empregador, muitos
estudiosos acreditam que, em algumas décadas, teremos desemprego que pode chegar a mais
de 40% da força de trabalho.

É claro que isto pode levar a uma redução drástica do nível de vida de milhões de famílias, incluindo falta de moradia e de alimento. E não nos esqueçamos de aí colocar milhões de crianças.
E não nos esqueçamos dos acontecimentos dos últimos anos, aqui no Brasil e também em
países da América Latina, Estados cujos poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) controlados pelo capital financeiro e pelo capital empresarial. Legislações são aprovadas, mudanças
radicais no processo constitucional vão alterando radicalmente os direitos dos trabalhadores
e trabalhadoras, inclusive nos direitos previdenciários.10

Sabemos que alguns estudiosos, quase que de forma ideológica, não concordam com aquilo
que alguns denominam de “fim do trabalho”, que o trabalho existirá e que o trabalho é o elemento constituidor do humano, que com ele constrói e molda o seu mundo.
Mas, então, como fazer?

5. AINDA É POSSÍVEL A DEMOCRACIA?

A democracia, na modernidade nasce a partir das lutas da burguesia europeia, pelo predomínio numa sociedade que saía do mundo feudal. No mundo aristocrático feudal não há
participação do povo na constituição de seu grupo de governantes. É o nascimento aquilo que
determina o que o nascituro vai ser na história.
Quando a burguesia vence a disputa revolucionária na Inglaterra, no século XVII, o elemento mais forte e fundamental que ela impõe é a constituição de um Estado que não esteja
moldado pelos ditames do rei de plantão. É assim que surge o parlamento que temos atual9

10

SCHWAB, C., “A Quarta Revolução Industrial”.

Ver apresentação de C.Sanson sobre o livro acima citado em: http://www.ihu.unisinos.br/images/ihu/apresentacoes_
palestrantes/30_05_17_cesar_sanson_revolucao_4.0.pdf.
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mente, e um poder judiciário ao qual recorrer. E todos os homens e mulheres são chamados a
participar, a construir este Estado, a partir da democracia.

E ao longo desses séculos, mas principalmente a partir da independência americana, de
1774, o povo, mal ou bem, atuava na constituição democrática do Estado. Por isso mesmo Lincoln insistia que a democracia era o governo do povo, pelo povo e para o povo.

Entretanto, hoje, mais do que antes, as estruturas do Estado são manipuladas pelo poder
econômico, até aquela que alguns acreditavam impoluta: a justiça que, talvez, seja a mais passível de ser construída por interesses outros que não a construção do direito. Vejamos o que
nos diz R. Rorty:
Nós temos agora uma superclasse que toma todas as decisões econômicas importantes,
fazendo-o em total independência em relação às legislaturas e,
a fortiori, à vontade dos eleitores de qualquer país determinado.11

Neste momento, não se tem como coibir a construção do parlamento, no Brasil, em suas
duas câmaras, a partir do capital financeiro. Mesmo aí onde se constrói uma farsa proibitiva,
todos sabemos como fazer para driblá-la, e também todos e todas sabemos quem vai ser eleito(a) nas próximas eleições: aqueles que estão a serviço do capital financeiro e de seus aliados.
No Brasil, as chamadas bancadas da Bala, do Boi e da Bíblia.
Assim, o processo democrático serve mais para encobrir a realidade e, portanto, quando
estamos indo para as urnas, em outubro, estamos, na verdade, coonestando a farsa.
Assim sendo, entendendo tal democracia como um conjunto de gestos pré-moldados que
terminam com o “sim” na urna eletrônica (aqui no Brasil), temos que pensar e construir um
outro modelo de democracia: a Democracia Participativa. 12

6. FIM DA MODERNIDADE? RESTAM UTOPIAS?

Dissemos acima que alguns veem no momento presente o fim das chamadas “utopias da
modernidade”. A Modernidade é a contraposição ao mundo feudal e aristocrático, dominado
intelectualmente e ideologicamente pela Igreja. Neste, a razão situava-se mais no campo intelectual, na busca da razão do existir. O método dedutivo dominava o uso da razão.

Com Francis Bacon (1561-1626), a razão é chamada a ser científica, não a partir de um
dado estabelecido do qual se tiram conclusões (dedução), mas a partir de dados esparsos que,
combinados racionalmente, constroem a verdade indutiva, que tem caráter de maiores descobertas que o dedutivo.
11
12

Em “Philosophy and social hope”, citado por Bordoni em Estado de Crise, o.c.
CNBB, Doc. 105, 258-266.
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Por isso que Kant vai dar à razão humana um caráter semidivino. Se, na pré-modernidade,
o humano acreditava chegar ao jardim das delícias, ao paraíso, após a morte, como um dom
divino, Kant13 vai afirmar que este já não mais precisa esperar pela morte, porque, com a razão
humana, o paraíso terrestre pode e deve ser construído aqui.
A partir dessa fé na razão humana, grupos e pensadores vão pensar fórmulas de construir
um outro mundo, diferente deste modelo de vida sofredora. Assim, vão surgir as “utopias”, os
sonhos, as crenças num outro mundo possível, a ser construído pelo humano racional. Assim,
com o chamado “socialismo utópico”, pensamento de práticas que visavam dar melhores condições de vida para os operários e suas famílias, que viviam em bairros infectos, e que trabalhavam mais de 12 horas por dia, todos os dias da semana, homens, mulheres e crianças.
Mas foi o socialismo marxista, de Karl Marx e Friedrich Engels, enunciado de forma inicial
em seu Manifesto do Partido Comunista, que mais avançou na prática, tornando-se política e
visão de Estado com a Revolução Russa de 1917, liderada por Lenin.

Em 1929, para fazer frente ao imenso problema causado pela crise econômica da Bolsa,
o presidente Roosevelt, contra toda a Escola de Chicago, apoiou-se no pensamento de J. M.
Keynes. Mas, ao longo das próximas décadas, países como Suécia, Dinamarca, Noruega assumiram a constituição de uma economia onde o Estado interferia fortemente na constituição
de uma situação de bem-estar social, principalmente entre os trabalhadores, com a criação de
educação e saúde gratuitas, assistência e aposentadorias, e muitas vezes moradia e transporte
gratuitos.

Desde o final da Segunda guerra, os próximos 30 anos foram vistos de forma muito positiva,
chamados por isso de “os 30 anos gloriosos”, com uma economia que tornava mais fácil a vida
dos trabalhadores e trabalhadoras, notadamente na social-democracia europeia. Entretanto, a
partir da década de 70, todas estas formas alternativas de construir o mundo do trabalho e a
constituição de uma vida mais digna à população, foi sendo substituída por formas mais liberais, e no extremo desse pensamento, que é o neoliberalismo.

7. O PARASITÁRIO CAPITALISMO FINANCEIRO – CAPITALISMO IMPRODUTIVO

A primeira revolução industrial, no século XVIII, gerou o processo fabril através de máquinas movidas primeiro à água, depois ao vapor e, em seguida, à eletricidade. Todos sabemos
que, de certa forma, este foi um dos fatores do fim da sociedade feudal rural. A segunda revolução industrial, no final do século XIX, apenas mudou a estrutura do fazer. Já a 3ª revolução
industrial, ao longo da década de 70, muda radicalmente a estrutura do capital, quer em seu
gerenciamento, quer em seu parque fabril. É a introdução da informatização e as facilidades na
comunicação no capitalismo. O que fez com que o capital pudesse localizar s plantas fabris em
13

KANT, I., “O que é o Iluminismo?”, texto que pode ser copiado em www.lusosofia.net.
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qualquer parte do globo terrestre, em busca de menores salários, incluindo salários de fome e
semiescravidão no sudeste asiático.

A 4ª revolução industrial, apresentada no Fórum de Davos em 2016, muda radicalmente

a relação capital-trabalho. É a introdução maciça da robotização e da cibernética no parque
fabril. Aqui já estamos ante uma possibilidade não negada por quem quer que seja, que os tra-

balhadores, sejam eles do chão da fábrica, sejam eles dos escritórios e gerência, estão fadados,
em sua grande parte, ao desemprego ou ao sub-emprego.

A partir da década de 70, a partir de tomadas de posição do governo americano, os deten-

tores do dinheiro perceberam que é mais interessante, fácil e lucrativo, aplicar o capital... No
capital. Ao investir na bolsa de valores ou em algum outro lugar, o capital assim investido não
gera empregos, mercadorias ou produção, a não ser de mais dinheiro. É o que Dowbor chama
de “Era do Capital Improdutivo”.1

Mas as consequências são muito maiores do que se pode imaginar. Nesta “liberalização da

Economia”,2o desregulamento do setor financeiro, todo o processo de privatização que esta-

mos vivendo, não só no Brasil, a entrega a grupos capitalistas estrangeiros as nossas riquezas
naturais, o processo de entrega de bancos, empresas, empresas agropecuárias, bem como a

eliminação dos serviços públicos com a entrega da educação, da saúde, da previdência, dos
transportes, da eletricidade e telefonia, privatização dos correios, a venda das empresas de
água e esgoto, tudo isso veio em função de uma nova forma de equacionar os gastos públicos.

É necessária a constituição de um imenso superávit na recepção dos tributos para que este superávit sirva para o pagamento do serviço da dívida. Antes, destinava-se às políticas públicas.
Agora, ao capital improdutivo.

Além disso, conforme uma das premissas de Hayek e do grupo de Mont Pellerin, há que se

ter a redução dos salários, e isto se dá, principalmente, pela morte dos sindicatos, pela busca

de de-sindicalização dos trabalhadores e eliminação dos direitos que haviam conquistado em
lutas centenárias, além de um crescente desemprego.
8. O PLANETA TERRA E A POSIÇÃO DE FRANCISCO

A Modernidade, em sua exaltação da razão humana e de suas realizações, ao longo dos úl-

timos séculos transformou o planeta Terra em fonte de recursos inesgotável, principalmente
para o capital, que dele se aproveita para o aumento de seus lucros. Ao mesmo tempo, o humano usa o planeta como uma espécie de lixeira.

Entretanto, somente agora, a partir dos anos 80, começamos a ter elementos claros de que

não só estávamos poluindo o planeta, mas destruindo-o como hábitat para o humano. Pelo

1
2

DOWBOR, L. “Era do Capital Improdutivo”, 2017, Editora Autonomia Literária

CASANOVA, P. G. “Globalidade, neoliberalismo e democracia”, em “Globalização Excludente”, 3. Ed. Editora Vozes.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57

138

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

lado do planeta, há cada vez menos condições de vida digna. Quanto ao ar que respiramos, há
cada vez mais a possibilidade de não mais podermos respirá-lo. Os estudos vão cada vez mais

demonstrando que temos que parar com a destruição ecológica da Terra, e isto implica mudarmos, inclusive, a forma de produzir e de consumir.

E o Papa Francisco traz também o pensamento da Igreja sobre o assunto, em sua encíclica

Laudato Si’, extremamente bem recebida pelos intelectuais ligados ao assunto. E duas coisas

se destacam em sua leitura. A primeira é chamar a Terra de “Casa Comum”. O segundo ponto,
que está praticamente só na fala do Papa, os problemas ecológicos, a crise do nosso Planeta,
que atinge mais e em primeiro lugar os pobres.

Por outro lado, segmentos importantes dos poderes político e econômico mundiais se ne-

gam a ouvir a extrema necessidade de mudanças em sua prática e na prática de seus países.
Veja-se o presidente dos EUA e os grupos econômicos de presença mundial.

Pode parecer muito trágico, mas a verdade é que, se nada começar a ser feito, já, para afas-

tar a catástrofe dos povos da Terra, em alguns anos nada mais poderá ser feito.
9. O FIM DA GUERRA FRIA E O SEU VENCEDOR

O que nem todos sabem, a Segunda Guerra Mundial teve dois vencedores: os EUA e a Rús-

sia, depois União Soviética. A partir da derrota do nazifascismo, surgiu uma grande disputa

entre os dois vencedores, que nunca chegou ao estado de batalhas, e ficou sendo chamada de
Guerra Fria.

Ao longo de 25 anos, que muitos estudiosos chamam de “25 anos gloriosos”, dado o nível

de vida das populações, principalmente da Europa. E a disputa se dava nos campos da ciência,
da ideologia e da produção armamentista.

O modelo soviético era tido por muitos como uma utopia a ser realizada em seus países,

contra o predomínio do capitalismo que expropriava os seus direitos. Assim, o socialismo so-

viético era o horizonte das chamadas lutas de libertação por todo o mundo.

Entretanto, o chamado paraíso soviético, no qual todos e todas tinham trabalho, educação

e saúde gratuitas, aquele império que tinha mandado o primeiro homem ao espaço, Gagarin,

vivia problemas enormes quanto à produção de alimento, não fosse o imenso problema da
falta de liberdades.

Quanto a outra parte da disputa, os EUA e seus aliados na Europa perceberam os pés de

barro do opositor e suas dificuldades econômicas, iniciando-se o que se chamou à época de
“Projeto Guerra nas Estrelas”, ou seja, um projeto que criava sistemas de mísseis de ataque e

defesa, bem como de uma rede de mísseis de proteção ao mundo ocidental de mísseis oriundos da União Soviética. Tal projeto, iniciado, visava mais ao desgaste econômico do opositor, já
em imensas dificuldades financeiras, do que, de fato, ser realizado.
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Outro ponto importante na debacle da União Soviética foi o que denominamos 3ª Revolu-

ção Industrial, a revolução da informática. Seu parque industrial, e muito mais, o grupo diri-

gente, a chamada “Nomenklatura”, ou seja, a liderança burocrática do partido não viu o alcance
e também não teve condições de redirecionar as ações fabris.

O resultado foi a crise sem retorno que, em 1991, tornou a União Soviética um passado. Isto

fez que podemos dizer que a Guerra Fria teve um vencedor: os EUA. Este, sem oposição, faz o

que entende que seja necessário para manter sua visão ideológica e econômica: ocupa países,
cria bases militares onde quer, põe ou tira governantes democraticamente eleitos...

E o modelo mais visível de sua atuação se dá na América Latina, que, segundo até documen-

tos oficiais,3é considerada “quintal “ dos Estados Unidos.

10. O FIM DO SONHO SOCIALISTA NA DERROTA DO MODELO SOVIÉTICO

Desde a segunda metade do século XIX vivemos uma disputa ideológica e prática entre os

modelos capitalista e socialista na economia. A partir do pensamento de Karl Marx, principal-

mente em seu conceito-chave de entender a História como a luta de classes, vamos ter sempre,

entre segmentos fortes e lideranças dos trabalhadores, a busca da construção do socialismo
em lugar do capitalismo opressor. Para isto, a imensa maioria vai ter o socialismo russo e de-

pois soviético como modelo a ser buscado.

Outra possibilidade era a da social-democracia vivenciada na Europa, principalmente nos

países nórdicos, nos quais o Estado de Bem-Estar Social providenciava uma vida mais humana aos seus habitantes, quer na gratuidade da educação, da saúde e da previdência, como na

ajuda no campo da moradia, entre outros. Um dos objetivos do grupo norteador do neoliberalismo foi o de desconstruir o estado de bem-estar social.

11. DA SOCIAL-DEMOCRACIA AO NEOLIBERALISMO – FIM DE OUTRA UTOPIA?

Um dos pontos centrais do pensamento dos neoliberais de Mont Pellerin era o de que a

Social Democracia, o Estado ajudando e dando condições de vida mais adequadas à popula-

ção, era, na verdade, anti-humano. Dar escola, saúde e previdência gratuitamente era igualar

os bons e os maus, era tirar-lhes a possibilidade de crescimento. Assim, era necessário dar um
fim à social-democracia, a provedora do Estado de Bem-Estar Social.

De 1945 a 1970 temos o que alguns chamam de “os trinta anos gloriosos”, período de cres-

cimento do capitalismo e do bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras, mormente os que
viviam nos estados social-democratas.

Mas, com a ascensão de M. Tatcher e, depois, de R. Reagan, entramos no momento histórico

de grande e total influência das corporações e dos bilionários na política, em que elas incidem

3

HARWEY, D.,
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diretamente nos políticos, entre empresários e ocupantes de cargos eletivos. Stiglitz afirma
que o sistema financeiro está comprando universidades pelo mundo todo. Há revistas aca-

dêmicas compradas com dinheiro desses grupos. Há compra da mídia do modo clássico e as

invasões de privacidade no nível das mídias digitais. No Brasil, grupos como o MBL têm seus
membros pagos regiamente em dólares de famílias americanas, como já foi provado.
12. A AÇÃO DO FMI, DA CIA E DOS BILIONÁRIOS AMERICANOS

Quando do processo do “impeachment” da presidente Dilma, viemos a saber que grupos

de jovens, atuando principalmente nas novas mídias, eram sustentados pelos petrodólares de

famílias americanas. Temos não só textos, mas também vídeos que nos mostram isso. O grupo
“Movimento Brasil Livre”, MBL, é o mais conhecido, mas existem outros, inclusive Igrejas evangélicas cujo nome termina com a expressão “church”.

Mas temos também o conhecimento de que grupos milionários no mundo, principalmente

nos EUA, compraram grandes universidades ou conseguiram instituir cursos nas mesmas que

validam, explicam e defendem o neoliberalismo, a partir das conclusões de Mont Pellerin. Por
isso mesmo, a Escola de Chicago defende com unhas e dentes tal processo político-econômico,
sendo dela o economista Milton Freedman, aquele que constituiu economicamente o primeiro
neoliberalismo da história, no Chile de Pinochet, causando, inclusive, um terror e um morticí-

nio na esquerda jamais igualado.

Em outras palavras, podemos dizer que os movimentos, tais como o citado do “impeach-

ment”, não são neutros nem veleidades, mas estruturados e condicionados pelos dólares americanos.

E hoje, aqui no Brasil, já ficou demonstrado claramente, o golpe foi dado para favorecer o

capital financeiro especulativo, e teve a mão do FMI e da CIA, e seus dólares.

13. O INDIVIDUALISMO E O CONSUMISMO

É a partir da década de 60 que as chamadas revoluções culturais (lembremo-nos do Maio

Francês de 1968) vão trazer no centro das preocupações dos homens e mulheres, a questão do
individualismo, a afirmação da subjetividade, a autopropriedade do corpo, não ao passado e à
tradição, a pós-modernidade etc.

A Modernidade tem no pensamento cartesiano um de seus eixos. A partir de seu “Cogito,

ergo Sum”, Descartes faz a afirmação cabal para a modernidade que o EU, o Humano, com sua

razão infinita, define a verdade e, portanto, define o mundo e o outro. O EU PENSO define o ou-

tro como Objeto a ser definido. Por isso dizemos que a forma de vida construída sob o impacto
da Modernidade é o “individualismo”.

Por isso, o OUTRO é considerado um impedimento, uma pedra no caminho do EU, e que

tem que ser eliminada. Este individualismo, a partir do movimento do pensamento pós-moCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57
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derno “e globalizado favorece um estilo de vida que debilita o desenvolvimento e a estabilidade
dos vínculos entre as pessoas e distorce os vínculos familiares”.4

Além das guerras que existem pelos mais diferentes motivos, o individualismo é o que afas-

ta o EU do OUTRO, que, fazendo deste um objeto, não o considera dialogante. Assim, o mundo,
que está dilacerado pelas guerras e a violência, está, também moldado por um doentio indi-

vidualismo que divide os seres humanos e põe-nos uns contra os outros visando ao próprio
bem-estar.

O Individualismo também gera uma espécie de vício como saída e resolução do problema:

é o consumismo. E nesse caso, economicamente, a atual economia, com o predomínio de um

capital financeiro e outro produtivo, coloca em alta, e difunde, uma exacerbação do consumo,
o consumismo desenfreado que o mercado incentiva.

14. CONSTRUIR O NOVO? GUERRA DE CIVILIZAÇÕES? O ISI COMO PROPOSTA?

Em seguida à guerra do Kuwait, os EUA invadiram o Iraque, onde ficaram 9 anos, e custou

bilhões de dólares e milhares de vidas. Muito embora vivessem numa ditadura, no Iraque havia um nível de vida muito melhor do que nos demais países do golfo.

A invasão americana promoveu a morte de milhares de crianças, um dos motivos pelos

quais militantes islâmicos se rebelaram e passaram a criar seus grupos de guerrilha e, depois,
se organizaram no ISI, sendo que muitos islâmicos que lutaram contra os EUA no Afeganistão
e na Líbia tornaram-se membros do novo grupo. Em outras palavras parece que Samuel Hun-

tington tinha razão.5

15. O NAZIFASCISMO DE VOLTA AO MUNDO

Lembremo-nos das atrocidades que o mundo viveu nas décadas de 30 e 40, provindas das

práticas do Nazismo e do Fascismo. Ao final da Segunda Guerra, chegamos à conclusão de
que aquela forma de pensar e de agir estava derrotada por formas mais lógicas e humanas.

E assim vivemos por décadas. E eis que agora nos preocupa demasiado o que estamos vendo
pelo mundo, principalmente depois do fim da União Soviética, principalmente nas disputas

políticas, principalmente na Europa, mas agora também no Brasil. É a presença de grupos de
extrema direita, carregando vestimentas e bandeiras nazifascistas. Sem nenhum pejo, concor-

rem nas eleições, e, em alguns lugares, ganham cadeiras nos parlamentos.

Não obstante sejam os migrantes os principais motivadores desta irracional mudança de

atitudes, o que estamos vendo mais é que outros grupos são também motivo da sanha desen-

freada dos neonazistas: os pobres, os que precisam da presença do Estado para dar-lhes maio-

4
5

PAPA FRANCISCO, “Evangelii Gaudium”.

HUNTINGTON, S. “Choque de Civilizações e a Reconstrução da Ordem Mundial”.
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res condições de vida. Não é difícil vermos, no dia a dia, a presença de tais grupos nazifascistas
presentes nas mídias, que, aliás, eles dominam muito bem. Aquilo que, para alguns de nós,
pode dar ensejo a vergonha e redução da capacidade intelectual, eis que vemos continuamente
na fala e na escrita de alguns que, aliás, se entendem como superiores ao resto da sociedade.

É um perigo! O seu crescimento e sua presença mais forte na mídia e nas práticas grupais podem nos levar a acreditar em outras décadas de sofrimento e angústia como foram as de 30 e 40.
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NOTAS
O julgamento de Jesus
O maior erro judiciário da História1-2
Para esta publicação manteve-se o texto original completo, atualizando-o quanto
à ortografia vigente em 2018, tendo sido mantida a grafia dos nomes próprios em
1957, bem como a grafia de termos técnicos jurídicos. O atualizador, Cirano Dias
Pelin, fez, apenas, adequação de pontuação aqui e ali, corrigiu e/ou complementou
as notas de rodapé existentes e inseriu outras, quando necessário, para melhor compreensão do leitor atual, especialmente o não familiarizado com a literatura jurídica.
Ruy de Azevedo Sodré3

Entronizamos hoje, em reunião festiva, a imagem de Jesus Cristo em nossa sala de sessões.

Era uma velha aspiração que de há muito vínhamos acalentando, só agora tornada uma
feliz realidade, com a construção da nossa Casa, e por mercê de deliberação unânime deste
Conselho Secional da Ordem dos Advogados do Brasil.
Essa coesão de sentimentos tem um significado muito expressivo, de vez que, ainda mesmo
que alguns poucos não professem a fé católica, veem, contudo, na imagem de Cristo crucificado, um símbolo de justiça.
Por mais paradoxal que pareça, a verdade é que, injustiçado pelos homens que o levaram à
cruz, Cristo se ofereceu a esse sacrifício máximo para salvação da humanidade.

Trata-se da morte do juiz do mundo, que expirou na cruz para que pudesse ser feita, plenamente, justiça eterna aos homens que se haviam desviado do caminho que Deus lhes traçara.

1
2
3

Oração proferida, em nome do Conselho Secional, em 8 de dezembro de 1956, por ocasião da entronização da imagem de
Cristo na sala de sessões.
Artigo publicado na Revista dos Tribunais (RT) 256, de fevereiro de 1957, p. 3.

Membro do Conselho Secional da Ordem dos Advogados; do Instituto de Direito Social, do Instituto dos Advogados; da
Sociedade Internacional de Direito Social; do Instituto de Direito do Trabalho do Rio Grande do Sul; do Instituto da Ordem
dos Advogados Brasileiros; da Sociedade Paulista de Medicina Social e do Trabalho.
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Por outro lado, parecerá, também, paradoxal ante o constante fluxo da vida jurídica, principalmente com as transformações contínuas do direito positivo, alimentado por fontes sociológicas e históricas, trazer para esta casa de juristas, onde se reúnem aqueles a quem a classe outorgou poderes para dirigi-la, como signo sagrado, a imagem de quem viveu há dois mil anos.

Ainda que Jesus Cristo não se apresente a alguns espíritos como o próprio Deus feito homem, mesmo assim devemos reconhecer que ele encarna um alto ideal de justiça e de verdade,
que, durante o perpassar de vinte séculos, constituiu sempre, como ainda hoje constitui, uma
esperança para a vida do Direito e um consolo para todos os que, como advogados ou partes,
sofrem os efeitos de decisões injustas.

É que, para o humanismo cristão, o Direito não é como aparece ao historicismo, um produto fatal elaborado pela tradição popular, nem como pretende o sociologismo, uma revolução
em marcha batida, comandada pelos fatos.

A despeito da vida sinuosa do Direito, entre derrotas e vitórias, há algo que já ficou definitivamente de um passado que se encerrou e que o futuro, por mais original que venha a ser, terá
que reconhecer como constante da ciência jurídica: é esse alto ideal de Justiça e de Verdade
que Jesus Cristo, em sua eternidade, como suspenso entre os horizontes do passado e do futuro, ilumina e iluminará para sempre, ao pregar a fraternidade humana e, consequentemente, postular esses débitos e créditos, que quebraram os quadros do individualismo jurídico e
conseguiram, por exemplo, amoldar-se às fórmulas do Novum Jus,4 no sentido de proteger os
social e economicamente fracos.

Jesus Cristo, na verdade, não é jurista no sentido técnico da palavra, e até pode ser apresentado, com razão, como vítima de um julgamento iníquo que o condenou à morte no madeiro
destinado aos facínoras da época.

Esse julgamento, em que ficou estereotipada a falibilidade da raça humana, foi proferido
em menos de vinte e quatro horas, no maior processo da História. E maior processo da História porque, no dizer de Armando Dias de Azevedo,5 “foi ele que abriu uma nova era para a

humanidade, porque foi ele que fez da data do nascimento desse réu condenado ao mais ignominioso dos suplícios o marco divisório da História Universal”.

Já a prisão de Cristo no Jardim das Oliveiras suscita uma dúvida, que Daniel Rops6 assim

expressa: das duas autoridades legais, a judia e a romana, qual, aos olhos da História, carrega
com o peso da morte de Cristo? Quem tem a responsabilidade, ou melhor, quem ordenou a
prisão de Cristo? Foram os sumos pontífices e os fariseus quem a ordenaram, mas, por outro
lado, foram os soldados romanos que cumpriram o mandado de prisão.
4

Novo Direito (N.E.).

6

Daniel Rops, Jésus en son temps – La Passion.

5

Armando Dias de Azevedo, “O maior processo da História”, conferência pronunciada em 18 de agosto de 1954 no Instituto
dos Advogados do Rio Grande do Sul.
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Suspeito era o tribunal que o iria julgar, pois dele recebeu Judas os trinta dinheiros com que

atraiçoaria seu Divino Mestre.

Preso às onze horas da noite, já à meia-noite Cristo fora levado à presença de Anás. Este, ve-

lhaco e cruel, dominava o Sinédrio, tribunal supremo, onde cinco sacerdotes eram filhos seus,
e o presidente, seu genro Caifás. Se já pesava sobre aquele tribunal uma comprovada suspei-

ção, o fato de Jesus ser levado à presença de Anás, que já não era sumo pontífice, mas apenas

manipulador oculto das decisões do Sinédrio, evidencia o prejulgamento daquele apressado e
ignominioso processo.

Não obtendo, naquele interrogatório, que faria inveja aos mais desalmados beleguins da

nossa época, nenhuma prova, indício algum ou mesmo mera suposição de qualquer crime,
Anás remeteu Jesus ao Sinédrio, que estava reunido sob a presidência de Caifás.

E o julgamento prosseguiu, às duas horas da madrugada de sexta-feira, sem figura nem

forma de processo. As testemunhas arroladas eram falsas, e mesmo assim, no dizer do evangelista Marcos, não eram concordes.

Da boca de uma delas surgiu a acusação: Jesus dissera: “Posso destruir o templo de Deus e

reconstruí-lo em três dias”.

Caifás, exultante, arguiu Jesus sobre o que ouvira.

As palavras de Jesus, entretanto, não se referiam ao Templo de Jerusalém, mas ao seu pró-

prio corpo, metaforicamente considerado templo vivo de Deus.

Ante o inquietante silêncio de Jesus, Caifás procurou obter sua confissão, inquirindo-o, as-

tuciosamente, com a evidente intenção de ilaquear sua inocência: “Eu te conjuro, em nome de
Deus vivo, a que nos diga se és Cristo, o Filho de Deus vivo”. A esse repto Jesus proferiu uma
advertência: “Se eu vo-lo disser, não me acreditareis. Também se vos fizer qualquer pergunta

não me respondereis, nem dareis liberdade. Mas, depois disto, o Filho do Homem estará sentado à direita do Poder de Deus”.

Replicaram, imediatamente, os julgadores, a uma voz: “Portanto, és o Filho de Deus!”.
Então Jesus afirmou: “Vós o dizeis. Eu o sou”.

Caifás, triunfante, voltando-se para seus comparsas, sentenciou, segundo relato de Mateus:

“Blasfemou. Para que precisamos, ainda, de testemunhas? Acabastes de ouvir a blasfêmia. Que
vos parece?”.

E os juízes do Sinédrio, acordes e uníssonos, proclamaram: “É réu de morte – Reus est mortis”.

Mas aqui surge mais outra nulidade naquele nefando processo, além de a acusação ser

baseada num único depoimento, e é a de que o julgamento se estendera madrugada adentro,

ferindo o preceito expresso da lei mosaica segundo o qual só à luz do sol alguém poderia ser
julgado.
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E para sanar essa nulidade entregaram Jesus à fúria da soldadesca para, ao romper do dia,

ser confirmada a sentença já proclamada.

E assim se fez, violando, também, outro preceito legal, o qual ordenava que “nas causas pe-

cuniárias pode-se terminar o processo no mesmo dia em que se começou; nas causas capitais
pode-se pronunciar a absolvição no mesmo dia, mas a condenação deve, ao invés, deferir-se ao
dia seguinte, na esperança de que se encontre um argumento a favor do acusado”.

O tribunal supremo dos judeus não tinha força executória para suas condenações à morte.

Jerusalém estava sob o domínio de Roma. Só o pontífice Pilatos, procurador dos romanos, poderia homologar tal condenação, ordenando que se a cumprisse.

Há mesmo quem sustente que, no Estado constitucional da Palestina, os judeus não só

não tinham o direito de pronunciar uma condenação à morte como o Sinédrio não podia nem
mesmo reunir-se para cuidar de um processo capital senão com a expressa autorização do
procurador dos romanos.

E a prova de que, no processo de Jesus, os judeus o julgaram sem a prévia licença do re-

presentante de Roma está no fato, segundo relata São João, de que, quando os judeus foram

procurar Pilatos, este entendeu que eles vinham pedir aquela autorização, e então lhes disse:
“Tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei”.
E Jesus já estava julgado...

Mas foi Jesus levado à presença de Pilatos no Procuratorium com a denúncia já decretada

procedente do Sinédrio, mas a ele apresentada não mais sob o aspecto religioso, mas sim como
uma questão política a fim de angariar a ratificação de Pilatos: “Encontramos este homem subvertendo a nossa Nação, vedando pagar imposto a César e dizendo ser ele o Cristo-Rei”.

Passa Pilatos a interrogar Jesus, e desse interrogatório, relatado pelos evangelistas, encon-

tramos a razão pela qual Jesus não se defendeu, tampouco teve a sua causa patrocinada por
advogado.

As palavras de Jesus em resposta ao tíbio procurador dos romanos esclarecem a plenitude

do sacrifício a que, livremente, se impusera para salvação da humanidade.

“O meu reino não é deste mundo; se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros

certamente haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus; mas o meu reino
não é daqui.”

Jesus não convocou nenhum súdito ou ministro seu para pelejar a fim de que ele não fosse

entregue aos judeus.

Não se defendeu porque contra ele não havia acusação alguma. Não se defendeu nem so-

licitou a outros que o livrassem do processo porque ele não veio a este mundo “para se fazer
servir, mas para servir e dar sua vida como resgate da multidão”.
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Nunca, na feliz expressão de um historiador, “na terra nenhum ato foi tão livre interiormente, produzido tão exclusivamente pela vontade pessoal, como o sacrifício de Jesus no Gólgota”.

“Ninguém toma minha vida, eu mesmo é que a dou. Tenho o poder de dá-la e tenho o poder
de retomá-la.”
Jesus não convocou nenhum advogado para assisti-lo, mesmo porque Ele é que, como sublime advogado, naquele nefando processo, estava patrocinando a causa da humanidade, em
cuja defesa iria sacrificar a própria vida, perdoando a final, na hora da morte, aos que o imolavam impiedosamente.
Pilatos, após julgar Jesus, e procurando julgar-se incompetente, ratione materiae,1 volta-se

para os príncipes dos sacerdotes e proclama: “Não encontro culpa alguma neste homem”.

Mas estes, que haviam apresentado Jesus como criminoso, por atos contrários à religião e
ao poder civil, um e outro não apurados por Pilatos, voltam-se, com maior veemência, então,
acusando-o: “Ele subleva o povo, ensinando por toda a Judeia, a começar da Galileia até aqui”.
Tal acusação deu a Pilatos outra oportunidade para, fugindo à responsabilidade, deixar de absolver Jesus. Julgou-se incompetente, já agora ratione loci.2

Se Jesus tinha seu domicílio em Nazareth, na Galileia, e se seu crime era o de sublevar os
habitantes daquele reino, a competência para julgá-lo não era sua, mas sim de Herodes Antipa.
A este, como governador do reino da Galileia e da Pereia, pertencia a jurisdição criminal.
O expediente denunciador de uma astuta habilidade política de Pilatos, desaforando a causa, e que o usara com um dúplice fim: não condenar Jesus, porque sabia que ele era inocente, e
lisonjear Herodes, com quem não mantinha relações políticas, tal expediente, se atingira a este
último escopo, fracassara quanto ao primeiro.
O ato de Pilatos não pode ser interpretado como um escrúpulo de constitucionalidade,
mas, segundo opinião de Giovanni Rosadi,3 como um desprezível expediente de irresolução e

de contemporização, se não, também, de deferência e de adulação para com o tetrarca, com
quem o procurador irrequieto estava até então em relação de inimizade, talvez devido à morte
dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara aos sacrifícios.

Há, ainda, os que, como Daniel Rops,4 veem no ato de Pilatos, além daquele dúplice fim,
uma armadilha lançada contra Herodes, então presente em Jerusalém para as festas da Páscoa,
transferindo-lhe a responsabilidade de um veredicto embaraçante.

1

Em razão da matéria (N.E.).

3

Giovanni Rosadi, Il processo de Gesú.

2

4

Em razão de lugar (N.E.).
Daniel Rops, op. cit.
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E o ardil consistia no fato de que o julgamento que o tetrarca proferisse seria nulo, pois não
poderia ele julgar fora das fronteiras de seu Estado, as quais, por certo, limitavam sua competência jurisdicional.

Realmente, autores há que sustentam a existência de um impedimento de ordem legal, pois
se, conforme a acusação, Jesus respondia a um delito de sedição continuada, começada na Galileia e terminada em Jerusalém, na Judeia, a regra do Direito Romano, que Pilatos não desconhecia, impunha a competência do foro pelo lugar em que fora preso o réu cometendo o delito.
E se Jesus fora preso às portas de Jerusalém, a competência era de Pilatos e não de Herodes.

Mas Herodes, “árbitro momentâneo de embaraçosa situação”, sem levantar nenhum conflito de jurisdição, ao cabo de um frustrado interrogatório, astuciosamente devolve o incômodo
réu ao procônsul sem culpa alguma, apenas vestido de uma túnica branca a indicar tratar-se
de um insensato e irresponsável.
Há, por seu turno, certos comentadores que interpretam o gesto de Herodes, devolvendo
Jesus a Pilatos, vestido de uma túnica branca, não como sendo um réu insensato e irresponsável, mas com uma intencional ironia para com Pilatos. A túnica branca, análoga à que em Roma
os tribunos militares se revestiam para o combate ou que os candidatos às eleições traziam
obrigatoriamente, tinha esse sentido romano e não o de ridicularizar Jesus como se fosse rei
dos judeus. Assim, a uma blague de Pilatos Herodes respondia com um gesto de sibilina ironia.

Qualquer, porém, que seja a interpretação que se pretenda dar ao gesto de Pilatos, deferindo a competência para julgar Herodes e a solerte réplica deste, o que se verifica, sob o aspecto
estritamente jurídico, é mais uma nulidade, de vez que ao tetrarca não era lícito exercer a judicatura fora dos limites da sua jurisdição.

Herodes e Pilatos, um e outro se valiam. Postos na mesma bitola – compara-os Dom Duarte
Leopoldo e Silva5 –, “aferidos pelo mesmo padrão, em muito pouco se encontrariam desiguais,

um quase nada desconforme na vileza e covardia. Um e outro, o judeu e o romano, este prepotente e ambicioso, humilhado e vingativo aquele, inimigos que antes eram, aqui se apertavam
as mãos, no campo neutro da judicatura; aqui se reconciliam irmanando interesses políticos,
que se não entrechoquem em luta desigual e ventura”.

Segundo o relato de São Lucas, quis ainda Pilatos, ao prosseguir no julgamento, escapar
de sua responsabilidade, ponderando aos acusadores: “Apresentastes-me este homem como
agitador do povo e eis que, interrogando-o eu, diante de vós, não achei nele culpa alguma daquilo de que o acusais. Tampouco Herodes, pois o remeti a ele e eis que nada ficou apurado que
mereça morte. Por isso, soltá-lo-ei depois de o castigar”.
E Jesus foi horrivelmente flagelado, mercê de um ato de extrema covardia de quem, julgando-o inocente, subordina a concessão de sua liberdade a um castigo.
5

Dom Duarte Leopoldo e Silva, Sermões da Paixão.
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Mas a multidão insuflada pelos pontífices não se satisfez com o simples flagelo. Quer a
condenação de Jesus.

E Pilatos mais uma vez se acovarda e lança mão de outro recurso. Como era costume, na
Páscoa, pôr em liberdade um prisioneiro que o povo designasse, o procurador dos romanos
usa do direito do indulto. E ofereceu à plebe a escolha, ou o assassino Barrabás ou Jesus. E o
indultado foi o bandido, e Jesus foi condenado à crucifixão.

E Pilatos lavou as mãos, significando, com isso, conforme um costume judeu, que se julgava
inocente daquele assassínio. Mas, como adverte Rosadi, o oceano não seria suficiente para lavar as mãos maculadas de sangue, ou melhor, o próprio oceano ficaria ensanguentado.

Chauvin,6 ao estudar o processo de Jesus, acentua como Pilatos violou as formalidades mais

elementares do processo romano. Não designou os acusadores; não concedeu ao acusado os
prazos de vigor para escolher seus advogados; não indagou mesmo se o acusado tinha um
defensor; portanto, nem acareação em regra, nem discussão contraditória, nem acareação de
testemunhas de acusação e de defesa, finalmente, nem a sentença foi pronunciada nos termos
regulares.
E foi assim que no ano 17 do império de Tibério César, e 30 de nossa era, numa sexta-feira,
na Santa Cidade de Jerusalém, Pôncio Pilatos condenou Jesus de Nazareth a morrer em uma
cruz entre dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, Jesus no meio. No meio – comenta São
Boaventura – “como o principal e o maior dos celerados”.

E na sua sentença7 o juiz político e astucioso, covarde e hipócrita, consigna que, segundo

os grandes e notórios testemunhos do povo: Jesus é sedutor; é sedicioso; é inimigo da lei;
chama-se falsamente rei de Israel e entrou no templo seguido da multidão, levando palmas na
mão.
Nos dois processos a que Jesus foi submetido, o religioso perante o Sinédrio e o civil perante Pilatos, ambos iniciados e concluídos em menos de vinte e quatro horas, foram cometidas as
6
7

Constantin Chauvin, Le Procès de Jésus-Christ.

A sentença é a seguinte: “No ano dezessete do império de Tibério César, e a vinte e cinco do mês de março, da Santa Cidade
de Jerusalém, sendo sacerdote e sacrificadores Anás e Caifás.

Pôncio Pilatos, governador da Galileia-Baixa, sentado na cadeira presidencial do pretório: Sentencia Jesus de Nazareth a
morrer em uma cruz entre dois ladrões, dizendo os grandes e notórios testemunhos do povo que:
1 – Jesus é sedutor
2 – É sedicioso

3 – É inimigo da lei

4 – Chama-se falsamente Filho de Deus
5 – Chama-se falsamente rei de Israel

6 – Entrou no templo seguido da multidão, levando palmas na mão.

Manda ao primeiro centurião Quirilinu Cornelius que o conduza ao sítio do suplício.
Proíbe a toda pessoa, seja pobre, seja rica, impedir a morte de Jesus.
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maiores iniquidades, a par de, segundo profundas pesquisas levadas a efeito por renomados
juristas,8 terem ocorrido mais de trinta nulidades. Cumpre, ainda, lembrar, como o fez Dias de
Azevedo em interessante estudo, a clássica sentença de Cícero:9 “[...] crimen sine accusatore,
sententia sine consilio, damnatio sine defensione”.10
E Jesus foi crucificado.

Resta-nos, porém, sua imagem veneranda e venerável. Resta-nos o crucifixo, que, segundo
o nosso grande e saudoso arcebispo Dom Duarte Leopoldo e Silva, “é uma dádiva preciosa do
seu amor, já agora para sempre fixado no vértice das igrejas ou na sala nobre das famílias que
não se pejam das suas ignomínias”, e também – acrescentamos nós – já agora na sala onde se
8

Os testemunhos que firmavam (sic) a sentença contra Jesus são de:

1 – Daniel Robian, fariseu
2 – Joannas Zorobatel
3 – Rafael Robani

4 – Capeto, homem público.

Jesus sairá da cidade de Jerusalém pela porta Struené”.

NOTA – Esta sentença está gravada em uma prancha de cobre; nos dois lados estão escritas estas palavras: uma igual
prancha foi enviada a cada tribo. Foi encontrada em um vaso antigo de mármore branco quando se faziam escavações na
cidade de Áquila, reino de Nápoles, em 1820, e foi descoberta pelos comissários de artes que seguiam os exércitos franceses
– depois da expedição de Napoleão, estava na sacristia dos Cartuxos, perto de Nápoles, encerrada em uma caixa de ébano:
o vaso está na Capela de Caserte. A tradução acima transcrita foi feita pelos membros da Comissão de artes. O original
está em hebreu. Os Cartuxos obtiveram, à força de súplicas, que não levassem a referida prancha, o que lhes foi concedido
em recompensa dos grandes serviços que haviam feito em favor do exército. (Publicada no El Derecho – Periódico de
Jurisprudencia y Legislación – Tomo II – Núm. 15 – México – Sábado, 10 de abril de 1869.)

9

10

Dias de Azevedo, na sua conferência, relata a revisão criminal do processo, procedida há vinte e cinco anos, em Jerusalém,
baseado na seguinte notícia publicada em 31 de março de 1931 pelo jornal Estado do Rio Grande, de Porto Alegre: “Às
catorze horas, precisamente, o edifício onde funciona o tribunal especial estava literalmente cheio, vendo-se, entre os
presentes, inúmeros jurisconsultos estrangeiros, que foram especialmente convidados. Faziam parte do conselho de
jurados os nomes mais proeminentes da raça hebraica, tendo, ao entrarem, assumido o compromisso de se pronunciarem
com absoluta justiça. Na presidência dos trabalhos encontrava-se o Dr. Beldeissel, um dos mais notáveis juristas hebraicos.
Na defesa, o advogado Reichwehr, sendo a promotoria ocupada pelo Dr. Blandeister. A acusação, folheando um dossier de
mais de mil páginas datilografadas, procurou mostrar que Cristo fora, ao seu tempo, um conspirador temível, tendo aliciado
pessoas para combater o governo, pois predicava uma religião que não era a oficial. Após quatro horas de acusação, o
promotor pediu ao Conselho que confirmasse a sentença imposta. Feito um descanso de vinte minutos, prosseguiram os
trabalhos, com a defesa do réu, feita pelo Dr. Reichwehr, que começou dizendo que iria demonstrar que aquele julgamento
havia sido injusto, que Cristo fora uma das inúmeras vítimas dos erros judiciários. Demonstrou que Jesus jamais poderia
ter sido condenado à morte por pregar uma religião, que era a da salvação, que somente o egoísmo do povo judeu não
quis aceitar. Que nunca houvera qualquer prova contra Jesus, qualquer culpa, prova-o suficientemente a atitude de Pilatos,
que reconheceu inteiramente a inocência do réu. Continuou a peça oratória, que foi notável, pedindo aos jurados que não
sacrificassem os interesses da pura justiça por interesse de raça e de Estado, e que se lembrassem de que Jesus estaria
sempre disposto a perdoar os agravos sofridos. A defesa durou cinco horas exatamente. Os jurados, após, entraram na sala
reservada. Quando voltaram, o presidente deu a sentença seguinte: ‘De acordo com quatro votos dos jurados a favor e um
contra, o réu é absolvido e fica demonstrada a sua nenhuma culpabilidade, tendo sido um dos erros mais tremendos a sua
acusação; e que o castigo devido caia sobre e raça hebraica até que ela fique redimida das suas culpas’. O. Dr. Reichwehr
foi muito felicitado a seguir. A multidão, ouvido o veredictum, retirou-se silenciosa desse julgamento, cujo resultado foi
esperado com enorme sensação por todo o mundo civilizado”.
Cícero, In Verrem II.5,23. As Verrinas são uma série de discursos de acusação feita por Cícero ao longo do julgamento, em
70 a.C., em Roma, do ex-governador da Sicília Caio Verres, processado pelo próprio Cícero, a pedido dos sicilianos, por
corrupção e extorsão durante seu mandato, entre 73 e 71 a.C. (N.E.).

“[...] crime sem acusador, sentença sem tribunal, condenação sem defesa” (N.E.).
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reúnem aqueles a quem foram confiados altos interesses de uma nobre classe, como a dos
advogados de São Paulo.
Na condenação de Jesus há quatro cruzes que significam quatro atitudes. Há a cruz do mau
ladrão, que encerra sua vida de erros e pecados blasfemando. Há a do bom ladrão, que, embora
criminoso, suplica perdão de seus pecados e se converte no primeiro santo da Igreja. Há a de
Simão, o Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Cristo e suportou-a nos ombros com
orgulhosa dignidade. A quarta cruz foi a que levou Jesus. Esta representa um ato de vontade
plena. As outras três foram impostas.
Toca a cada um de nós a escolha da cruz.

“Na cruz morreu o homem um dia. É preciso aprender a morrer na cruz todos os dias.”

Vivemos na sociedade num permanente drama jurídico. A lei objetiva prevenir esses dramas, e encontrar-lhes soluções adequadas. Cada um de nós, continuamente, está criando relações jurídicas que se resolvem, a maioria das vezes, dentro de um clima normal, no desenrolar
cotidiano de nossa vida. Mas o drama jurídico está sempre envolvendo em suas malhas uma
multidão de pessoas que, não respeitando os princípios da coexistência social, ferem direitos
alheios.
Cabe ao advogado, dentro desse drama, um papel saliente, e de difícil desempenho. Surgimos, no cenário jurídico, em defesa daqueles que se julgam feridos em seus direitos e também,
do outro lado, aparecemos defendendo os autores das lesões.

Para libertar o advogado da terrível tragédia que representa a perda de um pleito, recordamos o conselho de um jurista castelhano, segundo o qual os advogados devem sentir os pleitos
como próprios, mas julgá-los como alheios uma vez proferida a sentença.

Mas, na verdade, de tal forma nos identificamos com os interesses do cliente que, difícil, se
não impossível, será traçar um limite dentro do qual sintamos a causa como própria para, em
seguida, senti-la unicamente do cliente. Só a justiça divina, simbolizada na imagem de Cristo,
fortalecerá o nosso ânimo para, compreendendo a falibilidade humana, continuarmos a pleitear justiça, nesse espinhoso munus público de que estamos investidos.
E a lição do maior processo da História, para o maior advogado brasileiro – o grande Ruy11

–, é de que o bom ladrão se salvou, mas não há salvação para o juiz covarde.

Assim, na imagem de Cristo que ora entronizamos nesta sala de nossas reuniões, acima
da ratio scripta,12 que é a lei, vejamos a grande força civilizadora, cristalizada no ideal cristão
11

12

Ruy Barbosa, “O justo e a justiça política”, artigo publicado na “A Imprensa”, de 31 de março de 1899, e transcrito no
Correio Paulistano de 30 de março de 1956. [Disponível em: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/
rui_barbosa/FCRB_RuiBarbosa_O_justo_ea_justica_politica.pdf>. (N.E.)]
Argumento escrito (N.E.).
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– essa mola mestra do progresso social que, com base na unidade divina, ensina aos homens
que, pela sua progênie comum, são verdadeiros irmãos.
“Há vinte séculos que o espetáculo desse Deus sofredor ajuda os homens a suportarem o
sofrimento.”

Que Jesus nos dê forças para carregarmos a nossa cruz, iluminando o caminho a percorrermos com as luzes da sua Verdade e da sua Justiça.
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¿Ha muerto la utopía? ¿Triunfan las distopías?
Lección jubilar pronunciada el 24 de abril de 2018
Juan José Tamayo

Universidad Carlos III de Madrid

Deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Dr.

Juan Romo, a la Vicerrectora de Comunicación y Cultura, dra. María Pilar Carrera, al decano
de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación por su generosa invitación a

dictar esta lección, a Ustedes, colegas, estudiantes, amigas y amigos por acompañarme en esta

efemérides tan significativa y a todas las personas que no han podido asistir y me han expresado su amistad y apoyo.

El texto que Ustedes tienen en sus manos consta de cuatro partes: la primera da cuenta de

mis investigaciones sobre las utopías, las distopías y el pensamiento utópico y distópico. La
segunda analiza críticamente el destierro, maltrato e incluso odio a la utopía. La tercera expone la antropología de la esperanza y la filosofía utópica. La cuarta propone la rehabilitación
crítica de la utopía e intenta responder a la pregunta “¿qué utopía rehabilitar”?

Como el texto es muy extenso -91 páginas + 40 de mi bibliografía-, expondré solo tres te-

mas: 1. Pugna entre dos tipos de razón: utópica y científico-técnica. 2. La utopía en horas bajas.
3. Rehabilitación crítica de la utopía1.

En esta lección voy a renunciar a la oratoria, que es mi género literario preferido y, siguien-

do el protocolo académico, leeré la lección.

1

Para una más rigurosa y sólida fundamentación de esta lección remito a mi obra más importante sobre el tema: Invitación
a la utopía. Estudio histórico para tiempos de crisis, Trotta, Madrid, 2012, 1ª reimpresión, 2016, 304 págs, que ha sido
objeto de numerosas reseñas y de encuentros entre especialistas que han analizado la obra interdisciplinarmente, y al
texto completo de esta lección: ¿Ha muerto la utopía? ¿Triunfan las distopías? Universidad Carlos III de Madrid-Biblioteca
Nuevas, Madrid, 2018, 142 págs.
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I. Razón utópica versus razón científico-técnica
TIEMPO Y SAZÓN: QOHÉLET 3,1-8

Cuando comencé a escribir esta lección, que llaman ultima lectio –espero que lo sea solo
como ritual académico-, y que yo prefiero llamar lección jubilar, me vino a la memoria un texto
escrito por un autor hebreo entre los siglos IV y III antes de la era común y recogido en la Biblia
judía con el título “Palabras de Qohélet, hijo de David, rey de Jerusalén”. En realidad, Qohélet
no es un nombre propio, sino, probablemente, el nombre de una función, la del que habla en la
asamblea, es decir, el “Predicador”2.

El libro transmite una filosofía pesimista de la existencia, subraya la negatividad de la historia, rechaza el presente y llama la atención sobre la vacuidad del bienestar (“vanidad de vanidades, y todo vanidad” –es el juicio demoledor con que se abre el libro y cuya tónica continúa
a lo largo de toda la obra-). Niega la felicidad de los ricos, cuya acumulación de riquezas resulta una calamidad enfermiza y provoca desdichas, como insomnio, insatisfacción permanente,
vulnerabilidad en los negocios, sufrimiento, conciencia de inutilidad, etc.
Es escéptico ante las posibilidades de cambio de mejores condiciones de vida. Solo está
abierto al disfrute de los pequeños goces, a la utopía de la vida material y sensual desde la
cotidianidad, al comer, beber y gozar con alegría del producto del trabajo y a vivir el ahora
intensamente,

Es quizá una de las primeras obras que cultiva la distopía como género literario y como
actitud ante la vida, para quien la fe-confianza en Dios todopoderoso constituye una alternativa imposible. Su autor es un judío palestinense, quizá de Jerusalén, influido por la sabiduría
oriental. El texto dice así:
Todo tiene su tiempo y su sazón, todas las tareas bajo el sol:
tiempo de nacer, tiempo de morir;
tiempo de plantar, tiempo de arrancar;
tiempo de matar, tiempo de sanar;
tiempo de derruir, tiempo de construir;
tiempo de llorar, tiempo de reír;
tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar;
tiempo de arrojar piedras, tiempo de recoger piedras;
tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse;
tiempo de buscar, tiempo de perder;
tiempo de guardar, tiempo de desechar;
2

Cf, el excelente comentario de la teóloga feminista mexicana Elsa Tamez, Cuando los horizontes se cierran. Relectura del
libro de Eclesiástés o Qohélet, DEI, San José (Costa Rica), 1998.
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tiempo de rasgar, tiempo de coser;
tiempo de callar, tiempo de hablar;
tiempo de amar, tiempo de odiar;
tiempo de guerra, tiempo de paz.

Hay algunos tiempos de los que habla el Qohétet que no he practicado: el de la guerra –soy
pacifista y ejerzo la no-violencia activa-; el del odio –no me lo permite mi conciencia-, el de
morir – no me ha llegado la hora y mi apuesta es por la vida, tanto la personal como la de
quienes la tienen más amenazada-, el de bailar –me encanta la música, que oigo con verdadera
fruición, soy, empero, incapaz de moverme a su ritmo de la música solo o acompañado-. Los
demás tiempos sí los he vivido dialécticamente.

Mirando hacia atrás, recuerdo que este mes se cumplen cincuenta años de mi actividad docente -quizá cincuenta años y un día-, que comenzara en 1968 en la entonces llamada Escuela
de Artes y Oficios de la ciudad de Palencia, donde se iniciara mi compromiso desde entonces
ininterrumpido con la educación, continuara en numerosas universidades de Europa, América
Latina, Estados Unidos, África y España, y culminara en la Universidad Carlos III de Madrid,
donde enseño desde hace casi dos décadas –diecinueve años, hablando con precisión- y en la
que actualmente soy profesor emérito.

LA PALABRA “UTOPÍA” CAE COMO UNA LOSA

Cuenta el historiador e intelectual británico Tony Judt en su libro Algo va mal que, al terminar una conferencia sobre la situación mundial pronunciada en octubre de 2000 en Nueva
York, la primera intervención fue la de un niño de doce años con una pregunta que dejó al público atónito y al conferenciante sin reacción: “Bien, pero si tienes una conversación cotidiana
o incluso un debate sobre algunos de estos problemas [de los que ha hablado Usted] y se menciona la palabra ‘socialismo’, a veces es como si hubiera caído una losa sobre la conversación y
no hay forma de retomarla. ¿Qué recomendaría para retomarla?”.3

Similar impresión he tenido muchas veces cuando, en ambientes académicos o simplemente coloquiales, se pronuncia la palabra “utopía”. Se hace un silencio sepulcral y un gesto
de extrañeza. Tal situación es lo que me ha movido a dedicar a la Utopía (con mayúscula, como
palabra mayor de mi pensamiento) y a las utopías (con minúscula, como encarnaciones históricas de un mundo mejor), esta lección jubilar, que el doctor Manuel Palacio, decano de la
Facultad de Humanidades y Comunicación, me ha pedido generosamente dictara.
Espero contribuya a normalizar su uso o, al menos, a no silenciarla en el debate académico, sobre todo en el terreno de las Humanidades y de las Ciencias Sociales y Jurídicas, pero
también en el de las Ingenierías. Es uno de los objetivos que me propuse hace cuarenta años,
3

Tony Judt, Algo va mal, Taurus, Madrid, 2010, 211.
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aunque no sé si lo he conseguido. Eso sí, he puesto todo mi empeño en lograrlo a través de los
cursos de Humanidades dirigidos a todo el alumnado de esta Universidad.

Remedando a Ortega y Gasset, podríamos decir que las utopías y las distopías son el tema

de nuestro tiempo, o, al menos, debieran serlo, salvo que prefiramos estar instalados, no sé si

cómoda o incómodamente, en la rutina del presente eterno, en lo dado, en lo factual, o, peor
aún, en un pasado añorante afirmando con el poeta palentino Jorge Manrique “cómo a nuestro

parescer/ cualquiera tiempo pasado fue mejor”. Cuidado, el poeta no afirma que los tiempos
pasados fueran mejores, sino, que, a nuestro parecer, fueren mejores.

PUGNA ENTRE DOS MODELOS DE RAZÓN: RAZÓN UTÓPICA Y RAZÓN CIENTÍFICO TÉCNICA

Esta lección intenta intervenir en la actual confrontación entre dos concepciones de la ra-

zón, la utópica y la científico-técnica, con un doble objetivo: rehabilitar y activar la utopía con
sentido crítico y dialéctico en medio de la oscuridad del presente y ponerla al servicio de la

emancipación humana, que tiene su traducción en la propuesta de Otro Mundo Posible de los

Foros Sociales Mundiales. Ilustra esta confrontación la siguiente anécdota relatada por el teólogo holandés Edward Schillebeeckx:

Una vez aterrizó con su avión un europeo occidental en medio de habitantes afri-

canos que miraban atónitos al extraño pájaro grande. Orgulloso dijo: ‘En un día he
recorrido una distancia para la que antes necesitaba treinta’. Entonces se adelantó
un sabio jefe negro y preguntó: “Sir, ¿y qué hace con los veintinueve restantes?”4

La anécdota refleja las dos actitudes que podemos adoptar ante la realidad, ante el tiempo,

ante la vida, ante los demás, ante la naturaleza. Una es la actitud técnica, pragmática y calcula-

dora, que convierte en medio lo que es fin, como el ser humano –es su mercantilización-, con
tal de lograr sus objetivos de dominio y de crecimiento; depreda la naturaleza como si de un
bien sin dueño se tratara; logra programar hasta la esperanza, sin dejar resquicio alguno a la
imaginación creadora; considera el futuro como repetición de muchos pasados sumados al
presente.

Otra es la actitud utópica e imaginativa, que se pregunta por el sentido de las acciones hu-

manas, no se conforma con la realidad y extrae de ella lo más espumoso y creador que posee y
tiene la mirada puesta en la la meta.

Buena parte de mi trabajo intelectual, de mi actividad académica, de mis publicaciones y de

mis sueños despiertos ha girado en un juego dialéctico entre la utopía y la distopía. Días enteros y muchas noches en vigilia he dedicado a pensar y escribir sobre la utopía y la esperanza,
y a intentar hacerlas realidad a través de la praxis histórica emancipatoria.

4

Edward Schillebeeckx, “Hacia un futuro definitivo: promesa y mediación humana”, en A. VV., El futuro de la religión, Sígueme,
Salamanca, 1975, 41.
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Me hago a mí mismo las preguntas con las que comienza Miguel Abensour “La conversion
utopique: L’ utopie et l’ eveil”: “¿Quién puede decir por qué alguien ha podido escribir toda su
vida –o casi- sobre la utopía, por qué ha podido dar a su trabajo el objetivo de pensar la utopía?, ¿cómo podemos intentar explicar el atractivo o, mejor, la atracción que puede ejercer la
utopía?”.5

He intentado poner en práctica intelectual y vitalmente dos afirmaciones de Bloch: “La razón no puede florecer sin esperanza, la esperanza no puede hablar sin razón” y “la verdadera
génesis no se encuentra al principio, sino al final y empezará comenzar solo cuando la sociedad
y la existencia se hagan radicales, es decir, cuando pongan mano en su raíz”.6

En el aprendizaje de la esperanza he tenido tres maestros: mi padre, que apenas sabía
escribir –abandonó la escuela a los diez años- y tenía una esperanza indestructible, Pablo de
Tarso, el primer teólogo cristiano de la esperanza, y el ya citado Ernst Bloch, autor de El principio esperanza, calificada como la catedral laica de las utopías.

Cuando escribí en 1993 Para comprender la escatología cristiana, quise dedicárselo a mi
padre que en el momento de la redacción se debatía entre la vida y la muerte. Falleció cuando
el libro estaba ya en la imprenta y unos días antes escribí la siguiente dedicatoria:
“A mi padre, que nada sabía de escatología y mucho de esperanza; que, siendo labrador,
no cayó en la tentación de mirar al cielo en tono de súplica y lamento, sino que supo labrar la
tierra con la azada y el arado, supo esperar activamente contra toda esperanza el tiempo de la
recolección, y trillar la mies en la era. Pareciera que san Pablo estuviera pensando en mi padre
cuando escribía a los cristianos de Corinto: ‘El que ara tiene que arar con esperanza; y el que
trilla, con esperanza de obtener su parte’ (1Cor 9,10)”. Es este uno de los textos que leo con
frecuencia para levantar el ánimo en tiempos de decaimiento, y cada vez que lo hago se me
saltan lágrimas de esperanza.

Dos pensadores de orientación religiosa tan divergente como Pablo de Tarso y Ernst Bloch
convienen en la necesidad de la herejía, -interpreto que es la herejía de la esperanza-. Pablo de
Tarso afirmaba: “oportet haereses ese”, que suele traducirse como “conviene que haya disensiones” para que resplandezca la verdad. Ernst Bloch escribe en el frontiscipio de su libro El
ateísmo en el cristianismo: “Lo mejor de las religiones es que produce hereges”. Efectivamente,
así ha sido históricamente: la heterodoxia religiosa en el terreno doctrinal ha dado lugar a las
grandes revoluciones.
He dedicado a la utopía y al pensamiento utópico media docena de ensayos, decenas de
artículos y numerosos cursos, que espero hayan ayudado a vencer el fatalismo histórico, man5
6

Miguel Abensour “La conversion utopique: L’ utopie et l’ eveil”, en L’ homme est un animal politique. Utopiques II, Les
Éditions de la Nuit, Arles, 2010, 7.
Ernst Bloch, El principio esperanza III, Trotta, Madrid, 2007, 510.
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tener viva la esperanza en la oscuridad del presente y caminar hacia la tierra prometida, sin
seguridad de que exista y, si existe, sin seguridad de que se pueda llegar a ella. Basta con saber
que sirve, como afirma Eduardo Galeano, “para caminhar.7

II. La utopía, en horas bajas

La utopía vive hoy horas bajas. No parece que sean estos tiempos propicios para la uto-

pía. Quizá ningún otro tiempo lo haya sido, como tampoco lo serán los tiempos venideros. Es

posible sea ese su estado propio: no el buen lugar, sino el no-lugar, al que hace referencia el
neologismo creado por Tomás Moro: “u-topía (no-lugar), el tener que nadar contra corriente y

ascender cuesta arriba con el viento de cara. Así lo tradujo Francisco de Quevedo en el prólogo
a la primera edición castellana en 1637: “no ai tal lugar”.8

Miguel Abensour califica a la utopía de “intempestiva”, que, después de Nietzsche y y Fran-

çois Proust, puede significar dos cosas: cuanto pensar y actuar a contracorriente del propio
tiempo y afrontar el propio tiempo en que una persona vive desde su reverso, provocando la
in-actualidad del presente.9

Calificar hoy a una persona de utópica no es, precisamente, un halago, y menos aún el reco-

nocimiento de un valor o de una cualidad encomiable. Muy al contrario: es una descalificación
en toda regla. Es como llamarla ingenua, no tener sentido de la realidad, vivir colgada de las
nubes sin hacer pie en la realidad, ser una ilusa, y otras lindezas similares.

Las personas y los proyectos utópicos, así como los movimientos sociales críticos con la

globalización neoliberal, las organizaciones alter-globalizadoras que luchan por otro mundo
posible, sufren hoy un clamoroso e inmerecido destierro, similar al de los poetas en la Repú-

blica de Platón, que eran expulsados de la ciudad ideal porque eran meros imitadores y no
alcanzaban la verdad:

“Afirmamos, pues, que todos los poetas, empezando por Homero, son imitadores de imáge-

nes de virtud y de todas aquellas cosas sobre as que componen, y que en cuanto a la verdad, no

7

8

9

Cf. Juan José Tamayo, La “otra vida”, Mañana Editorial, Madrid, 1977; “Utopías históricas y esperanza cristiana”, en Casiano
Floristán y Juan José Tamayo, Vaticano II, veinte años después, Cristiandad, Madrid, 1985; Cristianismo: profecía y utopía,
Verbo Divino, Estella (Navarra), 1987; Afirmar la utopía, combatir el desaliento, Murcia, 1987; El hechizo de la utopía:
número monográfico de la revista “Biblia y Fe” (Madrid), vol. XX (marzo-agosto 1994), que dirigí y en el que escribí los
artículos “Utopías históricas y esperanza cristiana” y “Ernst Bloch: filosofía de la religión en clave de utopía”; “Historia
del pensamiento utópico: ética y esperanza”, en Instituto Superior de Pastoral, Utopía y esperanza, Verbo Divino, Estella
(Navarra), 1997, 13-66.

“La vida mortal de Thomas Moro, escribió en nuestra habla, Fernando de Herrera, varon docto, i de juicio severo; su
segunda vida escribió con su sangre su muerte, coronada de victorioso martirio, fue su ingenio admirable, su erudición
rara, su constancia santa, su vida ejemplar, su muerte gloriosa, docto en la lengua Latina, i Griega. Celebraronle en su tiempo
Erasmo de Roterdamo, i Guillemo Budeo, como se leer en dos cartas suyas, impressas en el texto desta obra, llamola Utopía,
voz Griega, cuyo significado es, no ai lugar”, “Noticia, inicio, i recomendación de la Utopia, i de Tomás Moro”, en Utopía, de
Tomas Moro, traducida de latín en castellano por Don Geronimo Antonio de Medinilla y Porres, Córdova, 1637.
Cf. Patrice Vermeren, “El mapa del mundo y el ataud de la utopía”, en Scheheresade Pinilla Cañadas y José Luis Villacañas
Berlanga (eds.), La utopía de los libros. Política y Filosofía en Miguel Abensour, Biblioteca Nueva, 2016, 93.
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la alcanzan, sino que son como el pintor. El poeta no sabe más que imitar… Está a tres puestos
de distancia de la verdad”.

DESTIERRO DE LA UTOPÍA

La utopía tiende a ser excluida de los diferentes campos del saber: de las ciencias y de las

letras, de la economía y de la ética, de la filosofía y de la teología, de la política y de la religión.
– En la filosofía impera la razón instrumental, que consiste en adecuar la razón a la reali-

dad, por muy irracional que esta sea, no la realidad a la razón, como sería lo propio. Otras veces
la filosofía se aleja del camino de la racionalidad y entra en un estado de letargo. El resultado
es el título del cuadro 43 de los Caprichos de Goya “El sueño de la razón produce monstruos”.

Otras, en fin, legitima situaciones de injusticia que claman al cielo y que debiera denunciar por
irracionales.

– Las ciencias sociales, que en su origen y posterior desarrollo se caracterizaron por ser

teoría crítica de la sociedad y proponer alternativas, se atienen hoy a los datos y parecen haber

perdido toda capacidad transformadora. La economía, que debe caracterizarse por su orienta-

ción humanista -responder a las necesidades humanas-, ha pasado a estar sometida al asedio
del mercado, que la tiene controlada y a su servicio. Lo que impera en ella es justamente la

razón contante y sonante, la razón calculadora y contable. La inversión está servida: el valor de
uso ha sido sustituido por el valor de cambio. Al final caemos en la necedad, como ya expresara
con sentido crítico Antonio Machado: es de necios confundir valor y precio.

– La razón política se ha convertido en razón de Estado para justificar lo injustificable.

Criticando el racionalismo rígido Pascal decía que el corazón tiene razones que la razón no

entiende. Lo mismo puede decirse de la utopía: que tiene razones que la razón política no
entiende. Efectivamente, la razón política dice actuar por el bien de la sociedad, del pueblo, de
la humanidad cuando sus frutos son los contrarios. La irracionalidad se reviste de humanidad
para que sea más fácilmente creíble. Es la racionalidad de lo irracionalizado. Pero, aunque la
irracionalidad se vista de racionalidad, irracionalidad se queda.

– La teología en general –salvo honrosas excepciones como la teología política, la teología

de la esperanza, la teología de la liberación, la teología feminista, la teología del pluralismo
religioso, la teología interrogativa- se atiene a los datos de la Revelación, liberados de toda di-

mensión utópica, de su lenguaje simbólico y sometidos al control de los magisterios oficiales

de las religiones, a sus dogmas, a la vetusta tradición y a los falaces argumentos de autoridad,
que cierran toda posibilidad de pensar libre, crítica y creativamente.

– Las religiones construyen castillos en el aire, prometen paraísos futuros más allá del tiem-

po y de la historia, mientras en esta vida crean sus propios paraísos. Dicen creer en una vida
en el más allá, mientras –salvo de nuevo honrosas excepciones testimoniales- apenas mueven

un dedo para mejorar la vida en el más acá. Defienden la vida con todo tipo de argumentos,
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la vida de los no-nacidos desde el momento de la concepción y después de la muerte, pero no

se interesan con el mismo empeño por la vida de las personas nacidas, sobre todo de las más
vulnerables y de quienes la ven amenazada a diario.

Anuncian la vida eterna, mientras con frecuencia se aferran a esta vida con uñas y dientes,

en busca de beneficios, privilegios, prebendas, favores, renunciando a su mensaje liberador y
haciendo alianzas con el poder.

La vida cotidiana y la educación tampoco se rigen por la utopía. Todo lo contrario. Las má-

ximas que nos transmiten desde pequeños nuestros progenitores, tutores y educadores son
de este tenor: “no te hagas ilusiones”, “ten los pies en el suelo”, etc. Tales consignas ejercen la

misma función represiva de la imaginación que el cortar las alas a los animales voladores. Se
mata la utopía desde la infancia.

Hemos pasado de las consignas inconformistas y movilizadoras de las energías utópicas

del Mayo Francés de 1968 “Seamos realistas, pidamos lo imposible” y “la imaginación al po-

der”, a las actitudes conformistas expresadas cincuenta años después en afirmaciones como
“seamos realistas, atengámonos a los hechos”, “la imaginación es enfermiza y calenturienta” y
del “fuera del sistema está la respuesta a los problemas de la humanidad” al “fuera del sistema
no hay salvación ni solución”.

La afirmación de Bloch, basada en el pensamiento de Hegel, “si una teoría no está de acuer-

do con los hechos, peor para los hechos” se ha transformado en su contraria: “Si una teoría no
está de acuerdo con los hechos, no es científica y debe ser rechazada”. Se cree a pies juntillas

que las cosas son como son y no pueden ser de otra manera, renunciando así a todo posibilidad de cambio, que los hechos son tozudos e inmutables, cuando son construcciones humanas, y a veces irracionales.

MALTRATO SEMÁNTICO DE LA PALABRA “UTOPÍA”

La propia palabra “utopía” está desacreditada y ha sufrido un grave deterioro, hasta con-

fundirla con ilusión, quimera, ingenuidad, fantasmagorería, falta de sentido de la realidad,
plan bueno pero irrealizable, etc. Ha sufrido un maltrato semántico, reflejado en la propia de-

finición de algunos diccionarios, que acentúan su carácter ingenuo, irreal, quimérico y, sobre

todo, su imposibilidad de realización, que genera una actitud de desesperanza. Veamos dos
ejemplos.

El Diccionario de María Moliner define la utopía como “nombre de un libro de Tomás Moro

que ha pasado a designar cualquier idea o plan muy halagüeño o muy bueno, pero irrealiza-

ble”.10 La Nueva Enciclopedia de Larousse, además de la referencia al libro de Moro, recoge dos

10

Moliner, Diccionario de uso del español, tomo II, 1981, 1.428. Moliner remite a los conceptos “ilusión” e “imposible”.
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acepciones del término: “plan ideal de gobierno, en el que todo está perfectamente determinado” y “cualquier plan o sistema bueno y halagüeño, pero irrealizable”.11

¿Todo perfectamente determinado? Más bien lo contrario: la utopía remite a lo imprevisible, a la sorpresa, a lo nuevo, a un mundo mejor que está por construir. ¿Irrealizable? Este calificativo conduce a mantener la realidad, por muy negativa que sea, en algo inmutable y lleva
al ser humano a la inacción.

Tales desviaciones nada tienen que ver con el sentido que se le da en la literatura y el pensamiento utópicos. Lo que se han impuesto en el lenguaje ordinario, en la vida social es una
caricatura de la propia palabra y de su verdadero significado. Así, de las personas utópicas se
dice que se mueven por impulsos primarios, se dejan llevar por los sentimientos y no actúan
racionalmente.

ODIO A LA UTOPÍA

Desdén y maltrato a la utopía, destierro de las personas utópicas. Hay todavía un paso más:
la tenacidad del odio a la utopia.12 Es la actitud de sus sepultureros, de quienes la quieren llevar a la tumba porque la vinculan con la violencia, el leninismo, el estalinismo y hasta con el
nazismo y el fascismo. Actitud compartida por los “nuevos filósofos” de le década de los 80 del
siglo pasado que la vinculaban con la violencia revolucionaria y los gulags.

OPCIÓN POR LA SEGURIDAD, LA LEY Y EL ORDEN, FRENTE A LA UTOPÍA

Tras la erosión del discurso del progreso como orientación civilizatoria, se ha instalado en
los dirigentes de las diferentes tendencias políticas y en el imaginario social una renuncia a la
utopía en aras de la seguridad, la ley y el orden, que da lugar a una lógica, que no es económica,
ni política, sino de la guerra. Quien mejor ha identificado esta actitud frente a la utopía es Alain
Touraine.13

Como respuesta a la renuncia a la utopía y a la instalación en el discurso de la seguridad, la
ley y el orden, surgen nuevos sujetos, nuevos discursos y nuevas prácticas que buscan ir más
allá de lo posible y construir lo deseable con la conjunción de “la memoria, la resistencia y la
imaginación, la creatividad, la utopía, la multiplicidad de saberes y experiencias”.14 Saberes y
experiencias, discursos y prácticas que se guían por la esperanza (Bloch), que Morin define
como “la resistencia a la crueldad del mundo”15, a los gritos de la injusticia, la crueldad, la corrupción y la impunidad.
11

Nueva Enciclopedia Larousse, t. 20, 1982, 10.050.

13

Cf. Alain Touraine, Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy, Paidós, Barcelona, 2005.

12

14
15

Ibid., 98.

C. Castoriadis, La cuestión de la autonomía social e individual. Contrapoder, 2, p. 2
Edgar Morin, Mis demonios, Kairós, Barcelona, 205, 291.
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YA NO SE ESCRIBEN VERDADERAS UTOPÍAS

Ya no se escriben verdaderas utopías o, al menos, no se prodiga dicho género literario como
antes, afirma Francisco Serra, quien nos da la clave de dicha ausencia: quizá se debe a que
vivimos en una “época desencantada”.16 Podemos hablar sobre la utopía como discurso filosófico, pero el género literario utópico parece agotado. Originariamente dicho género ejercía una
doble función: crítica de la negatividad de la historia, de la realidad, del presente, y diseño de
un mundo mejor. A esa doble función responde Utopía, de Tomás Moro. La primera parte de la
obra es una crítica de la situación generalizada de injusticia en la Inglaterra de su tiempo. La
segunda es la propuesta de una alternativa. Hoy se descuida la segunda función y se privilegia
la primera.

DISTOPÍAS

El género literario que predomina actualmente y se encuentra en pleno auge es el de las
distopías, fronterizo con las anti-utopías, las novelas de anticipación, las narraciones apocalípticas, etc., con las que comparte la visión negativa del futuro.

Quien primero parece haber empleado el término “distopía” fue el filósofo y político inglés,
John Stuart Mill durante una intervención en el Parlamento de Londres en 1888. Es el antónomo de utopía. El Diccionario de la Real Academia Española no ha incorporado el término
hasta su u 23ª edición, que lo han hecho con esta definición: “del lat. mod. Dystopia, y este del
gr. δυσ-dys-’dis-2’ y utopia “utopia”; representación fictícia de uma sociedade futura de características negativascausantes de la alienación humana. Es una definición propuesta el escritor
y académico José María Merino.

El género distópico describe diferentes situaciones dramáticas de la humanidad: una humanidad al borde de la extinción; que navega a la deriva; sometida al imperio de la tecnología,
que roba la libertad a los seres humanos y los torna dependientes; sometida al control social;
bajo regímenes totalitarios; bajo la amenaza nuclear; atrapada en el consumo; bajo el imperio
de las transnacionales; a merced de los estragos del neoliberalismo; una humanidad llena de
fronteras, alambradas, que impiden la libre circulación de los seres humanos, especialmente
de quienes carecen de recursos y de quienes se ven sometidos a sistemas dictatoriales, persecución religiosa etc.

Las distopías son el contrapunto y la antítesis de las utopías. Anticipan la deriva destructiva de aquellos métodos que provocan una sociedad injusta e insolidaria. Las distopías tienen
que ver también con –y en cierta forma implican- la denuncia social y la crítica política. Es una
modalidad de la teoría crítica de la sociedad, de la sátira, de la advertencia apocalíptica
16

Cf. Francisco Serra Giménez, “Pensar la utopía a partir de la obra de Miguel Abensur”, en Scheherezade Pinilla Cañadas y
José Luis Villacañas Berlanga (eds,), o. c., 105-120.
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Entre las más importantes de las últimas décadas cabe citar: El cuento de la criada, de Mar-

garet Atwood; 2080. El fin del mundo, de Boualem Sansal; Un libro de mártires americanos, de
Joyce Carl Oates; Mañana todavía. Doce distopías del siglo XXI, antología que recoge doce de
textos de otros tantos escritores y escritoras españoles.

III. Recuperación crítica de la utopía

En la situación de destierro, de descrédito y de silencio en que se encuentra la utopía, en

medio de la confusión que genera la consideración engañosa de la globalización neoliberal

como realización de la utopía y ante la propuesta de alternativas de Otro Mundo Posible por
parte de los movimientos sociales, es necesario recuperar la utopía como imagen movilizado-

ra de las energías humanas, horizonte que guía y orienta la praxis, instancia critica de la realidad, alternativa al sistema y “perspectiva para la prospectiva” (Paul Ricoeur).17

La utopía libera a la historia de su estancamiento, inercia y pasividad, de su fijación en el

pasado y de la ley del eterno retorno. Es ella la que lleva a tener el futuro como horizonte y
la que ha hecho posible los avances de la humanidad en dirección a la justicia, la libertad y la
igualdad (no clónica), en una simbiosis entre utopía y esperanza, razón y acción.

Comentando mi libro Invitación a la utopía, escribe Luis García Montero: es “un equipaje

para viajar en este mundo. Pensar en la utopía como fuerza dinámica de la historia significa
afirmar que tenemos derecho a dejar de sufrir. De ahí que Juan José Tamayo entienda que en

tiempos de crisis es imprescindible una Invitación a la utopía. Porque renunciar a ella no supone que la utopía desaparezca del mundo, sino que la abandonamos en manos de la injusticia”.18

Pero no debe ser entendida como confianza ciega, optimismo ingenuo o fijación mítica en

los orígenes, sino en su carácter paradójico y dialéctico, ya que lleva en sus gérmenes éxitos y

fracasos, fragilidad y fortaleza, verdad y no-verdad, fecundidad y esterilidad, poder e impotencia, afirmación y negación, conciencia crítica y propuestas alternativas.

Los seres humanos, los proyectos y los movimientos utópicos han sido, por tomar pres-

tada la letra de la emblemática canción de Labordeta, los que han empujado la historia hacia

la libertad. Pareciere que hubieran fracasado, pero solo lo parece, ya que dejaron huella, que
siguieron otros caminantes por sendas utópicas. A ellos se deben buena parte de los avances

de la humanidad en todos los terrenos: éticos, políticos, económicos, sociales, culturales, simbólicos, religiosos, jurídicos etc.

Zaratustra, Buda, Moisés, los Profetas de Israel, Judit, Julda, Sócrates, Espartaco, Jesús de

Nazaret, María Magdalena, Hipatia, Francisco y Clara de Asís, Margarita Porete, Cristina de
Pisán, Teresa de Jesús, Thomas Müntzer, Olympia de Gouges, Mary Wollstonecraft, Marx, Baku-

17
18

Cf. Juan José Tamayo, Invitación a la utopía. Estudio histórico para tiempos de crisis, o. c., 259-278.
Info-libre, 14 de agosto de 2013.
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nin, Alejandra Kollontai, Rosa Luxemburgo, Simone Beauvoir, Simone Weil, Mahatma Gandhi,
Martin Luther King, Juan XXIII, Monseñor Romero, Ignacio Ellacuría, Nelson Mandela,Rigoberta Menchú, Yasir Arafat, Isaac Rabin, Shirin Ebadi, Berta Cáceres, Chico Mendes, Vandana
Shiva, Wangari Maatai.…

Estas personas y otras muchas que podríamos citar fueron portadoras de utopías, cada

uno en su tiempo y en su terreno, e iluminaron el camino para que pudiéramos caminar en

dirección a la utopía por la senda de la esperanza, de la docta spes, sabia esperanza. Fue esta
esperanza la que les impidió caer en el fatalismo histórico, pensando –mejor, creyendo- que el
futuro ya está escrito y que la historia terminará en un gran fracaso.

La docta spes evitó igualmente que cayeran en el optimismo ingenuo, pensando que las co-

sas cambian por arte de magia. En todas las personas citadas ética y utopía caminaron juntas,

al unísono. No hay utopía sin axiología moral, como tampoco hay ética sin horizonte utópico.
En todas convivieron razón y esperanza.

Ciertamente, muchas personas utópicas fueron desacreditadas, sus proyectos deformados

o falseados por sus adversarios, sus ideas descalificadas por los ideólogos del sistema. Otras
fueron condenadas a muerte, asesinadas... Y todas acusadas de idealistas e ilusos. Pero, ¿fracasaron realmente?

Creo que no. Sus ideas fueron enarboladas por personas y grupos que las llevaron adelante,

no pocos de sus proyectos se hicieron realidad y los que no se llevaron a cabo siguen pendien-

tes, pero no se han descartado. Estas personas son referentes morales a seguir. Sus utopías
iluminan el camino en la oscuridad de la historia. Dejaron el terreno abonado para que diera
sus frutos, de los que no pudieron beneficiarse, pero sí lo hicieron las generaciones futuras.

¿Fracasaron los proyectos y los movimientos revolucionarios de 1848? Responde el histo-

riador inglés Eric Hobsbawn: “Dos años después de 1848 parecía que todo había fracasado.
Pero a largo plazo no había fracasado. Un buen número de medidas propuestas por los revo-

lucionarios fueron implementadas. Fue, por lo tanto, un fracaso inmediato. Pero, a la larga, fue
un éxito, pero no ya en forma de una revolución”.
¿QUÉ UTOPÍA REHABILITAR?

La rehabilitación de la utopía no puede hacerse a cualquier precio y de manera abstracta.

Por eso es necesario establecer las características de la misma, que resumo en las siguientes:
– Utopía no mitificada, que no nos haga regresar a edades de oro que nunca existieron.
– Guiada por un interés emancipatorio y liberador, y no utilitarista y mercantil.
– Con intencionalidad ética y estética.

– Abierta a la alteridad, conforme al principio de la filosofía ubuntu africana “Yo soy, si tú

también eres”
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– En un horizonte laico, donde quepan todas las creencias religiosas y las no creencias.

– En la perspectiva de las víctimas. Escribe Albert Camus: “Uno no puede ponerse del lado

de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen”.

– Integradora de la pluralidad de alternativas para no caer en la uniformidad.

– Que son se limite a la actitud iconoclasta, sino que compagine crítica y propuesta.

– Que guíe la praxis y oriente hacia ella: Escribe Adela Cortina. “Sin futuro utópico en el que

quepa esperar y por el que quepa comprometerse, carece de sentido nuestro actual presente”.

– Que contemple la imperfección como inherente al ser humano y la posibilidad del fracaso

para evitar construir paraísos celestes en la tierra, que, a la larga, pueden convertirse en infier-

nos, y que sea capaz de levantarse de sus fracasos. Decía Nelson Mandela: “La mayor gloria no
es nunca caer, sino levantarse siempre”.

– Utopía que, según Walt Whitman, se proponga e intente alcanzar metas, pero también su-

perarlas, para evitar caer en “la melancolía del cumplimiento” (Bloch).

– Utopía descolonizadora, que no absolutice ni imponga una visión etnocéntrica del futuro

sino que respete y reconozca otras visiones utópicas, otras miradas al futuro y posibilite el diá-

logo igualitario entre saberes y sabidurías, utopías y pensamientos utópicos de las diferentes
tradiciones filosóficas, culturales y religiosas.

– Utopía feminista, que libere a la sociedad del sistema de dominación patriarcal, elimine

las discriminaciones y la violencia de género, devuelva a las mujeres el protagonismo que el
patriarcado les ha negado, reconozca los derechos sexuales y reproductivos y lleve a cabo la
igualdad y la paridad entre hombres y mujeres.

– Utopía que armonice la democracia y la revolución. Históricamente ambas han opuesto y

colapsado. Para salir de la opción carcelaria en la que, según el científico social Boaventura de
Sousa Santos, vivimos encerrados entre fundamentalismos distópicos y mañanas sin pasado
mañana, para que el futuro sea de nuevo posible, es necesario que democracia y revolución se
reinventen y se convoquen de manera articulada, conforme a su lúcida y creativa propuesta:
“democratizar la revolución y revolucionar la democracia”19.

Conclusión e invitación

¿Optimista o pesimista? ¿Utópico o distópico? Es la pregunta que suelen hacerme al final de

mis clases, cursos y conferencias sobre la utopía. Tomando prestada la definición de mi amigo
y maestro el científico social Franz Himkelammert y por muy contradictorio que parezca –es

casi un oxímoron-, me defino como “pesimista esperanzado”. Pesimista, porque la realidad no

19

Boaventura de Sousa Santos, “Para que el futuro sea de nuevo posible”: Público, 17 de abril de 2017: http://blogs.publico.
es/espejos-extranos/2017/04/18/para-que-el-futuro-sea-de-nuevo-posible/.
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da para ser optimista. Estamos sometidos a una serie de sistemas de dominación en racimo
que se apoyan y legitiman, cuyo objetivo último es robarnos la esperanza, robársela a las per-

sonas y colectivos empobrecidos, que es, posiblemente, uno de los mayores latrocinios que
está cometiendo el neoliberalismo.

Pero al mismo tiempo soy esperanzado, porque ese pesimismo no me lleva a cruzarme de

brazos, sino que me induce a actuar, y la acción es ya de por sí una respuesta al pesimismo am-

biente. Coincido con Antoni Gramsci cuando habla del “pesimismo de la razón y del optimismo
de la voluntad”, y con el intelectual peruano José Carlos Mariátegui, que se refiere al “pesimismo de la realidad y el optimismo de la acción”.
Por eso invito a:

– Conocer las grandes utopías tejidas por la Humanidad a lo largo de su historia y leer la

literatura utópica de todos los pueblos: la República de Platón, la Isla del Sol, de Yambulo; la

Era del Espíritu de Joaquín de Fiore la Utopía quiliástica, de Thomas Müntzer y los anabautistas, la Utopía de Tomás Moro, creador del neologismo, la Ciudad del Sol, Tomasso Campanella,

la Nueva Atlántida de Francis Bacon, las utopías del Buen Vivir de las comunidades aymaras,

quechuas y qichwas, de la Tierra sin Mal, de los guaraníes, de los Quilombos, de los afrodescendientes de Amerindia, que he visitado recientemente con motivo de mi participación en el
Foro Social Mundial celebrado en Salvador de Bahía.

– Leer también las distopías para no caer en los idealismos, viajes al cielo sin hacer pie en

la tierra, ni en los optimismos ingenuos en los que con frecuencia ha caído el pensamiento
utópico.

– Cultivar los géneros literarios utópico y distópico, sin que este fagocite a aquel ni condu-

zca a un interminable invierno anti-utópico, estación que a los sectores conservadores e instalados les gustaría convertir en la única del año, de la vida, de la historia, y sin que el género
utópico nos transporte a las esferas celestes y nos lleve a perder el sentido de la realidad a
transformar.

– Crear heterotopías (Michel Foucault) y feminotopías (Mary Louise Pratt). .

– No contraponer utopía a tiempo pasado, porque el pasado está preñado de futuro y la

utopía mira también al pasado como laboratorio de esperanza.

– Traspasar la realidad, como pide Bloch, y pensarla más allá los límites de lo posible, como

sugiere Walt Whitman: “Antes del alba, subí a las colinas, miré los cielos apretados de lumina-

rias y le dije a mi espíritu: cuando conozcamos todos estos mundos y el placer y la sabiduría

de todas las cosas que contienen, ¿estaremos tranquilos y satisfechos? Y mi espíritu dijo: No,
ganaremos esas alturas para seguir adelante”.

Vivir utópicamente, sin renunciar a los sueños, sobre todo a los sueños despiertos.
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Desde la heterodoxia y la frontera, mis lugares naturales, en los que me ubiqué muy pronto
en mi Castilla natal, como reconoce mi hijo Roberto Tamayo Pintos en el prólogo de mi libro
Desde la heterodoxia. Reflexiones sobre laicismo, política y religión20, el camino que he seguido
y seguiré en adelante es el de la esperanza en dirección a la utopía. Preferiría hacerlo en compañía, no en solitario, porque esperar es siempre co-esperar. Os invito a acompañarme para
no perder el norte, ni instalarme cómodamente en el orden establecido, que más que orden es
des-orden.

20

“Roberto Tamayo Pintos, “La heterodoxia como estilo de vida y modo de pensar”, en Juan José Tamayo, Desde la heterodoxia.
Reflexiones sobre laicismo, política y religión, Ediciones El laberinto, Madrid, 2006, 7-11.
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O Quilombo de Brotas:
urbano e pentecostal
Ênio José da Costa Brito1

“Ser quilombola é ter história para contar, uma cultura para ser dividida”
Resumo: O artigo abre um diálogo com a tese de Antônio Boareto, intitulada Os Orixás e o
Senhor Jesus na Casa de Mãe de Santo. Análise da construção cultural da Religião no Quilombo
Brotas em Itatiba-SP, revisitando a estrutura, apontando tópicos significativos além de tecer
observações pontuais. Diálogo que possibilita explicitar, ainda que brevemente, as especificidades deste Quilombo urbano pentecostal.
Palavras-chave: Quilombo Urbano, Pentecostalismo, Religião, Umbanda, Periferia.

Abstract: The paper unfolds a dialogue with the PhD thesis of Antonio Boareto, entitled
“The Orixás and Jesus in the Mother of Santo: analysis of the religious cultural structuring in
Brotas Quilombo in the city of Itatiba”. It revisits the thesis structure, highlighting relevant
topics besides formulating specific and rigorous observations. This open-dialogue allow to
explain, the specificities of this Urban Pentecostal Quilombo.
Keywords: Urban Quilombo, Pentecostalism, Religion, Umbanda, Periferia.

Introdução

Segundo a Fundação Palmares, no Brasil temos cerca de 3.000 Comunidades Quilombolas.
Alguns dados, na Bahia são 718, no Maranhão 653, em Minas Gerais 275 e no Pará 245. Dados indicativos da importância da tese de doutorado de José Antônio Boareto, intitulada, Os
Orixás e o Senhor Jesus na Casa de Mãe de Santo. Análise da construção cultural da Religião no
Quilombo Brotas em Itatiba-SP, defendida no Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciência
da Religião /PUCSP, em 13 de junho de 2017.2

1

2

Professor Titular do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciência da Religião da PUC-SP, coordenador do Grupo de
Pesquisa “Imaginário Religioso Brasileiro (Veredas)” e vice-coordenador do Centro de Estudos Culturais Africanos e da
Diáspora (CECAFRO-PUC).
Participaram da banca os professores (as) doutores Edin Sued Abumanssur (orientador), Breno Martins Campos, Lucia
Helena Oliveira Silva, Teresinha Bernardo e Ênio José da Costa Brito.
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Trazer realidade quilombola para a Academia contribui para retirá-la da invisibilidade, invisibilidade esta utilizada preteritamente como forma de resistência, hoje, manipulada pelas
grandes empresas agrícolas e imobiliárias, com o apoio da mídia, para conferir-lhes a não existência, a não territorialidade, enfim a ausência de direitos e a garantia no seu ser específico.

Vale lembrar que atualmente 199 comunidades estão aguardando análise do Instituto Palmares para receber a certificação de Comunidade Remanescente de Quilombos, e que o governo
atual paralisou as demarcações de terras quilombolas atendendo interesses da bancada ruralista do Congresso Nacional.3
Significativo, também, ter apontado na tese as diversificadas formas de opressão a que a
comunidade está submetida e mostrar sua histórica vivência de luta pelo direito à terra e dignidade humana.

Boareto procurou recuperar não um passado congelado, mas, antes, reabriu debates cruciais e atuais. A historiografia tem reiterado que a escravidão permeou as construções sociais
brasileiras no século XIX, mas não só elas. Ainda hoje, a mentalidade escravocrata continua incrustada no imaginário e no tecido social brasileiro, a tese aponta claramente para este dado.
Dois exemplos recentes ilustram bem o que acabamos de afirmar: o elogio do Ministro do
Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso a Joaquim Barbosa,4 e as fotos publicadas na

internet de estudantes do Colégio Anchieta de Salvador, colégio de classe média alta, vestidos
de Ku Klux Klan.5

Na apresentação do trabalho de Boareto, percorreremos a estrutura da tese, dando conta
da recepção do seu texto, tecendo comentários e fazendo observações e deixando alguns tópicos para a reflexão dos futuros leitores.
O fato de ter participado da Qualificação, momento que antecede a defesa propriamente
dita, possibilitou uma avaliação mais refinada do trabalho final.

Um olhar sobre a estrutura

O Resumo sintético e preciso aponta as veredas trilhadas e a perspectiva da abordagem:
Analisar a construção cultural da religião no Quilombo Brotas é o objetivo proposto
por este estudo. A partir do espectro interdisciplinar da Ciência da Religião oferecemos uma abordagem a partir das disciplinas de História, Antropologia e Sociologia

3

4
5

Atualmente, existe uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin), no Supremo Tribunal Federal, apresentada pelo partido
Democratas, que pede a revogação do Decreto 4.887/2003, editado pelo presidente Lula e que regulamenta a titulação das
terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos.
Luís Roberto Barroso, na cerimônia de aposição do retrato de Joaquim Barbosa na galeria de ex-presidente da Corte, em
07/06/2017, referiu-se a Barbosa como “negro de primeira linha”.

Estudantes se vestem de Ku Klux Klan na Bahia e causam revolta: https://www.pragmatismopolitico.com.br/. Acessado
em: 10 de junho de 2017.
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respectivamente. Contextualizado o Quilombo Brotas historicamente consideramos

as historiografias oficiais e aquelas produzidas por eles mesmos por meio da tradição oral. Por tratar-se de um quilombo urbano localizado na periferia da cidade de
Itatiba, propomos uma perspectiva de análise antropológica do quilombo enquanto
sujeito periférico (BOARETO, 2017, p. 4).6

Na Introdução, deixou bem claro o objeto de estudo, penso ser possível explicitar as ques-

tões que pretendia responder, note-se, ainda, que a problemática se faz presente apenas vela-

damente, o mesmo se pode dizer com relação a sua hipótese.

Senti falta dos referenciais teóricos e de informações sobre a pesquisa. Nos oferece estas

informações na Conclusão (p. 284s), onde comenta a perspectiva historiográfica adotada, como

foi feita a pesquisa de campo, nos informa que acompanhou o processo de transição e eleição da
nova diretoria do Quilombo. Informações que contribuem para a recepção do seu texto.

Pode, também, dar uma informação sobre a metodologia de pesquisa, que se encontra no

início do segundo capítulo. Numa futura publicação transportar estas informações para a Introdução.

Quanto à metodologia
Desse modo a metodologia utilizada por nós para a pesquisa seguirá as orientações da
proposta feita por Greschat de buscarmos “uma compreensão mais autêntica do olhar
do fiel da religião em questão” no caso dos olhares em tensão no quilombo (p. 119).

Gostei muito do tom analítico do Resumo, que poderia ser retomado na Introdução.

Uma sugestão final, na página 25, escreve, “pensamos o quilombo como um ‘gueto’”, este

epiteto se faz presente no desenvolvimento da tese, no capítulo terceiro você o adjetiva: “gue-

to de underclass” (p. 216), e ainda utiliza como subtítulo do ponto 3.1.2 – O gueto de Brotas.

Penso ser o termo inadequado para indicar o quilombo de Brotas. Melhor dizer: “ pensamos
o quilombo como um ‘enclave’”, do contrário fica difícil entender várias afirmação que faz ao
longo da tese como esta da página 174, “o quilombo é uma utopia viva”.

Boareto estruturou a tese em três longos capítulos numa perspectiva interdisciplinar, o

primeiro tem uma fundamentação mais histórica, o segundo, antropológica, e o terceiro, sociológica.

O capítulo primeiro, intitulado O Quilombo de Brotas, resgata a história deste quilombo urbano

insistindo na necessidade de superar uma compreensão redutiva de quilombo, isto é, só pensá-lo
como algo isolado, daí a necessidade de se compreender a sua territorialidade como urbana.

6

Passaremos a indicar apenas a página da tese, que em breve estará disponível na Biblioteca Virtual da PUCSP.
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A localização geográfica do quilombo de Brotas é próxima ao centro, portanto, não

estão isolados na mata como “culturalmente” é compreendido o quilombo, o Brotas
neste sentido em relação ao centro está na periferia da cidade (p. 72).

Vale lembrar que o termo quilombo pode ser compreendido sob diversos enfoques, como

nos lembra Laura Olivieri Carneiro de Souza.

As definições de quilombo de que partimos aqui derivam de um triplo registro: a)

quilombo histórico, lugar de memória da resistência negra. Um fenômeno histórico
específico que se estruturava no seio do sistema colonial escravista e o combatia;

b) como referência simbólica e conteúdo político (sobretudo a partir do Quilom-

bismo de Abdias do Nascimento) para o movimento negro e c) quilombo de direito,

conforme o artigo 88 da Constituição Federal de 1988, em que documentos, sítios
detentores de reminiscências históricas e legitimidade jurídica de pertença cultural
remanescente (2012, p. 63).

Entre os famosos quilombos urbanos presentes na história do Brasil, temos o “Quilombo

do Leblon”, a história deste quilombo é surpreendente: fundado por um português,7 vendedor

de malas na rua do Ouvidor/RJ, que cultivava camélias, símbolo do abolicionismo, e costumava

mandar de presente para a Princesa Isabel. Eduardo Silva, historiador e pesquisador da Fun-

dação Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, conta a história desse quilombo no livro As camélias do
Leblon e a abolição da escravatura.

Na página 78, toca num tema muito importante: a Lei da Terra (1850). Vale lembrar o seu

sentido original, institucionalizar o transplante de mão de obra barata para o Brasil, especialmente, o trabalhador africano livre que viria para o Brasil, que se supunha cultural e biologica-

mente acondicionado para o trabalho nos trópicos e proibir aos escravizados a posse de bens
de raiz.8

Ao longo da tese, volta e meia aponta as consequências dessa lei: na página 109, “a comu-

nidade negra não encontrou formas de se colocar na sociedade”; na página 224, “a liberdade
não garantiu condições dignas de vida e a lógica da exploração escravista encontrou muitas
formas de continuidade”.

Uma relação apresentada por Boareto convida o leitor à reflexão: a relação entre identida-

de quilombola e território (p. 67). Que fatores são determinantes nesta relação? Que desafios
se fazem presentes na constituição desta relação?

7

8

O português José de Seixas, fabricante de malas e floricultor, foi o idealizador do quilombo do Leblon, estabelecido na
chácara de sua propriedade conhecida como “quilombo do Leblon”, “quilombo Le Blon” ou “quilombo do Leblon”. Seixas,
como Quintino de Lacerda – chefe do quilombo abolicionista de Santos –, conseguira armar uma vasta teia de relações, da
qual fazia parte a Confederação Abolicionista, como seu órgão máximo a Gazeta da Tarde, que apoiava economicamente o
quilombo.

O problema do acesso à terra no período da escravidão se fez presente em todo o território nacional. Ver GOMES, Luciano
Costa. População negra e o acesso à terra no Rio Grande do Sul durante o período escravista. In: Identidade, v. 21, n. 2, juldez, 2016, p. 67-86.
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Outra afirmação instigante do autor: “a periferia é um modo existencial de ser” (p.82). Longe se ser só um espaço geográfico, possibilita a pessoa ressignificar a sua própria existência.
Propomos uma abordagem para olhar para este ser periférico que elabora possibilidades de sentido e de ser compreendendo o quilombola urbano, que como estamos
insistindo, difere-se de uma maneira de ser em sua identidade de um quilombola
rural, pois urbano, traz para seu cotidiano essa percepção que estamos afirmando
(p. 82).

Ter presente esta condição de ser periférico e da periferia possibilita compreender melhor
o campo religioso do quilombo, no qual se faz presente o pentecostalismo, que atualmente tem
uma relação conflitiva com a religião tradicional umbandista do quilombo.
O capítulo segundo, intitulado “O estar lá” no Quilombo Brotas, quer:

oferecer uma etnografia que não fosse um instrumento de dominação e redução do
outro a um objeto do sistema, um objeto de reflexão da razão “Procuramos através
da pesquisa de campo apresentar uma aproximação do que vimos, ouvimos e experimentamos” (p. 183).

Uma das impressões que ficou da leitura deste capítulo foi a seguinte: tanta era a preocupação do autor para oferecer uma “Etnografia libertadora”, que atenuou a própria dinâmica etnográfica, ao entrecortá-la com considerações de perfil epistemológico – considerações muito
significativas por sinal –, deixando para o leitor o trabalho de constelar os dados etnográficos
oferecidos pela pesquisa.9
Depois de tecer considerações sobre o trabalho de campo recolhendo as contribuições de
Geertz e Roberto Oliveira, afirma:
Por todos estes aspectos da etnografia, não se pode desconsiderar também uma
problemática apresentada por Homi Bhabha que reflete sobre o intuito de nossa
pesquisa de buscar explicar e compreender os processos de interculturalidade presentes na comunidade quilombola em questão, a partir da possibilidade de pensar
a diferença colonial como processo de negociação que implica reconhecer que impomos ao outro os nossos códigos culturais, característica básica da racionalidade
colonizadora (p. 124).

Nesta passagem, densa e forte, apresenta-nos duas categorias de peso: interculturalidade e
diferença colonial, que merecem uma explicitação, ainda mais que ao longo do capítulo mostra
as consequências de se levar a sério a perspectiva intercultural. A interculturalidade implode
o esquema binário – filho da modernidade (p. 124) –, convida a pensar a identidade como per9

As fotos apresentadas ao revelar o olhar do autor sobre o quilombo enriquem o leitor, ao todo são 44 fotos.
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manente processo de negociação fora das construções binárias; impede o etnocentrismo e os
processos de discriminação e contribui para superar antagonismos (p. 127).10

O capítulo convida a pensar no futuro desta comunidade quilombola de Brotas, que se

manteve como espaço de resistência, porém hoje, mais do que nunca, está cotidianamente
ameaçada de desintegração, seja por dificuldades de todas as ordens e pelo descaso dos poderes públicos, seja pelo perigo iminente de perda de suas terras. Para Boareto, é a luta pela terra
que tem mantido a comunidade unida.

A religião no Brotas não é mais o que oferece a coesão da comunidade, embora a

tradição oral continue sendo respeitada e é através da memória efetiva e afetiva que

se pode dizer o Quilombo continua existir. Ao meu ver este elemento é a terra con-

quista. Lutar pela terra, defendê-la e não permitir que o interesse imobiliário como
também o bem pessoal coloque-se acima do bem comunitário (p. 175-176).

A situação religiosa no quilombo de Brotas é o título do terceiro e último capítulo, que ofere-

ce uma leitura sociológica da etnografia, o chamado “estar aqui” ou “escrever aqui”, com uma

intencionalidade bem definida: compreender numa perspectiva macro as dinâmicas sociais

que envolvem o processo cultural da religião no Quilombo, entre elas como se deu o deslocamento de Quilombo a Congregação Gospel.

Gospel é um modo ser periférico e através dos louvores expressam sua angústia e a dor do

preconceito que sofrem, e cantam e dançam a esperança de um novo tempo com Deus. Para o
autor,

Quando ouvimos Ana Maria dizer: “Eu danço, louvo, faço da Igreja a minha casa”,

ou mesmo quando se reúnem para o culto e começam com um louvor onde todos
se sentem embalar pelo canto e começam a dançar e cantar e ou mesmo a clamar:
alegria, alegria, aleluia, aleluia; neste momento o Quilombo torna-se a Congregação
Brotas” (p. 233).

Vale a pena realçar alguns pontos significativos presentes nas análises feitas ao longo do

capítulo: ter refinado o conceito de periferia e periférico, conceitos já trabalhados anterior-

mente, mas que ganham densidade heurística e possibilitam afirmar que “a periferia é global

e atravessa os centros por meio de suas redes de cultura” (p. 273). Ter analisado a religião do
Quilombo na perspectiva durkeimiana (p. 254-273), que possibilitou compreender o elo de
comunhão presente no Quilombo.

A contribuição do pensamento de Durkheim foi fundamental para compreender o

10

elo de comunhão no Quilombo. Uma vez que não mais existe uma uniformidade em

Com relação à importância da interculturalidade, ver BRITO, Ênio José da Costa. Desafios para a construção de uma
epistemologia do Sul. In: ZWETSCH , Roberto E. (Org.). Conviver. Ensaios para uma teologia intercultural latinoamericana. São Leopoldo: Sinodal/EST, 2015, p. 143-155.
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torno da religião umbandista e católica e a maioria é pentecostal, foi preciso identificar onde estava a re-ligação quilombola. Através da contribuição do pensamento
durkheimiano foi possível reconhecer que o próprio quilombo re-liga os quilombolas (p. 288).

Ter apresentado o pentecostalismo como “cultura de periferia” (p. 232) e expressão da
cultura negra em sua potencialidade gospel e se posicionado criticamente com relação à intolerância e ao racismo presentes no Quilombo ( p. 277s).

Um último realce, que se estende a tese no seu conjunto: Boareto se apropriou com muita
acuidade do pensamento dos autores com aos quais dialoga, principalmente de seus referenciais teóricos. O resultado são citações preciosas, que ilustram e fundamentam suas reflexões
e análises.

Uma afirmação feita pelo autor vem sendo questionada atualmente pelos pesquisadores
da diáspora, “sincretismo foi um modo que o negro encontrou para poder cultuar suas divindades no período da escravidão onde a religião majoritária era a católica” (p.269). Sem entrar
em explicações, hoje, se questiona está ideia.
Realiza uma criativa apropriação do pensamento de Roger Bastide ao sinalizar para uma
inversão que vem ocorrendo na atualidade: “as sociedades tradicionais querem passar do sagrado selvagem para o sagrado domesticado e nossa sociedade pelo contrário, quer desagregar o sagrado doméstico e fazer emergir o sagrado selvagem “ (p. 211).11
O processo cultural da religião pede uma maior explanação que explicite as características
marcantes deste processo em curso no quilombo, como a transculturalidade e o hibridismo.

Considerações finais

Muito bom ter mostrado que, em pleno século XXI, os quilombolas têm de lutar por seus
direitos básicos, lutar contra o racismo estrutural da sociedade e contra a naturalização de
abusos históricos. Passados 129 anos desde a abolição da escravatura, os quilombos continuam sendo locais necessários à resistência da população negra.
Muito positivo, também, ter deixado claro o que é “ser quilombola” e os desafios presentes
no dia a dia da comunidade quilombola de Brotas. A tese ao
aprofundar as teorias pós-coloniais em estudos etnográficos, colabora para que
o campo não seja simplesmente um lugar onde adquirir informações para depois
“enquadrar” a experiência do outro em categorias epistemológicas imperiais, isto
é, etnocêntricas, eurocêntricas, totalizantes, dominadoras e mesmo castradoras do
outro (p. 290).

11

BASTIDE, Roger. O sagrado selvagem e outros ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2002 [1975].
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A tese de Boareto, de perfil fortemente interdisciplicar, criativa, concilia abordagens teóricas com pesquisa de campo. Do ponto de vista da história, recorreu à documentação relacionada com o contexto local, priorizando a história lida na perspectiva do negro.

Para a compreensão do território recorreu a uma perspectiva antropológica da etnografia,
procurando na perspectiva geertziana do “estar lá” no Quilombo. Para o autor, “particularmente foi interessante estar lá no Quilombo e conhecer outras histórias que não aquelas do conhecimento público. As histórias das conversões ao pentecostalismo e a busca pela umbanda em
encontrar espaço novamente no Quilombo (p.286). Enquanto Tia Lula estava viva, a Umbanda
era a religião hegemônica no Quilombo, mas com sua morte e com a conversão de muitos
membros ao pentecostalismo, foi deixada de lado. Sinal mais eloquente desta mudança, a casa
onde Tia Lula realiza o culto encontra-se fechada.

Ter iluminado a perspectiva etnográfica com a teoria pós-colonial fez do campo não simplesmente um lugar onde adquirir informações para depois “enquadrar a experiência do outro
em categorias epistemológicas imperiais, etnocêntricas, eurocêntricas, totalizantes, dominadoras e mesmo castradoras do outro” (p. 290).

Ler Os Orixás e o Senhor Jesus na Casa de Mãe de Santo é conhecer por dentro a vida deste
quilombo incrustado na cidade de Itatiba, conhecer sua história, suas lutas, seu dia a dia e
principalmente os desafios internos e externos relacionados com sua sobrevivência.
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Documento final da reuniãon pré-sinodal
para o Sínodo para o Sínodo da Juventude de 2018
Introdução
Os jovens de hoje encontram uma série de desafios e oportunidades externas e internas,

muitas das quais são específicas de seus contextos individuais e algumas são comuns entre os
continentes. À luz disso, é necessário para a Igreja examinar o modo com o qual enxerga os
jovens e se compromete com eles, de modo que seja um guia eficaz, relevante e vivificante no
decorrer de suas vidas.

Este documento é uma síntese para expressar alguns dos nossos pensamentos e experiên-

cias. É importante notar que essas são algumas reflexões dos jovens do século XXI provenien-

tes de diversas religiões e contextos culturais. Neste sentido, a Igreja deve ver essas reflexões

não como uma análise empírica de um tempo qualquer no passado, mas como uma expressão
de onde nos encontramos, para onde nos direcionamos e como um indicador do que a Igreja
deve fazer para caminhar adiante.

É importante, sobretudo, esclarecer os parâmetros deste documento. Não se trata de fazer

um tratado teológico nem de estabelecer um novo ensinamento por parte da Igreja. É princi-

palmente um documento que reflete as específicas realidades, personalidades, crenças e expe-

riências dos jovens. Este é destinado aos padres sinodais. É destinado a direcionar os bispos a

uma maior compreensão dos jovens; um instrumento de navegação para o próximo sínodo dos
bispos sobre os “Jovens, a fé e o discernimento vocacional” em outubro de 2018. É importante
que essas experiências sejam vistas e entendidas de acordo com os vários contextos nos quais
os jovens estão inseridos.

Essas reflexões surgiram de um encontro de mais de 300 jovens representantes de todo o

mundo, reunidos em Roma de 19 a 24 de março de 2018, por ocasião da Reunião Pré-sinodal
dos jovens e da participação de 15.000 jovens, através dos grupos do Facebook.

Este documento é um resumo de todas as contribuições dos participantes, divididos nos 20

grupos linguísticos e outros 6 grupos através das redes sociais. Esta será uma das fontes que

contribuirá com o INSTRUMENTUM LABORIS do Sínodo dos bispos 2018. A nossa esperança é
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que a Igreja e outras instituições possam aprender com o resultado dessa reunião e escutar a
voz dos jovens.

Dito isto, podemos continuar a explorar, com disponibilidade e confiança, os contextos nos

quais o jovem está hoje, como ele se percebe em relação aos outros e como nós, como Igreja,

podemos acompanhar os jovens para uma compreensão profunda de si mesmos e do lugar que
ocupam no mundo.

Parte I – Desafios e oportunidades dos jovens no mundo de hoje
1) A FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE

Os jovens procuram o sentido de si mesmos em comunidades que sejam de sustento, edifi-

cantes, autênticas e acessíveis, ou seja, comunidades capazes de valorizá-los. Reconhecemos a

existência de contextos que podem ajudar no desenvolvimento da própria personalidade, en-

tre os quais a família ocupa uma posição privilegiada. Em muitas partes do mundo, o papel dos
idosos e a reverência aos antepassados são fatores que contribuem com a formação da nossa

identidade. Porém, isso não é um dado universalmente compartilhado, visto que os modelos
da família tradicional estão em declínio em vários lugares. Isso traz sofrimento também para

os jovens. Alguns se afastam das tradições familiares, esperando serem mais originais do que
aquilo que consideram “parado no passado” ou “fora de moda”. Por outro lado, em alguns luga-

res do mundo, os jovens procuram sua identidade permanecendo apegados às suas tradições
familiares, esforçando-se para serem fiéis ao modo no qual cresceram.

A Igreja, então, precisa sustentar melhor as famílias e a sua formação. Isso é significati-

vamente importante nos países em que não há liberdade de expressão, onde aos jovens – es-

pecialmente aos menores – não é permitido participar da vida da Igreja; por isso devem ser
formados na fé por suas próprias famílias, em seus lares.

O sentido de pertença é um fator significativo na formação da própria identidade. A exclu-

são social é um fator que contribui para a perda da autoestima e da identidade, frequente em

muitos jovens. No Oriente Médio, muitos jovens se sentem obrigados a se converterem a outras religiões para serem aceitos pelos seus coetâneos e pela cultura dominante que os circun-

da. Isso é sentido também em comunidades de imigrantes na Europa, que, além disso, sofrem o
peso da exclusão social e do abandono de sua identidade cultural para assemelharem-se à cultura dominante. Este é um campo no qual a Igreja precisa projetar e fornecer espaços de cura

para nossas famílias em resposta a esses problemas, mostrando que existe espaço para todos.
Além disso, é oportuno observar que a identidade dos jovens também é formada por in-

terações externas e pela pertença a grupos específicos, associações e movimentos ativos até
mesmo fora da Igreja. Muitas vezes, as paróquias não são mais lugares de encontro. Reconhe-

cemos também o papel dos educadores e amigos como responsáveis de grupos jovens que
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se podem tornar bons exemplos. Precisamos encontrar modelos atraentes, coerentes e au-

tênticos. Precisamos de explicações racionais e críticas às questões complexas – as respostas
simplistas não são suficientes.

Para alguns, a religião passou a ser considerada uma questão privada. Às vezes sentimos

que o sagrado parece algo separado da vida quotidiana. Muitas vezes, a Igreja parece severa

demais e, geralmente, associada a um moralismo excessivo. É frequente, na Igreja, a dificuldade de superar a lógica do “sempre foi assim”. Precisamos de uma Igreja acolhedora e miseri-

cordiosa, que tem apreço pelas suas raízes e seus valores, amando a todos, até mesmo aqueles

que não seguem o que acreditamos ser a fé “padrão”. Muitos daqueles que buscam uma vida
pacífica terminam se dedicando a filosofias ou experiências alternativas.

Outros lugares importantes de pertença dos jovens são grupos como as redes sociais, os

amigos e colegas de classe, assim como contextos sociais e o ambiente natural. Esses são lugares que muitos de nós passamos a maior parte do tempo. Frequentemente nossas escolas não
nos educam para desenvolvermos um pensamento crítico.

Momentos cruciais para o desenvolvimento da nossa identidade incluem: escolher nossa

faculdade, nossa profissão, decidir em que crer, descobrir nossa sexualidade e fazer escolhas
definitivas na nossa vida.

Além disso, as experiências eclesiais podem tanto formar quanto influenciar a construção

da nossa personalidade e identidade. Os jovens são profundamente interessados em assuntos como a sexualidade, as dependências, os casamentos falidos, as famílias desestruturadas,
assim como nos grandes problemas sociais como o crime organizado, o tráfico de pessoas, a

violência, a corrupção, abusos, feminicídio e toda forma de perseguição e degradação do nos-

so meio ambiente. Esses elementos são de profunda preocupação nas comunidades de todo o
mundo. Temos medo porque em muitos dos nossos países encontramos instabilidade social,
política e econômica.

Para lutarmos contra esses desafios, precisamos de inclusão, acolhimento, misericórdia e

cuidado por parte da Igreja, seja como instituição, seja como comunidade de fé.
2) RELAÇÃO COM OS OUTROS

Os jovens buscam dar sentido a um mundo muito complicado e diversificado. Temos acesso

a novas oportunidades para superar as diversidades e as divisões no mundo, mas isso aconte-

ce em níveis e realidades diferentes. Muitos jovens são acostumados a ver a diversidade como
uma riqueza e consideram um mundo pluralista como uma oportunidade. O multiculturalismo

tem o potencial de favorecer um ambiente de diálogo e tolerância. Valorizamos a diversidade
de ideias em um mundo globalizado, o respeito pela maneira de pensar do outro e a liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, queremos também preservar nossa identidade cultural e
evitar a uniformidade e a cultura do descarte. Não devemos temer nossas diversidades, mas
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valorizar nossas diferenças e tudo aquilo que nos faz únicos. Às vezes, nos sentimos excluídos
por sermos cristãos em ambientes sociais que são contra a religião. Temos consciência que
precisamos de encontros entre nós e com outros para poder construir laços profundos.

Em alguns países a fé cristã é minoria, enquanto outra religião é dominante. Os países com

raízes cristãs têm uma tendência, hoje em dia, a rejeitar gradualmente a Igreja e a religião. Alguns jovens tentam dar um sentido à fé em uma sociedade cada vez mais secularizada, onde a

liberdade de consciência e religião está sendo atacada. O racismo, em diferentes modos, é presente nos jovens de diversas partes do mundo. Existe ainda uma oportunidade para a Igreja

de propor aos jovens um outro “modo” de viver, mas isso deve ser feito em meio aos contextos
sociais muitas vezes complicados.

Dessa forma, é frequentemente difícil para os jovens escutar a mensagem do Evangelho.

Isso é ainda mais acentuado em lugares onde infelizmente, mesmo existindo um geral apreço

pela diversidade, as tensões sociais fazem parte da realidade. Uma atenção particular deve ser
dada aos nossos irmãos e irmãs cristãos que são perseguidos. Recordamos que nossas raízes
cristãs são banhadas no sangue dos mártires e, enquanto rezamos pelo fim de todo tipo de
perseguição, somos agradecidos por seus testemunhos de fé em todo o mundo. Ainda não exis-

te um consenso unânime em relação à questão dos imigrantes e dos refugiados e muito menos
sobre as problemáticas que causam este fenômeno – tudo isso somado ao reconhecimento do
dever universal de tutelar a dignidade de cada pessoa humana.

Em um mundo globalizado e inter-religioso, a Igreja precisa não somente de um modelo,

mas também de uma elaboração sobre as linhas teológicas já existentes para um pacífico e
construtivo diálogo com pessoas de outras crenças e tradições.
3) OS JOVENS E O FUTURO

Os jovens sonham com segurança, estabilidade e plenitude. Muitos esperam uma vida me-

lhor para suas famílias. Em muitas partes do mundo, isso significa buscar a segurança pessoal;
para outros, especificamente quer dizer encontrar um bom trabalho e um certo estilo de vida.
Identificar um lugar de pertença é um sonho comum que ultrapassa continentes e oceanos.

Aspiramos a melhores oportunidades em uma sociedade que seja coerente e que confie

em nós. Buscamos ser escutados, participando ativamente, e não somente espectadores na

sociedade. Procuramos uma Igreja que nos ajude a encontrar nossa vocação, em todos os seus
significados. Além disso, infelizmente, nem todos acreditamos que a santidade seja algo possí-

vel de se alcançar e que seja um caminho para a felicidade. Precisamos revitalizar o sentido de
comunidade que nos conduza a um verdadeiro sentido de pertença.

Algumas preocupações práticas tornam nossa vida difícil. Muito jovens experimentaram

grandes traumas em vários modos. Muitos ainda sofrem sob o peso de desestabilidades mentais ou deficiências físicas. A Igreja precisa sustentar melhor e prover recursos idôneos para
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nos assistir em nosso percurso de cura. Em algumas partes do mundo, a única via para se ter
um futuro seguro é receber uma instrução universitária ou trabalhar excessivamente. Se, por
um lado, esse é um padrão comumente aprovado, por outro, é importante dizer que nem sempre é possível executá-lo por uma série de circunstâncias nas quais os jovens se encontram.

Essa ideia prevalece e tem mudado nosso modo de ver o trabalho. Mesmo diante desta realidade, os jovens afirmam que existe uma dignidade intrínseca ao trabalho. Às vezes, acabamos

renunciando aos nossos sonhos. Temos muito medo e alguns de nós pararam de sonhar. Isso
se percebe nas muitas pressões socioeconômicas que ameaçam a esperança dos jovens. Acontece, então, que não temos nem mesmo mais a capacidade de continuar sonhando.

Por esta razão os jovens se comprometem com os problemas de injustiças sociais do nosso

tempo. Buscamos a oportunidade de trabalhar e construir um mundo melhor. Com este pro-

pósito, a doutrina social da Igreja Católica é, de modo particular, instrumento privilegiado de
informação para os jovens católicos que se identificam com essa vocação. Queremos um mun-

do de paz, com uma ecologia integral unida à uma economia global sustentável. Para os jovens

que vivem em regiões instáveis e vulneráveis, existe a esperança e uma expectativa de ações
concretas da parte dos governos e da sociedade: acabar com os conflitos, com a corrupção; ter
atenção às mudanças climáticas, às desigualdades sociais e à segurança. É importante saber

que, independentemente do contexto, todos compartilham a mesma aspiração inata por ideais
nobres: paz, amor, confiança, igualdade, liberdade e justiça.

Os jovens sonham com uma vida melhor, mas muitos são obrigados a migrar para encon-

trar uma melhor situação econômica e ambiental. Desejam a paz e são, em particular modo,
atraídos pelo “mito do Ocidente”, assim como é representado pela mídia. Os jovens africanos
sonham com uma Igreja local autônoma, que não alimente a dependência, mas que seja uma

contribuição viva para suas comunidades. Mesmo com tantos conflitos e ondas de violência, os

jovens permanecem cheios de esperança. Em muitos países ocidentais, seus sonhos têm como
base o desenvolvimento pessoal e a realização de si.

Em muitos lugares existe uma grande discrepância entre os desejos dos jovens e a sua ca-

pacidade de tomar decisões a longo prazo.
4) RELAÇÃO COM A TECNOLOGIA

Quando nos referimos à tecnologia, é necessário entender o duplo aspecto do seu uso. Se,

por um lado, os progressos tecnológicos melhoraram sensivelmente a nossa vida, é igualmen-

te necessário usá-la de maneira prudente. Como em todas as coisas, um uso desregrado pode

trazer consequências negativas. Enquanto para alguns a tecnologia tem enriquecido nossas
relações, para muitos outros têm gerado uma forma de dependência, tomando o lugar das relações humanas e até mesmo da relação com Deus. Mesmo assim, a tecnologia é considerada

parte integrante da vida dos jovens e deve ser entendida como tal. Paradoxalmente, em alguns
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países, a tecnologia, em particular a Internet, é gratuitamente acessível, enquanto os serviços
de necessidades básicas são insuficientes.

O impacto das mídias sociais na vida dos jovens não pode ser desvalorizado. As mídias

sociais são parte integrante da identidade dos jovens e do seu modo de viver. Como nunca, os
ambientes digitais têm o poder sem precedentes de unir pessoas geograficamente distantes. A

troca de informações, ideais, valores e interesses comuns é hoje muito mais possível. O acesso
a instrumentos de formação on-line trouxe novas oportunidades educativas para os jovens que
vivem em áreas remotas e fez do conhecimento do mundo algo mais acessível, até mesmo com
um só click.

Todavia, a tecnologia tem mostrado uma outra face, aquela de certos vícios. Este perigo se

manifesta de diversas formas como isolamento, preguiça, desolação e tédio. É evidente que

os jovens de todo o mundo estão consumindo excessivamente produtos eletrônicos. Embora
vivamos em um mundo hiperconectado, a comunicação entre os jovens permanece limitada

a grupos de pessoas que pensam como eles. Faltam espaços e oportunidades para que sejam

feitas experiências com a diversidade. A cultura destes meios de comunicação em massa tem
muita influência na vida e nos ideais dos jovens. O advento das redes sociais trouxe novos de-

safios em relação à enorme influência que essas mesmas redes têm sobre os jovens.

Frequentemente os jovens tendem a se comportarem nos ambientes on-line diferente de

como se comportam nos ambientes off-line. É necessário oferecer uma formação aos jovens de

como ter uma vida digital sadia. As relações on-line podem se tornar desumanas. Os espaços
digitais nos deixam cegos para a fragilidade do outro e impedem um olhar profundo. Proble-

mas como a pornografia distorcem a percepção que o jovem tem da sua própria sexualidade.

A tecnologia usada deste modo cria uma realidade paralela ilusória, que ignora a dignidade
humana.

Outros riscos incluem: a perda de identidade relacionada a uma representação errada da

pessoa, uma construção virtual da personalidade e a perda de uma presença social embasada

na realidade. Além disso, os riscos a longo prazo incluem: perda de memória, de cultura e de
criatividade diante do acesso imediato à informação e a perda de concentração ligada à fragmentação. Além do mais, existe uma cultura ditatorial da aparência.

Falar da tecnologia não se limita à internet. No campo da bioética, a tecnologia traz novos

desafios e novos riscos em relação à proteção da vida humana em cada fase. O advento da

inteligência artificial e das novas tecnologias como a robótica e a automação coloca em risco
muitos trabalhadores, reduzindo as oportunidades de empregos. A tecnologia pode ser nociva

à dignidade humana, se não é usada com conhecimento e prudência: a dignidade humana deve
sempre guiar o uso da mesma.

Oferecemos aqui duas propostas concretas no que toca à tecnologia. Primeiramente, a

Igreja, comprometendo-se com um diálogo constante com os jovens, deveria aprofundar sua
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compreensão da tecnologia, de modo a poder nos ajudar a ponderar o seu uso. Além disso, a
Igreja deveria considerar a tecnologia – em particular a Internet – como um terreno fértil para

a Nova Evangelização. Os resultados dessa reflexão deveriam ser formalizados através de um
documento oficial da Igreja. Em segundo lugar, a Igreja deveria voltar sua atenção para o mal

da pornografia, incluindo os abusos de menores na rede, o cyberbullismo e os prejuízos que
isso traz para a humanidade.

5) A BUSCA DE SENTIDO DE VIDA

Muitos jovens não sabem responder à pergunta: “qual o sentido da sua vida?”. Nem sempre

conseguem coligar a vida a um sentido transcendental. Vários jovens, perdendo a confiança
nas instituições, não se reconhecem mais nas religiões tradicionais e não se definem mais
como “religiosos”. Porém, os jovens são abertos à espiritualidade.

Vários lamentam-se que poucos são seus coetâneos que buscam as respostas do sentido de

vida em um contexto de fé e de Igreja. Em diversos lugares do mundo, os jovens dão significa-

dos às suas vidas através de seus trabalhos e sucessos pessoais. A dificuldade em encontrar

estabilidade nesses âmbitos produz insegurança e ansiedade. Muitos são obrigados a migrar
em busca de um contexto que lhes permita trabalhar. Outros ainda abandonam suas famílias e
cultura devido à instabilidade econômica.

Além disso, outros evidenciam que, embora os jovens se interroguem sobre o sentido de

sua existência, isso nem sempre significa que estejam prontos a se dedicarem em maneira decisiva a Jesus ou à Igreja. Hoje a religião não é mais vista como o principal meio através do qual

os jovens buscam sentido: dirigem-se, frequentemente, a tendências e ideologias modernas.
Os escândalos atribuídos à Igreja – tanto os reais, quanto aqueles percebidos como tais – afetam a confiança dos jovens na Igreja e nas instituições tradicionais por ela representadas.

A Igreja pode ter um papel vital na certificação de que esses jovens não sejam excluídos,

mas que se sintam aceitos. Isso acontece também quando buscamos promover a dignidade das
mulheres, tanto na Igreja quanto nos contextos sociais mais amplos. Hoje a falta de igualdade

entre homens e mulheres é um problema difuso na sociedade. Isso acontece também na Igreja.

Existem grandes exemplos de mulheres que realizam um serviço em comunidades religiosas,
consagradas, tendo papel de grande responsabilidade na vida dos leigos. No entanto, para algu-

mas jovens esses exemplos não são sempre visíveis. Uma pergunta-chave surge destas reflexões:
“quais os lugares em que as mulheres podem prosperar dentro da Igreja e da sociedade?”.

A Igreja pode lidar com esses problemas com um olhar aberto às diversas ideias e expe-

riências.

Geralmente existe uma grande divergência entre os jovens, tanto na Igreja quanto no mun-

do, em relação aos ensinamentos que são particularmente controversos atualmente. Entre
estes encontramos: contracepção, aborto, homossexualidade, convivência, matrimônio, e tamCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57
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bém como o sacerdócio é entendido nas diversas realidades da Igreja. É importante notar que,
independentemente do nível de compreensão dos jovens dos ensinamentos da Igreja, ainda
existem divergências e um debate aberto entre os próprios jovens sobre essas problemáti-

cas. Consequentemente, muitos gostariam de que a Igreja mudasse seus ensinamentos ou, ao

menos, que fornecesse melhores explicações e formação sobre essas questões. Mesmo com

este debate interno, os jovens católicos com convicções em contraste com os ensinamentos

da Igreja desejam, de toda forma, fazer parte da Igreja. Por sua vez, muitos jovens católicos
aceitam estes ensinamentos e encontram neles uma fonte de alegria. Desejam que a Igreja não

somente mantenha firme seus ensinamentos, mesmo se impopulares, mas os proclame com
ainda mais profundidade.

No mundo, a relação com o sagrado é uma questão complexa. O cristianismo é visto, mui-

tas vezes, como algo que pertence ao passado, e o seu valor ou relevância para nossas vidas
não são mais compreendidos. Ao mesmo tempo, em algumas comunidades observa-se uma
prioridade ao sagrado, enquanto a vida cotidiana é estruturada em torno à religião. Em alguns
contextos asiáticos, o sentido de vida pode ser associado a filosofias orientais.

Por fim, muitos de nós desejamos fortemente conhecer Jesus, mas geralmente temos difi-

culdade de compreender que somente Ele é a fonte de uma verdadeira descoberta de si, pois

é na relação com Ele que a pessoa descobre a si mesma. Consequentemente, evidenciamos
que os jovens pedem testemunhos autênticos: homens e mulheres capazes de expressar com

paixão sua fé e relação com Jesus, e, ao mesmo tempo, de encorajar outros também a se aproximarem, se encontrarem e se apaixonarem por Jesus.

Parte II – Fé e vocação, discernimento e acompanhamento
É uma alegria e uma responsabilidade sagrada acompanhar os jovens em sua trajetória de

fé e discernimento. Os jovens são mais receptivos diante de “uma narrativa de vida” que diante
de um abstrato sermão teológico; eles são conscientes e atentos, empenhando-se ativamente
no mundo e na Igreja. Por isso, é importante compreender como os jovens percebem a fé, a
vocação e os desafios que se apresentam no discernimento.

1) OS JOVENS E JESUS

O relacionamento que muitos jovens têm com Jesus é tão variado quanto o número de jo-

vens no mundo. Muitos deles veem Jesus como seu Salvador e Filho de Deus. Ainda, muitas vezes, os jovens encontram a proximidade de Jesus através da Sua Mãe, Maria. Outros, ao contrário, podem não ter tal relação com Jesus, mas o veem mesmo assim como um referencial moral

e uma boa pessoa. Muitos jovens percebem Jesus como um personagem histórico, pertencente

a uma época e a uma cultura passadas, e, por isso, não relevante para as suas vidas. Outros,
ainda, percebem Jesus distante de sua experiência humana, distância que para eles é perpe-

trada pela Igreja. Além disso, as falsas imagens que alguns jovens têm de Jesus muitas vezes os
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afastam dele. Ideais errôneos de modelos cristãos parecem algo fora de alcance, assim como
os preceitos dados pela Igreja. Por causa disso, o Cristianismo é percebido por alguns como
um padrão inalcançável.

Um modo de superar a confusão que os jovens têm a respeito de Jesus compreende um re-

torno às Escrituras, de modo a poder aprofundar o conhecimento da pessoa de Cristo, da sua
vida, e da sua humanidade. Os jovens têm a necessidade de encontrar a missão de Jesus, e não
aquilo que a eles pode parecer uma expectativa moral inalcançável. Em todo caso, se sentem

inseguros sobre como fazer tudo isso. O encontro com Jesus deve ser promovido entre os jovens e a Igreja deve se dirigir a eles.
2) A FÉ E A IGREJA

Para muitos jovens, a fé se tornou algo inerente mais à esfera privada do que a um evento

comunitário, e as experiências negativas que alguns destes tiveram com a Igreja certamente
contribuíram para esta percepção. Muitos jovens se relacionam com Deus em um nível mera-

mente pessoal, afirmando serem “espirituais, mas não religiosos”, ou mesmo se concentrando
somente em uma relação pessoal com Jesus Cristo. Alguns jovens pensam que a Igreja desen-

volveu uma cultura na qual se presta mais atenção às instituições do que à pessoa de Cristo.

Outros, por sua vez, consideram que os líderes religiosos são distantes, mais preocupados com
a dimensão administrativa do que com a criação de uma comunidade; ainda mais, alguns veem
a Igreja como uma entidade irrelevante. Como se a Igreja se esquecesse de que é constituída
por pessoas e não por estruturas. Existem jovens que, ao contrário, experimentam uma Igreja

próxima, como no caso da África, da América Latina e da Ásia, assim como em diversos movi-

mentos de escala mundial. Mesmo jovens que não vivem o Evangelho sentem uma ligação com
a Igreja. Este sentido de pertença e família sustenta os jovens em seu caminho. Sem esta liga-

ção e ponto de referência comunitário, correm o risco de se encontrarem sós diante de seus
desafios. Por outro lado, existem muitos jovens que não percebem a necessidade de serem
parte da Igreja e que encontram sentido para sua existência fora dela.

Infelizmente, em algumas partes do mundo, os jovens estão deixando a Igreja em grande

número. Entender os motivos deste fenômeno é crucial para poder continuar em frente. Os
jovens que não têm ligação com a Igreja, ou que estão distantes dela, o fazem porque experi-

mentaram indiferença, julgamento e rejeição. É possível participar de uma missa e sair sem
ter experimentado nenhum sentido de comunidade ou de família enquanto Corpo de Cristo.

Os cristãos professam um Deus vivo, mas, não obstante a isso, encontramos celebrações e comunidades que parecem mortas. Os jovens são atraídos pela alegria, que deveria ser um sinal

distintivo da nossa fé. Desejam ver uma Igreja que seja testemunha viva daquilo que ensina, e

que mostre a autenticidade do caminho em direção à santidade, compreendendo a admissão
dos erros cometidos e tendo a humildade de pedir perdão. Os jovens esperam que as lideran-

ças da Igreja – consagrados, religiosos e leigos – sejam o mais forte exemplo disso. Saber que
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os modelos de fé são autênticos, mas também vulneráveis, faz os jovens se sentirem livres para
também eles o serem. Não se deseja aqui negar a sacralidade de seus ministérios, mas exercê-los de modo que os jovens possam ser inspirados por eles no caminho para a santidade.

Muitas vezes os jovens têm dificuldade de encontrar um espaço na Igreja no qual possam
participar ativamente e ter responsabilidades. Os jovens, a partir de suas experiências, percebem uma Igreja que os considera demasiado jovens e pouco experientes para tomar decisões,
e que deles se esperam somente erros. Deve existir confiança no fato de que os jovens podem
guiar e ser também protagonistas de seu caminho espiritual. Não se trata somente de imitar
os mais sábios, mas de assumir verdadeiramente a responsabilidade da própria missão e de
vivê-la seriamente. Os movimentos e as novas comunidades na Igreja têm desenvolvido caminhos fecundos não só para a evangelização dos jovens, mas também para legitimá-los a ser os
principais embaixadores da fé para os seus coetâneos.
Uma outra percepção de muitos jovens é a falta de clareza acerca do papel das mulheres
na Igreja. Se, já de uma parte, é difícil para os jovens terem um sentido de pertença e liderança
na Igreja, isso é ainda mais difícil para as mulheres jovens. Por isso, seria de grande ajuda se
a Igreja não só afirmasse o papel da mulher, mas também ajudasse os jovens a explorá-lo e a
compreendê-lo sempre mais claramente.

3) O sentido vocacional da vida

É preciso encontrar uma simples e clara compreensão do significado de vocação, que seja

capaz de dar destaque ao sentido do chamado, da missão, do desejo e da aspiração em per-

segui-la. Um significado capaz de torná-la um conceito com o qual os jovens possam relacionar-se neste momento de suas vidas. O termo “vocação” foi por vezes apresentado como um
conceito meramente intelectual, entendido por muitos como fora de alcance. Os jovens conse-

guem entender o sentido de dar um significado à vida e de existir no mundo por uma razão,
mas muitos não sabem ligar este sentido à vocação entendida como dom e chamado de Deus.

O termo “vocação” se torna então, nos ambientes eclesiásticos, sinônimo do chamado ao

sacerdócio e à vida religiosa. Se, de um lado, estas são santas vocações e dignas de serem celebradas, por outro é importante que os jovens saibam que sua vocação vem da dignidade intrínseca da própria vida e que cada um tem a responsabilidade de discernir “quem” é chamado a
ser e “o quê” é chamado por Deus a fazer. Existe uma plenitude própria que é evidenciada em
cada vocação para que os jovens possam abrir os seus corações a esta possibilidade.

Os jovens pertencentes às diversas tradições religiosas incluem no termo vocação: a vida,

o amor, as aspirações, a busca do próprio lugar no mundo e o modo para contribuir com este,
juntamente com as vias para poder deixar um sinal tangível. A ideia geral de que a vocação é
um chamado não é clara aos jovens, e por isso é necessária maior compreensão da vocação

cristã (ao sacerdócio, à vida religiosa, ao apostolado laical, ao matrimônio e à família etc.) e do
chamado universal à santidade.
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4) DISCERNIMENTO VOCACIONAL

Discernir a própria vocação representa um desafio, especialmente à luz dos equívocos ine-

rentes a este termo, porém os jovens o aceitam mesmo assim. Este processo de discernimento
pode ser uma aventura que acompanha o caminho da vida. Dito isto, muitos jovens não sabem

envolver-se neste processo de discernimento, e isto constitui uma oportunidade para que a
Igreja os acompanhe.

São muitos os fatores que influenciam a capacidade de um jovem no momento de discernir

a própria vocação: a Igreja, as diferenças culturais, as exigências do trabalho, o mundo digital,

as expectativas da família, a saúde mental e o estado de ânimo, ruídos, a pressão dos outros

jovens, os cenários políticos, a sociedade, a tecnologia etc… Passar tempos em silêncio, em
introspecção e rezando, assim como lendo a Escritura e aprofundando o conhecimento de si,
são oportunidades que poucos jovens de fato desfrutam. É necessária uma melhor introdução
a estas práticas. Envolver-se com grupos de oração, movimentos e comunidades construídas
sob o interesse comum pode também ajudar os jovens em seu discernimento.

Reconhecemos de modo particular o excepcional desafio que as jovens moças devem en-

frentar no momento de discernir a sua vocação e seu espaço na Igreja. Assim como o “sim” de
Maria ao chamado de Deus é fundamental na experiência cristã, é necessário dar às mulheres
de hoje espaços nos quais possam dizer “sim” à sua vocação. Encorajamos a Igreja a aprofundar a compreensão do papel da mulher e valorizar as jovens, sejam essas leigas ou consagradas, no mesmo espírito de amor que a Igreja tem por Maria, mãe de Jesus.

5) JOVENS E ACOMPANHAMENTO

Os jovens buscam companheiros de caminho, buscam estar em torno de homens e mulhe-

res fiéis que comuniquem a verdade, ao mesmo tempo deixando-os exprimir a sua consciência
de fé e de vocação. Tais pessoas não devem ser modelos de fé irrepreensíveis, mas testemunhos
vivos, capazes de evangelizar através de suas vidas. São muitos os que podem ser exemplos à

altura desta expectativa: podem ser rostos familiares no próprio lar, colegas da comunidade
local, ou mártires que testemunham a sua fé doando suas vidas.

Estes guias devem possuir algumas qualidades: ser um cristão fiel e engajado na Igreja e no

mundo; buscar constantemente a santidade, não julgar, mas cuidar; escutar ativamente as necessidades dos jovens e responder com gentileza; ser profundamente amoroso e ter consciên-

cia de si, saber reconhecer os próprios limites, conhecer a alegria e as dores da vida espiritual.
Uma qualidade de importância primária para os educadores é saber reconhecer-se huma-

no e capaz de compreender os erros: não ser perfeito, mas um pecador perdoado. Acontece
muitas vezes que os guias e lideranças são colocados em um pedestal, e sua eventual “queda”
pode causar um impacto devastador na capacidade dos jovens de se engajarem na Igreja.
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As lideranças não devem conduzir os jovens a ser seguidores passivos, mas caminhar junto

deles, deixando-os serem participantes ativos desta viagem. Devem respeitar a liberdade do
processo de discernimento de um jovem, fornecendo os instrumentos necessários para o cumprimento adequado deste processo. Um acompanhador deve acreditar de todo o coração na

capacidade que um jovem tem de participar da vida da Igreja. Um guia deve cultivar a semente
da fé nos jovens, sem nenhuma expectativa de ver os frutos do trabalho, pois este é feito pelo

Espírito Santo. Este papel não pode ser restrito aos sacerdotes e religiosos, mas também os lei-

gos deveriam ser legitimados a desenvolvê-lo. Todos estes guias e acompanhadores deveriam
poder ser beneficiados por uma boa formação permanente.

Parte III – Atividades formativas e pastorais da Igreja
1) O ESTILO DA IGREJA

Hoje os jovens procuram uma Igreja autêntica. Queremos dizer, especialmente, para a hie-

rarquia da Igreja, que ela deve ser transparente, acolhedora, honesta, convidativa, comunicativa, acessível, alegre e interativa com a comunidade.

Uma Igreja crível é aquela que não tem medo de ser vista como vulnerável. A Igreja deveria

ser sincera em admitir os erros passados e presentes e se apresentar como uma Igreja feita

de pessoas capazes de erros e incompreensões. A Igreja deveria condenar atos como abusos

sexuais e o mau uso do poder e da riqueza. A Igreja deveria continuar a reforçar sua posição
em não tolerar o abuso sexual dentro das suas instituições, e, assim, reconhecendo-se mais
humilde e humana, aumentaria, sem dúvida, sua credibilidade entre os jovens do mundo. Se a

Igreja agir deste modo, ela se distinguirá das demais instituições e autoridades que, em grande
parte, despertam a desconfiança dos jovens.

No mais, a Igreja atrai a atenção dos jovens, na medida em que está enraizada em Jesus

Cristo. Cristo é a Verdade que faz a Igreja ser diferente de qualquer outro grupo secular com o
qual poderíamos nos identificar. Portanto, pedimos que a Igreja continue a proclamar a alegria
do Evangelho guiada pelo Espírito Santo.

Nós desejamos que a Igreja difunda essa mensagem através dos meios modernos de comu-

nicação e expressão. Os jovens têm muitos questionamentos sobre a fé, mas desejam respos-

tas que não sejam aguadas ou que utilizem formulações pré-fabricadas. Nós, a Igreja jovem,

pedimos que os nossos líderes falem em termos práticos sobre assuntos controversos como
homossexualidade e questões de gênero, dos quais os jovens já conversam livremente sem

tabus. Alguns percebem a Igreja como anticientífica, por isso o seu diálogo com a comunidade
científica também é importante, já que a ciência ilumina a beleza da criação. Neste contexto, a
Igreja deveria também cuidar de questões ambientais, especialmente a poluição. Nós também

queremos uma Igreja empática, que alcance os que estão às margens, os perseguidos e os pobres. Uma Igreja atrativa é uma Igreja relacional.
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2) JOVENS PROTAGONISTAS

A Igreja deve envolver jovens em seus processos de tomadas de decisão e oferecer-lhes

mais funções de liderança. Essas funções devem ser na paróquia, diocese, a nível nacional e

internacional, e até em comissões do Vaticano. Nós sentimos fortemente que estamos prontos
para ser líderes, amadurecer e aprender com os membros mais experientes da Igreja, religio-

sos ou leigos. Nós precisamos de programas de liderança e formação para o desenvolvimento

contínuo de lideranças jovens.

Algumas jovens sentem falta de referências femininas dentro da Igreja, com quem também

elas desejam contribuir com seus talentos intelectuais e profissionais. Nós também acredi-

tamos que os seminaristas e religiosos deveriam ter maior capacidade para acompanhar os
jovens.

Além deste maior envolvimento institucional, queremos também ser uma presença alegre,

entusiasmada e missionária dentro da Igreja. Nós também expressamos fortemente o desejo
de participar como uma voz criativa proeminente. Essa criatividade é frequentemente encontrada na música, liturgia e artes, mas, até o momento, esse é um potencial inexplorado, visto
que a parte criativa da Igreja vem sendo dominada pelos membros mais velhos.

Existe também o desejo por comunidades fortes, nas quais os jovens partilhem suas lutas e

testemunhos uns com os outros. Em muitos lugares, isso já acontece por iniciativas de leigos,
movimentos e associações, mas estes têm necessidade de receber maior suporte, oficial e financeiramente.

Os jovens da Igreja querem ter também um olhar para fora. Eles têm paixão por ativida-

des políticas, civis e humanitárias. Eles querem agir como católicos na esfera pública para o

aperfeiçoamento da sociedade como um todo. Em todas estas dimensões da vida da Igreja, os
jovens desejam ser acompanhados e levados à sério, como membros responsáveis da comunidade eclesial.

3) LUGARES PREFERENCIAIS

Nós gostaríamos de que a Igreja nos encontrasse em lugares onde ela atualmente tem pou-

ca ou nenhuma presença.

Particularmente, desejamos que a Igreja nos encontre nas ruas, onde se encontram pes-

soas de todos os tipos. A Igreja deve buscar formas novas e criativas de encontrar as pessoas
exatamente onde elas vivem, em lugares onde socializam naturalmente: bares, cafés, parques,

academias, estádios e outros centros culturais populares. Outros lugares menos acessíveis
também deveriam ser considerados, como os ambientes militares, os locais de trabalho e as

áreas rurais. De igual modo, nós precisamos da luz da fé em lugares mais desafiantes como
orfanatos, hospitais, bairros marginalizados, regiões devastadas pela guerra, prisões, centros
de reabilitação e zonas de prostituição.
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Enquanto a Igreja já nos encontra em escolas e universidades, queremos ver sua presença

nestes lugares de maneira mais consistente e eficaz. Os recursos não são desperdiçados, quan-

do investidos nessas áreas, pois são estes os lugares onde muitos jovens passam grande parte
do seu tempo e frequentemente se envolvem com pessoas de várias classes sociais. Muitos já

são membros de comunidades paroquiais ou de várias instituições, associações e organizações dentro da Igreja. É indispensável que aqueles que já estão engajados sejam apoiados pela
comunidade eclesial, para que sejam fortalecidos e inspirados em sua missão de evangelização
no mundo.

Assim como podemos ser encontrados em muitos lugares físicos, o mundo digital tem de

ser levado em conta pela Igreja. Nós desejamos uma Igreja que seja acessível por meio das mí-

dias sociais assim como outros espaços digitais, para mais fácil e efetivamente disponibilizar
informações da Igreja, seus ensinamentos, e para favorecer a formação dos jovens.

Em resumo, queremos ser encontrados onde estamos – intelectual, emocional, espiritual,

social e fisicamente.

4) INICIATIVAS A SEREM REFORÇADAS

Nós esperamos por experiências que possam aprofundar nossa relação com Jesus no mun-

do real. Iniciativas bem-sucedidas oferecem-nos uma experiência com Deus. Portanto, concor-

damos com iniciativas que nos dão um entendimento dos sacramentos, oração e liturgia, para
que possamos partilhar e defender a nossa fé no mundo secularizado.

Os sacramentos são de grande valor para nós e desejamos conhecer os seus mais profun-

dos significados nas nossas vidas. Isso vale para a preparação para o Matrimônio, o Sacramento da Reconciliação, o Batismo de crianças e assim por diante. Por causa da falta de uma
apresentação clara e atrativa daquilo que os sacramentos verdadeiramente oferecem, alguns
de nós os recebemos sem valorizá-los adequadamente.

Algumas iniciativas frutuosas são: eventos como a Jornada Mundial da Juventude, cursos e

programas de formação, em especial aos que são novos na fé; pastorais sociais, catecismo para

jovens, retiros de finais de semana e exercícios espirituais, eventos carismáticos, coros e gru-

pos de oração, peregrinações, iniciativas esportivas cristãs, grupos paroquiais ou diocesanos,
grupos de estudo bíblico, grupos universitários cristãos, diferentes aplicativos de fé e a imensa
variedade de movimentos e associações dentro da Igreja.

Nós gostamos de eventos grandes e bem organizados, mas não significa que todos os even-

tos precisam ser de grande porte. Pequenos grupos locais onde podemos expressar dúvidas e

partilhar uma convivência cristã também são primordiais para mantermos a fé. Esses pequenos eventos, nos vários contextos sociais, preenchem a lacuna entre os grandes eventos da

Igreja e da paróquia. Reunir-se dessa forma é especialmente importante nos países onde os
cristãos são menos aceitos.
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Os aspectos sociais e espirituais das iniciativas da Igreja podem ser complementares uns

aos outros. Existe também um desejo de um alcance social e de evangelização das pessoas que

lutam contra doenças e vícios, assim como o envolvimento em um diálogo com pessoas de
diferentes religiões e contextos culturais e socioeconômicos. A Igreja deve reforçar as iniciativas que combatem o tráfico humano e migrações forçadas, assim como o narcotráfico, que é
especialmente importante na América Latina.

5) INSTRUMENTOS A SEREM USADOS

A Igreja deve adotar uma linguagem que a torne capaz de se relacionar com os costumes e

culturas dos jovens, de modo que todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. Somos apaixonados pelas diferentes expressões da Igreja. Alguns têm um

forte entusiasmo pelo “fogo” dos movimentos Carismáticos contemporâneos, que focam na

ação do Espírito Santo; outros são atraídos pelo silêncio, meditação e tradições litúrgicas. To-

das essas coisas são boas, pois nos ajudam a rezar de formas diferentes. Fora da Igreja, muitos

jovens vivem uma espiritualidade difícil, mas a Igreja poderia ajudá-los com os instrumentos
adequados.

Multimídia – A internet oferece à Igreja uma oportunidade de evangelização sem preceden-

tes, especialmente por meio das mídias sociais e dos conteúdos de vídeo on-line. Como jovens,
somos nativos no meio digital e por isso podemos guiar a Igreja neste caminho. Também é um

lugar fantástico de encontro e relação com pessoas de outra fé ou sem fé alguma. As séries de
vídeos do Papa Francisco são um bom exemplo do potencial de evangelização da internet.

Experiências de um ano (Ano Sabático) – Anos de serviço dentro dos movimentos e obras

de caridade dão aos jovens a experiência de missão e espaço para o discernimento. Também
criam a oportunidade para a Igreja encontrar os não crentes e pessoas de uma outra fé.

A beleza e as artes – A beleza é universalmente reconhecida e a Igreja tem um belo históri-

co de evangelizar por meio das artes, como a música, artes visuais, arquitetura, design etc. Os
jovens respondem a isto com facilidade e gostam de ser criativos e expressivos.

Adoração, meditação e contemplação – Nós também apreciamos o contraste do silêncio

oferecido pela tradição da Igreja, na Adoração Eucarística e na oração contemplativa. Isto nos

afasta dos barulhos constantes da comunicação moderna, e assim podemos nos encontrar

com Jesus. O silêncio é onde podemos ouvir a voz de Deus e discernir a Sua Vontade para nós.
Muitos, mesmo fora da Igreja, também apreciam a meditação, e isto pode ser uma ponte para

aqueles que, mesmo não tendo fé, se reconhecem como pessoas espirituais. Pode ser contracultural, mas é eficaz.

Testemunho – As histórias pessoais de quem fez parte da Igreja são meios eficazes de evan-

gelizar, já que experiências pessoais não podem ser contraditas. Testemunhos de cristãos mo-

dernos e aqueles perseguidos no Oriente Médio são particularmente fortes sinais da vida pleCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 57
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na que se encontra na Igreja. As histórias dos santos são muito relevantes para nós, pois são
caminhos rumo à santidade e à plenitude.

O processo Sinodal – Ficamos entusiasmados por termos sido levados a sério pela hierarquia da Igreja e sentimos que este diálogo entre os jovens e a Igreja madura é um processo
vital e frutuoso. Seria uma pena se a este diálogo não fosse dada a oportunidade de continuar
crescendo! Esta cultura de abertura é extremamente saudável para nós.
Ao início deste encontro Pré-Sinodal, e neste espírito de diálogo, o Papa Francisco propôs
o seguinte trecho bíblico: “Depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes. E, então, todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas: Os anciãos receberão em
sonho suas mensagens e os jovens terão visões” (Joel 3,1).
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Ciudad del Vaticano, 18 de mayo de 2018
Declaración
Después de tres días de encuentros con el Santo Padre, y de muchas horas dedicadas a la
meditación y a la oración, siguiendo sus indicaciones, los Obispos de Chile deseamos comunicar lo siguiente:

En primer lugar, agradecemos al Papa Francisco por su escucha de padre y su corrección
fraterna. Pero especialmente, queremos pedir perdón por el dolor causado a las víctimas, al
Papa, al Pueblo de Dios y al país por nuestros graves errores y omisiones.
Gracias también a Mons. Scicluna y al Rev. Jordi Bertomeu por su dedicación pastoral y
personal, así como por el esfuerzo invertido en las últimas semanas para intentar sanar las
heridas de la sociedad y de la Iglesia de nuestro país.

Gracias a las víctimas, por su perseverancia y su valentía, a pesar de las enormes dificultades personales, espirituales, sociales y familiares que han debido afrontar, tantas veces en
medio de la incomprensión y los ataques de la propia comunidad eclesial. Una vez más imploramos su perdón y su ayuda para seguir avanzando en el camino de la curación y cicatrización
de las heridas.

En segundo lugar, queremos anunciar que todos los obispos presentes en Roma, por escrito, hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre para que libremente decida
con respecto a cada uno de nosotros.

Nos ponemos en camino, sabiendo que estos días de honesto diálogo han sido un hito dentro de un proceso de cambio profundo, conducido por el Papa Francisco. En comunión con él,
queremos restablecer la justicia y contribuir a la reparación del daño causado, para reimpulsar la misión profética de la Iglesia en Chile, cuyo centro siempre debió estar en Cristo.

Queremos que el rostro del Señor vuelva a resplandecer en nuestra Iglesia y a ello nos
comprometemos. Con humildad y esperanza les pedimos a todos que nos ayuden a recorrer
este camino.
Siguiendo la recomendación del Santo Padre imploramos a Dios que en estas difíciles y
esperanzadoras horas, nuestra Iglesia sea protegida por el Señor y la Virgen del Carmen.
Los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile en Roma
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