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DIS C ER NI M ENT O S D A R EA LI D A D E CO M R A Z Ã O E F É
A palavra discernimento é composta de termos latinos discernere (separar, dividir, decidir)
e mentum (meio instrumento). Signiﬁca, portanto, faculdade de escolher, de emitir um juízo
sobre determinada situação. O conceito é utilizado, sobretudo, na teologia, mas é por vezes
utilizado também em outras áreas de conhecimento. Para a psicologia gestalt, por exemplo,
diz respeito ao ponto determinante no decorrer de uma aprendizagem. O direito entende por
discernimento a capacidade de um individuo em decidir com sanidade sobre suas ações. Pergunta-se se o individuo tem capacidade de discernir sobre o certo e o errado. O ato de julgar
sobre situações é inerente ao comportamento humano e acompanha, em última análise, os juízos emitidos pelas ciências dedicadas a interpretar por algum ângulo a realidade humana. Cada
ciência humana sempre oferece juízos – modos de compreender determinada situação - sobre a
realidade, a partir de algum critério adotado. Oferecer uma leitura de uma determinada realidade humana é sempre um ato de discernimento feito com um critério teórico e com uma opção
metodológica. Nesse sentido, interpretar é o exercício de discernir sobre algo e construir como
resultado uma explicação adequada e coerente.
As conjunturas históricas exigem discernimentos para serem compreendidas em suas dinâmicas e signiﬁcados reais. Os fatos e sujeitos que as compõem não falam de imediato e por si
mesmos. Ao contrário, podem ocultar as causas, os mecanismos e as tendências que sustentam
e justiﬁcam as conjunturas presentes. As ciências visam ir além das aparências e expor as causas
e os mecanismos de funcionamentos de seus objetos. Quando as conjunturas históricas são
assumidas como objeto de estudo, o objetivo é desvendar as suas causas, os interesses em jogo,
os sujeitos escondidos, as estratégias discursivas etc. As ciências humanas, de modo particular as
ciências sociais, enfrentam essa tarefa com suas metodologias e paradigmas teóricos. E, na era da
informação, essa tarefa se mostra ainda mais urgente e revestida de grandes desaﬁos: distinguir a
verdade da falsidade. As redes sociais são verdadeiras fontes de interpretação da realidade, sem,
contudo, apresentar critérios de veriﬁcação das verdades oferecidas em volume e velocidade
alucinantes. Nunca foi tão urgente ensinar/aprender a discernir os signiﬁcados da realidade
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como nos tempos atuais. Para essa tarefa todas as ciências são bem-vindas e podem oferecer
ferramentas e conteúdos que ajudem a distinguir a verdade da falsidade.
O conceito de discernimento tem como berço prático e teórico o cristianismo e está posto
de modo explícito pelo Apostolo Paulo quando fala do dom de “discernimento dos espíritos”
(1Cor 12,10). Paulo já havia exortado na Carta aos Tessalonicenses a não apagar o Espírito e
não desprezar os dons da profecia, mas “a examinar tudo e ﬁcar com o que for bom” (5,19).
Posicionadas entre a tradição hebraica e a cultura helênica, as comunidades cristãs, tinham que
discernir as habilidades de seus membros e discernir sobre seus rumos em nome da ﬁdelidade
a Jesus Cristo.
O cristianismo nasceu como discernimento da história; como acolhida do Messias enviado
por Deus quando chegou à plenitude dos tempos, segundo o Apóstolo Paulo (Gl 4,4). A longa
espera do Messias foi, ﬁnalmente, concretizada com Jesus de Nazaré, o carpinteiro ﬁlho de Maria e José que saiu a pregar o Reino de Deus pela antiga Palestina romana. Acolher Jesus como o
Messias foi um ato de fé, ao contrario do que se consolidou no imaginário cristológico posterior
que vincula diretamente Jesus ao Cristo, a ponto de dispensar o discernimento e a adesão de
seus seguidores. A cena dos discípulos de Emaús retrata com clareza os desaﬁos da fé dos seguidores naquele que iria redimir Israel e foi condenado à morte (Lc 24,13-35).
A vinda do Messias prometido se inscrevia em um horizonte de esperança e de fé que exigia ler em sinais corriqueiros a realização das promessas de Deus. O homem da aldeia, de vida
simples e que teve seu destino na pena dos criminosos não realizava as expectativas messiânicas
do libertador do povo nem para os revolucionários e nem para os conservadores. Ver em Jesus o
Messias era sempre uma decisão de fé para quem dele se aproximava. Após descrever até mesmo
os milagres de Jesus, os evangelhos costumam repetir: e muitos creram nele! A abertura para
acolher no pobre de Nazaré, cruciﬁcado e morto, a presença carnal de Deus é um ato livre de fé
que exige discernimento e decisão ontem e hoje.
O cristianismo tem em sua origem esse discernimento radical: Deus visitou o seu povo,
Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Deus se encarnou em Jesus, Deus nos enviou seu
Espírito, ele está no meio de nós... Fazer o discernimento messiânico era naturalmente um
pressuposto presente e, por vezes, aguçado na vida do povo de Israel oprimido pelos romanos.
O tempo de Jesus foi um tempo de expectativa messiânica e, por conseguinte, de interrogações
sobre quem seria, quando viria e como seria o redentor enviado por Deus. A pergunta dos discípulos de João a Jesus é sintomática e expressa essa busca de discernimento: Você é o Messias
ou devemos esperar outro? (Lc 7,20). A resposta de Jesus indica os sinais proféticos: cura dos
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cegos, dos doentes, dos espíritos malignos e o anúncio do evangelho aos pobres (Lc 7,21-22).
Os sinais não impõem uma interpretação, mas indicam a ação de Deus no presente, por meio
de atos concretos no cotidiano do povo, sobretudo dos pobres. Por isso haverá sempre quem, ao
contrário, se escandaliza desses sinais (Lc 7,23), não acredita e não acolhe a presença de Deus
em Jesus. Jesus foi uma presença trivial, limitada e escandalosa de Deus entre o povo; presença
que exigiu fé de quem dele se aproximou e se dispôs a compreendê-lo e acolhê-lo como enviado
de Deus. A fé exige discernimento feito com o coração e com a cabeça.
O discernimento dos sinais messiânicos se dá em uma circularidade que envolve as pré-noções da tradição profética (curas e escolha dos pobres no passado) e a ação presente de Jesus
(curas e escolha dos pobres no presente). A interpretação confronta passado e presente, ideias
e práticas, memória e sensibilidade. Os seguidores de Jesus foram capazes de operar essa circularidade hermenêutica e acolher sua mensagem e sua pessoa como vindas de Deus. Portanto,
a manifestação de Deus em Jesus não constituiu, como muitas vezes se imagina, uma presença
imposta como milagre que dispense o esforço de discernir, como uma teofania que fala por si
mesma e exige que se coloque o rosto por terra. A teofania carnal e pobre de Deus em Jesus é
sem estrondos e sem milagres que se impõem como forças persuasivas que dispensam a liberdade e a decisão. A acolhida de Jesus como enviado por Deus é sempre um convite à fé, à decisão
e ao seguimento. Por essa razão, o pobre carpinteiro de Nazaré é sinal de Deus para alguns e
sinal de contradição e até de maldição para muitos.
O próprio Jesus evoca o discernimento como critério para distinguir seu ministério profético e acolhê-lo como Messias. Aos saduceus e fariseus que pedem um sinal do céu, Jesus não
somente nega um milagre como repreende suas incredulidades. São capazes de ler os sinais
da natureza e fazer previsões, mas não sabem distinguir os sinais dos tempos (os sinais do
Messias presentes em Jesus) (Mt 16,1-4). O desaﬁo de interpretar Jesus como Messias exige
fé; é ato livre e não uma imposição feita por um fato extraordinário. Jesus é categórico em sua
resposta: nenhum sinal será dado a essa geração (Mc 8,12). As versões posteriores de Mateus e
Lucas falam que será dado somente o sinal de Jonas. Para Mateus o sinal de Jonas se relaciona
à acolhida das palavras de Jesus e a sua morte e ressurreição de Jesus (11,38-40). Para Lucas
o sinal é a conversão dos ninivitas a partir da pregação de Jonas (Lc 11,29-32). Acolher Jesus
é um ato de fé que exige discernimento e decisão. Apelam para os milagres os que são fracos
na fé. O milagre dispensa o discernimento, uma vez que se impõe por sua natureza extraordinária. Ler os sinais dos tempos signiﬁca, ao contrário, buscar signiﬁcados onde esses não
aparecem imediatamente.
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O discernimento permanece como atitude fundamental da fé cristã. A busca por teofanias
e milagres sempre acompanhou o ser humano em suas práticas religiosas. Enquanto as religiões oferecem curas, a essência da vida cristã continua convidando á adesão de fé que exige
sempre discernimento do presente, aprendizagem de leitura dos fatos cotidianos. Os rituais de
cura sempre atraíram ﬁeis e engrossaram as ﬁleiras de comunidades religiosas do passado e do
presente. Os santos católicos e os pastores pentecostais ﬁzeram seus currículos sobre a fama de
operar milagres. Hoje crescem as igrejas que oferecem mais e maiores milagres. O milagre trabalha com a presença imediata do sobrenatural, o que se impõe como fato inevitável e dispensa
o ato de fé que interpreta, aposta e decide. O cristianismo autêntico continua chamando para o
discernimento de Jesus presente na história, presença que se mostra no outro e, de modo, sacramental nos pobres, como narra Mateus ao tratar do julgamento ﬁnal (25,31ss.). Os seguidores
de Jesus serão cobrados por saberem ou não discernir sua presença na carne dos que sofrem: os
que têm fome, os doentes, os migrantes, os que estão excluídos de um modo geral.
A narrativa de Mateus ensina que os pobres constituem o parâmetro seguro de discernimento ético e político das conjunturas históricas. É partir deles que julgamos a presença ou
ausência do Reino de Deus, a justiça na terra, o governo justo, a sociedade humanizada, os
direitos de todos etc. A fé em Jesus Cristo não se reduz à adesão a sua pessoa individual como
um mestre ou um guru e nem mesmo como salvador; é sempre uma adesão ao seu projeto de
“caminho, verdade e vida” (Jo 14,16). E viver o projeto de Jesus é necessariamente discernir
os projetos históricos, entender os rumos da história, a lógica dos regimes políticos, as práticas cotidianas etc.
O Concílio Vaticano II retomou a temática do discernimento dos sinais dos tempos como
um modo indispensável de a Igreja se relacionar com o mundo contemporâneo. O método
conciliar, se assim se pode falar, gira em torno de dois polos hermenêuticos básicos: a volta às
fontes (fontes bíblicas e também patrísticas) e a compressão da sociedade atual. O exercício permanente dos padres conciliares foi operar o círculo hermenêutico entre os dois polos: entender
o mundo atual a partir da fé, concretamente, a partir das fontes cristãs e reler as fontes cristãs
a partir das exigências modernas. Esse movimento metodológico se encontrava em marcha nas
teologias modernas que haviam emergido já na primeira metade do século XX e se mostrara
de modo mais estruturado na segunda metade. O aggiornamento da igreja convocado por João
XXIII exigia novos métodos para pensar e formular a fé, quando o mundo avançava para novos
modos de interpretação da natureza e da historia que superavam as velhas abordagens da ﬁlosoﬁa clássica.
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Algumas passagem da Constituição Pastoral Gaudium et spes deixaram consignadas essa
metodologia de leitura dos sinais dos tempos, herança direta de João XXIII (Pacem in terris,
1963). As conotações diversas revelam sempre o esforço de colocar a fé cristã em diálogo com
a realidade presente nas seguintes perspectivas: como exigência para descobrir os desígnios de
Deus na história (GS 4, 11), como leitura da realidade a partir da fé (GS 4, 11, 44), como missão da Igreja na compreensão, diálogo e serviço ao mundo (GS 4, 11), como tarefa conjunta
dos cristãos com outros sujeitos (GS 11) e como diálogo com as várias linguagens e ciências na
busca de aprofundamento da verdade revelada (GS 44).
O método de leitura dos sinais dos tempos é um desaﬁo prático e teórico; signiﬁca aprendizagem de um método que pressupõe a abertura ao Espírito e sensibilidade para com a realidade
presente. Em resumo, discernir pressupõe três elementos fundamentais intrinsecamente articulados: a fé (como pressuposto), a realidade (como desaﬁo concreto) e a razão (aprendizagem de
um método). Sobre esse tripé a Igreja exerce sua missão em cada época e lugar, a pastoral elabora
seus projetos e a teologia formula suas teses e explicações. Numa palavra, a história é sempre
o lugar de memória da tradição da fé vivenciada e testemunhada pelos seguidores de Jesus; é o
lugar da experiência da fé que vai sendo transmitida em sintonia com as realidades presentes.
Contudo, o discernimento pode ser dispensado tanto pelos que entendem que a tradição é
um conjunto de verdades ﬁxas a ser repetido de modo intacto em todo tempo e lugar, quanto
por aqueles que se entregam aos condicionamentos históricos e dispensam a fé como conteúdo
ativo que faz um juízo da realidade. A era da informação, dinamizada por veículos e conteúdos
variados e em grande volume, pode dispensar o discernimento quando a informação se torna
sinônimo de verdade. O ato individualizado de receber e reproduzir as informações dentro de
bolhas sociais supostamente detentoras da verdade conﬁgura um comportamento de conﬁança espontânea nas versões (e nos fatos) recebidas em volume e velocidade intensas. Ensinar a
pensar, criticar e decidir sobre o falso e o verdadeiro é hoje um desaﬁo pedagógico e político da
maior urgências. Nunca foi tão necessário aprender e ensinar a discernir. As fake news constituem a caricatura do relativismo da verdade que se torna cada vez mais legítimo, como prática
regular de grande parte da população. Como distinguir o falso do verdadeiro? Como discernir
e ﬁcar com o que bom, como recomenda o Apóstolo Paulo?
Se não existem receitas prontas, existe uma postura ética e política que continua indicando
a necessidade de buscar sempre pela verdade, seja pela concretude dos fatos, seja pela interpretação ﬁel dos mesmos. O discernimento é parte da postura racional que separa o falso do
verdadeiro como operação básica para a interpretação da realidade. O discernimento pode ser
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também atitude de fé que signiﬁca abertura para a comunicação de Deus no tempo presente.
Tanto para a razão quanto para a fé implica um aprendizado, ou seja, indica a necessidade de
aprender um método de leitura que inclui o uso das ferramentas inteligentes que vão além das
aparências da realidade. As ciências em seu sentido mais amplo e profundo ensinam a discernir
o falso do verdadeiro, o certo do errado. Isso signiﬁca que as opiniões nem sempre são verdades,
mesmo que se apresentem sedutoras e belas. Nem tudo é verdade; o erro está presente nas percepções humanas e podem ser detectados por caminhos lógicos e empíricos. Por isso, desde a
Grécia antiga ensinar ciências é ensinar a discernir. Nem tudo é verdade e a verdade pode e deve
ser buscada por todos, ainda que não se ofereça como única e deﬁnitiva. Os fatos não falam
por si mesmos, mas necessitam de interpretações permanentes em cada época e lugar. E nos
dias atuais as versões e os fatos nem sempre coincidem e até mesmo se contradizem. A busca da
realidade/verdade nunca foi tão urgente.
A verdadeira sabedoria pressupõe o encontro com a realidade. Hoje, porém, tudo
se pode produzir, dissimular, modiﬁcar. Isto faz com que o encontro direto com as
limitações da realidade se torne insuportável. Em consequência, implementa-se um
mecanismo de “seleção”, criando-se o hábito de separar imediatamente o que gosto
daquilo que não gosto, as coisas atraentes das desagradáveis. A mesma lógica preside
à escolha das pessoas com quem se decide partilhar o mundo. Assim, as pessoas ou
situações que feriam a nossa sensibilidade ou nos causavam aversão, hoje são simplesmente eliminadas nas redes virtuais, construindo um círculo virtual que nos isola do
mundo em que vivemos (Fratelli tutti, 47).

Essa conjuntura atual desperta Ciberteologia para revisitar e abordar múltiplos aspectos do
discernimento. Com esse objetivo interdisciplinar oferece várias leituras entrecruzadas: a histórica que pergunta pelo sentido do passado aﬁrmado no presente, a ﬁlosóﬁca que discute o
conceito de mentira/verdade, a cientíﬁca que aﬁrma uma objetividade dos fatos a ser perseguida
e aﬁrmada, a social que aponta para o falso e o verdadeiro presente nos discursos atuais e a espiritual que convida para a ruminação dos signiﬁcados dos fatos na experiência de fé. Além dos
Artigos que compõem essa abordagem, as seções Documento e Notas oferecem reﬂexões que
expressam o mesmo desaﬁo de discernir a realidade atual.
No dia 06 de abril passado faleceu o teólogo suíço Hans Küng, perito conciliar, teórico
arguto e destemido e responsável por um grande projeto de “ética mundial”, do qual resultaram grandes obras em que liga a paz mundial e o diálogo inter-religioso. As relações entre o
político e o religioso por ele expostas com rara lucidez adquirem grande relevância em tempos
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de fundamentalismo e tradicionalismo em alta e, com frequência, imiscuídos em projetos políticos e governos. Nossa homenagem ao grande teólogo ﬁca, por ora, registrada em um artigo
nessa edição.
Não haverá paz entre as nações sem paz entre as religiões.
Não haverá paz entre as religiões sem um diálogo entre as religiões.
Não haverá coexistência humana sem uma ética mundial por parte das nações
(Hans Küng).

João Décio Passos
Editor
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DI SCER NI R A VER D A D E: UM A UR GÊN CI A
NA SO CI EDA DE D A S R ED ES VI RT UA I S
[D I SCE R NI NG THE TRUTH: A N U RG EN CY
I N T HE VI RTUA L NETW ORK SOCIETY]
JOÃO DÉCIO PASSOS

Resumo: As redes virtuais possibilitam a organização de grupos de aﬁnidades em múltiplos
formatos. O modo de operar e de relacionar autocentrado de muitos grupos tem sido denominado bolhas. A relação com as informações rompem com os ﬁltros usuais das mídias convencionais e abrem espaço para a divulgação das fake news. O discernimento entre o falso e o
verdadeiro se mostra como grande desaﬁo para nossa época. A chamada pós-verdade é a postura
que rege esse modo de comunicação, gerando consequências sociais e políticas. A rejeição e a
eliminação do diferente vão se tornando legítimas na vida social atual.
Palavras-chave: redes sociais, bolhas, verdade e pós-verdade.
Abstract: Virtual networks make it possible to organize aﬃnity groups in multiple formats.
The self-centered way of operating and relating to many groups has been called bubbles. The
relationship with information breaks with the usual ﬁlters of conventional media and opens
space for the dissemination of fake news. The discernment between the false and the true is a
great challenge for our time. The so-called post-truth is the posture that governs this mode of
communication, generating social and political consequences. The rejection and elimination of
the diﬀerent are becoming legitimate in today’s social life.
Keyword: social networks, bubbles, truth and post-truth.

Introdução
Vivemos a era da informação que mais que um conjunto de tecnologias e estratégias de
comunicação disponíveis se traduz em modo de vida em todas as esferas da existência e da
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convivência humanas, do ponto de vista global, local e individual. A conexão mundial proporcionada pelas redes de computadores reconstruiu os mecanismos de relacionamento humano
e os signiﬁcados da convivência e da própria vida. As novas relações entre o mais íntimo e o
mais público, entre a localidade e a globalidade, entre valores e regras consensuais e novos valores e entre os fatos e as interpretações introduzem novas questões de ordem social, política e
ética para todos os sujeitos sociais, a começar por aqueles investidos de responsabilidade sobre
a coisa pública.
Os desaﬁos dessa era civilizacional para a convivência humana são muitos. Nessa breve
reﬂexão, focaremos na problemática da veracidade das mensagens veiculadas nas redes sociais
e, por conseguinte, das posturas daí decorrentes. A instantaneidade e o autocentramento dos
indivíduos nos processos de comunicação exigem cada vez mais a retomada da velha questão da
verdade, da distinção entre opinião e ciência no interior da gigantesca quantidade de informações onipresentes no planeta. O relativismo que tudo dilui e que opera no epicentro absoluto
do indivíduo isolado é um resultado recorrente e regular desse processo.
Os desaﬁos políticos, éticos e pedagógicos são inegáveis, porém se mostram fracos perante a
hegemonia dessas novas regras e hábitos de comunicação, de socialização e de valoração. A cada
dia consolida-se uma cultura da pós-verdade que dispensa por sua lógica interna a veriﬁcação
dos fatos e a colocação da ética das relações humanas.

A dinâmica social das redes virtuais
A era da informação estruturada em redes e organizada em grupos virtuais resultam, evidentemente, dos novos domínios tecnológicos. Trata-se de uma nova sociabilidade e de uma nova
relação com valores veiculados e reproduzidos nas informações que tem no centro o indivíduo
com suas preferências, porém, na origem e na condução do processo comunicativo, técnicos
competentes, criativos e ágeis. O pressuposto das redes sociais mundializadas são as tecnologias
mundializadas. Um mercado mundial de tecnologias cada vez mais soﬁsticadas possibilita as
novas formas de comunicação. As bolhas sociais com suas fake news (notícias falsas) são tecnicamente produzidas, antes de serem socialmente organizadas. Ao analisar as consequências
perversas desse fenômeno, o sociólogo italiano Giuliano Da Empoli liga causa e feito: fala dos
engenheiros do caos (2020). Estamos dentro de uma cultura comunicacional, produzida por
técnicos e sustentada por um mercado de tecnologias.
A sociedade atual avança na dinâmica do relacionamento virtual, rompendo com a hegemonia das relações diretas dadas em territorialidades locais e em territorialidades institucionais.
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As formas clássicas de contato social, baseadas no conhecimento interpessoal, no contato socialmente controlado por regras e por padrões morais estabelecidos e por normas e leis vão cedendo
lugar para novos modos de contato, de relacionamento e de afeto que ressigniﬁcam a vida de
um modo geral: na distinção entre o próximo e o distante e entre o conhecido e o estranho, nas
identidades pessoais de gênero e de papel social, nos processos de afeição interpessoal e no parâmetro moral da comunicação e na reprodução dos valores e regras tradicionais (CASTELLS,
2015, p. 57-99). As redes sociais estruturam grupos de relacionamento com novas dinâmicas
identitárias que vinculam no mesmo éthos comunitário o próximo e o distante e consolida um
regime de verdade autorreferenciada. Cada grupo constitui uma bolha1 autogestora e reprodutora de informações, padrões e regras que dispensam os formatos tradicionais de controle social
por via dos valores instituídos, dos costumes e do próprio ordenamento legal.
As bolhas sociais virtuais funcionam, desse modo como grupo social (com mecanismos ágeis
de agregação e de desagregação dos participantes), como grupo político (com ideologias bem
delimitadas nos discursos reproduzidos em grande velocidade e em grande escala numérica),
como grupo cultural (que cria e estabelece práticas linguísticas e morais próprias que rompem
com o éthos social e com as tradições estabelecidas) e como grupo cognitivo (que aﬁrma e reproduz discursos e posturas como verdadeiros ou como falsos).
A sociedade das bolhas virtuais apresentam algumas das seguintes características:
a) Anonimato: o virtual possui a capacidade de revelar, ocultar ou dissimular as identidades,
uma vez processada fora dos âmbitos e regras de controle social. Cada membro participante se apresenta como um integrante ativo do grupo com a identidade que escolhe
ter e na proximidade distante exerce seu papel como cidadão virtual. O parecer torna-se
sinônimo imediato do ser.
b) Identidade focada: cada grupo se organiza em torno de uma motivação agregadora: grupo
familiar, grupo proﬁssional, grupo ideológico, grupo religioso etc. Em torno dessa motivação/identidade o grupo se constrói e se sustenta em suas rotinas relacionais e em suas
causas fundamentais.
c) Autoconstrução: os discursos e as aﬁnidades interpessoais são construídas na medida em
que são realizadas no ﬂuxo continuo das informações tecidas coletivamente e reproduzidas instantaneamente em torno de temáticas aﬁnadas.
1

Termo cunhado pelo ativista estadunidense Eli Pariser para designar os modos de comunicação e relacionamentos
presentes na internet centrados nas decisões e escolhas individuais. SANTAELLA, 2019, p. 13-14. Cf. FERRARI,
Polyana. Como sair das bolhas? São Paulo: Educ, 2018.
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d) Extensão ilimitada: embora focado em uma motivação os grupos virtuais se estruturam
como bolhas ideologicamente limitadas, porem numericamente ilimitadas. A inclusão
de membros como componentes extrapola qualquer limite social de densidade demográﬁca imposto pela delimitação territorial. Não á limite nem mesmo nacional para que
um indivíduo se torne membro ativo de um grupo. Sociologicamente, ocorre uma fusão
(“com-fusão”) entre indivíduo-grupo-massa, sendo que cada uma dessas esferas reproduz-se com a outra e através da outra.
e) Centralidade do indivíduo: cada membro á um autogestor de sua presença e participação,
centro absoluto de permanência ou saída do grupo, critério de decisão no momento da
adesão e da reprodução das informações que vão sendo construídas.
f ) A homoﬁlia: a centralidade do individuo rege a dinâmica da adesão e o critério de escolha
e reprodução das mensagens. Cada qual adere ao grupo e às suas dinâmicas relacionais
a partir do amor (filia) ao igual (homo) que o compõe. O vínculo emocional entre os
indivíduos tece e conﬁrma as relações interindividuais como motivação e como critério
de permanência e participação. Quem não gosta não permanece. Quem curte o que ali
circula como informação e valores permanece como membro ativo.
g) A reprodução: as informações que circulam e sustentam os vínculos homofílicos ocorrem
numa dinâmica mais de reprodução do que de produção. O toque digital retransmite a
mensagem recebida para um sem numero de membros do próprio ou de outros grupos
sem necessidade de interferir no conteúdo da mensagem, de ﬁltrá-la por algum critério
individual ou de refazê-la como discurso autônomo. A capacidade reprodutiva das mensagens possui um potencial inﬁnito nesse modo de comunicação.
h) A crença: o grupo vivencia uma adesão e uma relação baseada na crença nas informações
veiculadas; a recepção e a transmissão são imediatas e dispensam a veriﬁcação uma vez
que constituem por si mesmas verdades. A relação homofílica entre os membros e o conteúdo veiculado oferece a garantia de veracidade, de forma que o falso se mostra naquilo
que discorda dos concordes.
As bolhas têm reconﬁgurado o modo de viver pautado na autenticidade dos discursos e
no respeito às alteridades, nas quais a relação entre emissor, mensagem e receptor é pautada
por consensos em torno da verdade. Sujeitos autênticos com palavras autênticas constituem
o parâmetro ético e político das relações humanas em todas as suas estruturações sociais, da
família à comunidade planetária. A distinção entre o autêntico e o inautêntico, entre honesto e
o desonesto e entre a mentira e a verdade sempre regeu a vida civilizada desde que o ser humano se “descobriu” como radicalmente igual e construiu para tanto modos de conviver e regras
de convivência. As regras de ouro formuladas pelas grades civilizações estipulavam em suas
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distintas versões o parâmetro básico da convivência entre os diferentes: o eu e o outro como
alteridades iguais em direitos e deveres (Faça ao outro aquilo que gostaria que lhe fizesse, ame o
próximo como a si mesmo). Sem a regra do comum, as relações terminam no domínio de um
polo sobre o outro e leva a aniquilação de uma das partes, concretamente da parte mais fraca
(KÜNG, 2003, p. 105). O processo civilizatório caminhou para formas de assegurar da vida
comum. As sociedades modernas nasceram com esse propósito e projeto: garantir os modos
consensuais da vida social estruturada em valores, leis e instituições comuns. Sem essas regras
o retorno à lógica tribal se torna inevitável, ou seja, cada grupo se entende como o centro do
mundo e os demais como estranhos e sem direitos, como portadores de uma verdade a ser imposta por todos os meios sobre os que estão fora de seu mundo.
A era das redes virtuais trazem de volta a urgência de se aﬁrmar as bases das civilizações
que se estruturaram em famílias, em comunidades, em nações, em Estados e em organismos
mundiais. Como garantir a convivência justa em uma rede social centrada no parâmetro da homoﬁlia que se expande do mais íntimo ao mais global em redes de relacionamento ilimitadas?
Como garantir a convivência pautada pelo igual/comum, quando é o meu que se impõe como
critério sobre o outro? Como retomar a autenticidade e a veracidade dos sujeitos e das comunicações nas sociedades de relações anônimas, próximas-distantes e ﬁdelizadas pelos discursos
instantâneos de líderes declarados ou anônimos?
A temática da verdade não constitui somente um problema para coerência ﬁlosóﬁca e cientíﬁca das informações, mas igualmente um problema ético. A mentira desestrura as relações
humanas desde as origens, conforme o enredo da narrativa da criação do livro do gênesis. O
relativismo da verdade, hoje expresso emblematicamente nos negacionismos e nas teorias da
conspiração, não constitui somente um problema cognitivo (senso de realidade), mas também
ético (sentido da vida e da convivência). A relativização da verdade é, ao mesmo tempo, relativização da vida. A prova mais evidente dessa consequência é disseminação e naturalização da
prática do ódio como modo de conviver de muitas dessas bolhas. A intolerância torna-se a regra
da comunicação e o caminho que conduz para a eliminação do outro (MELLO, 2020).

O problema da verdade
A questão da verdade acompanhou e acompanha o processo civilizatório. Distinguir a verdade da mentira tornou-se uma exigência ética e ﬁlosóﬁca cada vez mais presente nas culturas
(e nas religiões), desde que as relações humanas foram pautando-se pela consideração do outro
como semelhante, na chamada era axial postulada por Karl Jaspers (ARMSTRONG, 2008),
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quando, então, a referência ética universal exigia a distinção entre valores falsos e verdadeiros,
entre o bem e o mal. E desde que a razão humana passou a explicar as coisas – a admirar, duvidar
e questionar, como formula os ﬁlósofos gregos – o verdadeiro e o falso tornam-se polos de uma
luta dialética que visa colocar a verdade onde impera a ignorância. No âmbito da tradição judaica, o profeta Isaias lança uma exortação crítica: “Ai dos que dizem que é bom aquilo que é mau,
que põe as trevas no lugar da luz e a luz no lugar das trevas” (Is 5, 20). A ﬁlosoﬁa grega debate
sobre o falso e o verdadeiro e apresenta o caminho de acesso à verdades das coisas. É possível e
necessário sair da caverna do engano e da ignorância chegar à luz da verdade, alegoriza Platão.
A mentira foi considerada um vício pelas culturas e pelas religiões. A mentira da serpente
ao primeiro casal compõe a narrativa de origem da tradição judaico-cristã. A própria ideia de
Diabo se associou a esse vício desestruturador da vida humana, sendo deﬁnido como pai da
mentira. O Decálogo condena a mentira no oitavo mandamento. O falso testemunho consiste
em utilizar da mentira em um julgamento e com isso prejudicar os outros. E ao interpretar o
Decálogo, Mateus mostra Jesus dizendo: “Seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. O que passa
disso vem do maligno” (Mt 5,37).
A busca da verdade é uma virtude para as religiões; um dom do Espírito para o cristianismo.
Mas é, sobremaneira, a meta e o caminho de toda investigação cientíﬁca. As ciências clássicas
e modernas perseguiram a verdade em seus objetos de investigação e buscaram as explicações
mais sólidas, coerentes e claras para explicá-la. Os resultados das ciências visam superar as visões
falsas e as ignorâncias com seus resultados. No ﬁnal das contas todas elas aﬁrmam que existe
uma verdade que rompe com as falsidades. Os iluministas acreditaram na possibilidade de o
pensamento cientiﬁco moderno oferecer não somente o acesso à verdade (um acesso seguro e
deﬁnitivo), mas também na construção de uma civilização da verdade que superaria as travas
da ignorância.
Contudo, as invenções e as instituições modernas não eliminaram a mentira da sociedade
e nem de si mesmas. As ideologias estiveram presentes nos discursos e nas práticas políticas; a
verdade foi manipulada, seleciona e escondida nas estratégias e discursos de personagens, das
ciências e dos próprios Estados modernos (THOMPSON, 1995). E os meios de comunicação
modernos levaram ao nível máximo a urgência de distinguir a mentira da verdade e de ensinar
essa distinção à população. Vivemos hoje a época mais aguda que rapidamente se naturaliza
como normal e legitima a indistinção entre a verdade e a mentira nas fake news que circulam
pelas redes sociais. A verdade recua para recônditos distantes da vida e dos padrões de convivência e deixa de ser uma virtude pública e uma exigência da vida comum e do discurso razoável.
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A dinâmica da pós-verdade
A verdade sempre esteve em dialética com a mentira nos relacionamentos humanos. Embora sendo valor e meta da convivência, critério de veriﬁcação e de legitimidade política das
normas e instituições, a verdade carrega sempre uma dimensão utópica, uma reserva que impulsiona e direciona as sociedades na busca dos ideais mais coerentes e perfeitos que adotam
para si mesmas. A verdade nem sempre imperou na vida e na convivência humana como valor
hegemônico capaz de garantir a vida boa e perfeita para os grupos e povos. Não se trata unicamente de constatar a presença contínua da luta entre o bem e o mal na história humana, mas
de perceber que a mentira fez e faz parte das estratégias políticas de busca de hegemonia dos
grupos de poder, dos discursos e, até mesmo, do que muitas vezes se apresentou como verdade
e como ciência. O jogo entre verdade e mentira esteve presente na construção do pensamento,
no exercício político das antigas cidades gregas e nas relações entre as religiões. Nunca faltou na
historia líderes e pensadores que ofereceram mentiras como verdades e tentaram desqualiﬁcar
como falsa a verdade do outro.
Contudo, as bolhas construídas e reproduzidas pelas redes sociais tem inovado essa dialética, na medida em que coloca em seu liquidiﬁcador os fatos e as versões autocentradas em suas
comunicações que dispensam a interrogação que busca distinguir o falso e o verdadeiro. São
produtores e reprodutores da chamada pós-verdade (SANTAELLA, 2019). Já não se trata mais
de distinguir a verdade da mentira e buscar a verdade pelos caminhos da veriﬁcação e da adesão
ética; basta repetir a mensagem recebida por um clic instantâneo. A pós-verdade é pensada com
a ponta do dedo e não com a cabeça que exige discernimento, antes de repetir a mensagem
recebida como verdade. A dispensa da dúvida como postura inerente à veriﬁcação dos fatos e
da coerência das aﬁrmações é motivada e impulsionada pela emoção agregadora que satisfaz os
indivíduos interligados em seus impulsos imediatos. Reproduzir uma informação sem veriﬁcação
signiﬁca, antes de tudo, satisfação de uma paixão autocentrada – homofílica – que curte a mensagem por reproduzir desejos comuns dos conectados no contraste e na oposição ao que discorda.
Nessa cultura, a verdade pode ser negada como mentira e a mentira ser apresentada como
verdade, sem qualquer exigência de veriﬁcação lógica ou empírica do que se reproduz como
a verdade do grupo ou da bolha. A palavra circulada pelo membro-grupo se torna sinônimo
de verdade segura e tudo que aﬁrmar o contrário será recebido imediatamente como falso,
como estratégia de um inimigo que visa desestabilizar os ideias do grupo. A repetição em escala
geométrica que pode atingir em instantes a casa de milhões de reproduções, a reciclagem das
informações pretendidas e a captura de receptores adequados à mensagem feita pelo trabalho
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técnico de operações dos algoritmos, consolida sempre mais um grupo de adesão ﬁel, aberto e
convicto de que estão associados a um mundo verdadeiro oposto ao um mundo falso.
O critério homofílico que rege as relações das bolhas dispensa e rejeita o diferente por ser,
precisamente, uma postura narcísica que se aﬁrma e se expande de forma autocentrada e autossuﬁciente. O que não agradar pode ser apagado, deletado e retirado do grupo. A eliminação
virtual das discordâncias parece criar uma legitimação para a eliminação real do outro de forma
que a oposição, a intolerância e o ódio tornam para muitas bolhas um sentimento e uma postura regulares (MELLO, 2020). As narrativas de ódio ganham espaço no mundo virtual e no
mundo concreto e se traduzem em atitudes e movimentos que ganham o espaço público em
personagens e grupos políticos organizados.
Essa nova forma de se comunicar e socializar não resulta unicamente de novas condições
tecnológicas hoje disponíveis a um numero cada vez maior de pessoas, possibilitando uma descentralização das informações, mas se aﬁna a condições históricas atuais caracterizas por uma
crescente crise de conﬁança nas instituições tradicionais com suas verdades (a política, o estado,
a igreja e as mídias clássicas) e a polarização política daí decorrente. A circularidade ativa e direta
entre as narrativas reproduzidas pelo dinamismo das bolhas sociais e da pós-verdade e a conjuntura política com as ideologias e governos de direita formam uma totalidade maior ou uma
macro bolha que subsiste com bandeiras que acreditávamos terem sido superadas.
A pós-verdade não é uma divulgação inocente ou inconsequente de fake news e nem a criação de um mundo paralelo que já não separa o falso do verdadeiro; não é somente um problema
epistemológico que traz de volta a colocação do problema da verdade ou mesmo um novo tipo
de cognição que está sendo gestada socialmente. A pós-verdade se traduz em pós-valores, em
pós-democracia e em pós-direitos.
COMO DISCERNIR A VERDADE?

A tarefa do discernimento da verdade na cultura da pós-verdade não é uma questão unicamente ﬁlosóﬁca, cientiﬁca ou moral. É também um desaﬁo político para a convivência humana
pautada nos valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade, na matriz cristã ou moderna secularizada. Os tempos modernos institucionalizaram esses valores, ainda que na prática os déﬁcits
tenham sido reais. Contudo, esse mundo que julgávamos estável está ruindo na dinâmica do relativismo que penetra a lama humana e os projetos de governo. O Papa Francisco fala das “sombras
de um mundo fechado” que hoje tomam formas políticas. Essa civilização ediﬁcada sobre supostas verdades estáveis pode ter sido um sonho? “Sonhos desfeitos em pedaços”, responde o Papa.
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Mas a história dá sinais de regressão. Reacendem-se conﬂitos anacrônicos que se consideravam superados, ressurgem nacionalismos fechados, exacerbados, ressentidos e
agressivos. Em vários países, uma certa noção de unidade do povo e da nação, penetrada por diferentes ideologias, cria novas formas de egoísmo e de perda do sentido
social mascaradas por uma suposta defesa dos interesses nacionais (FT,11).

Esse quadro macropolítico planetário se liga diretamente a uma era do relativismo que tem
em seu fundo o individualismo: o individuo como centro absoluto de todas as decisões e como
critério de veracidade. As redes sociais têm sido o espaço fecundo de gestação e de gestão de
uma cultura que despreza a verdade e elimina o outro. As redes virtuais costuram as relações
imediatas entre o local e o global, entre uma macropolítica e uma micropolítica. A homoﬁlia
política liga diretamente os gurus salvadores da pátria e os seus seguidores dispensando as mediações das instituições (estado, leis, constituições e judiciário), da ética (os valores fundamentais) e da própria verdade (como pressuposto dos fatos, das versões e das relações). A relação
entre individuo-individuo com suas verdades fecundadas e reproduzidas no calor da emoção
dispensam todos os critérios de veriﬁcação de verdade e de garantia de uma ordem civilizacional
(cf. BLAY, 2019).
Vale lembrar que não se trata de negar um novo modo de conviver e viver que veio pra
ﬁcar na chamada sociedade em rede e que tem oferecido espaços para novas relações de poder,
superando os monopólios tradicionais de comunicação e de política (CASTELLS, 2015), mas
de focar naquilo que rompe com poder não menos vigoroso os padrões fundamentais da convivência pautada em valores comuns.
Discernir a verdade se torna uma urgência pedagógica e política para as famílias, para instituições, para as ciências e para as próprias mídias. Ensinar a discernir a verdade da falsidade
signiﬁca ensinar a sair das bolhas (FERRARI, 2018).
Ensinar a discernir a verdade da mentira nessa cultura cada vez mais hegemônica é uma
tarefa urgente para as instituições civilizadas que foram fundadas com a missão de garantir a
convivência humana nas esferas locais e globais.
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[T HE PAND E M IC: FROM THE HISTORICA L
R E ALI T Y TO THE A POCA LYPSE]
EDEVILSON DE GODOY

Resumo: O objetivo deste estudo é analisar a realidade histórica em que o coronavírus
apareceu, especiﬁcamente, a desigualdade provocada pelo capitalismo. O mal-estar existencial
de uma parcela cada vez maior da população mundial, por sentir-se excluída na sociedade de
consumo e a grave crise ecológica em que o planeta se encontra por causa da degradação do
sistema produtivo. O vírus surge na natureza como consequência da crise ecológica; a pandemia
colocou a humanidade numa encruzilhada. Por um lado, continuamos no binário do capitalismo globalizado, atendendo aos interesses das elites econômicas, destruindo-a, inchando a desigualdade e culpabilizando os pobres como bodes expiatórios. Isso conduzirá ao apocalipse. Por
outro, promovemos políticas inclusivas que combatam as desigualdades, cuida dos vulneráveis
e do planeta. Diante da crise internacional, propõe a ética apocalíptica em que se considera o
risco do ﬁm, para se converter e assumir novos compromissos com a ecologia, com os excluídos
e um novo modelo econômico mais inclusivo. Destaque para as contribuições do economista
Thomas Piketty e do papa Francisco.
Palavras-chave: pandemia, desigualdade, ressentimento, meritocracia e apocalipse.
Abstract: The aim of this study is to analyze the historical reality in which the coronavirus
appeared, speciﬁcally, the inequality caused by capitalism. The existential malaise of an increasing portion of the world population, for feeling excluded in the society of consumption and the
serious ecological crisis in which the planet ﬁnds itself due to the degradation of the productive
system. The virus arises in the nature as a result of the ecological crisis. The pandemic has put
humanity at a crossroads. On one side, we continue in the binary of globalized capitalism,
serving the interests of the economic elites, destroying nature, swelling inequality, and blaming
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the poor as scapegoats. This will lead us to an apocalypse. On the other side, we are promoting
inclusive policies that combat inequalities, taking care of the vulnerable and the planet. In the
face of the international crisis, an apocalyptic ethic is proposed; in which the risk of the end is
considered, in order to convert and assume new commitments to ecology to the vulnerable and
to a new and more inclusive, economy model. Highlight to the contributions of the economist
Thomas Piketty and Pope Francis.
Keywords: pandemic, inequality, resentment, meritocracy and apocalypse.

Introdução
A pandemia do coronavírus desde a China, considerada a nova potência mundial, alastrou-se pela Europa e do velho continente para todo o planeta. As elites e a classe média espalharam
o vírus na América Latina e em outras regiões com relevantes desigualdades sociais. Essa pandemia não resulta da miséria, como o ebola e outras doenças ligadas ao saneamento ou à pobreza.
Uma vez espalhada por grupos privilegiados que se deslocam pelo mundo tornou-se um drama
para os pobres, alvo maior de suas consequências letais. A pandemia colocou a humanidade
numa tempestade, mas uns tem barcos, outros salva-vidas precários e milhões de pessoas nadam
como podem. A Organização Mundial do Trabalho fala na perda de mais de 300 milhões de
empregos no mundo e na América Latina, 40 milhões. Os bilionários do planeta se enriqueceram durante a pandemia.
O capitalismo dos últimos cinquenta anos, aprimorou a eﬁciência na acumulação de riquezas e na outra ponta causou o crescimento da miséria e da fome. Os vulneráveis são as vítimas
maiores da pandemia. A metade das riquezas do planeta está nas mãos de 1% da população e
no outro extremo 3,7 bilhões de pessoas não têm acesso nenhum aos bens da terra. A pandemia
agravou as desigualdades sociais e os países pobres foram mais afetados. Milhões de brasileiros
que vivem com renda média de quinhentos reais em condições precárias de moradia, muitas
delas sem saneamento, com trabalhos informais e transportes limitados, tornaram-se favoráveis
à proliferação do vírus.
O combate à pandemia depende do SUS para o atendimento da população de baixa renda. As famílias das classes mais baixas vivem da renda do trabalho, enquanto às das classes
mais altas, têm outras fontes de rendas: lucros e dividendos dentre outras. As famílias pobres
sobrevivem exclusivamente do trabalho, por isso, são mais afetadas pelo desemprego. A crise
dá-nos a possibilidade de repensar a economia, a relação com a natureza e o cuidado com os
menos favorecidos.
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O drama da desigualdade social
Para discutir esse ponto central dentro da pandemia, faremos referência a duas obras do economista francês Thomas Piketty: O Capital no século XXI (2013), prêmio Nobel de Economia,
com narrativa simples e recheada de dados históricos, em que analisa a história do capitalismo
numa abordagem econômica e política, e Capital e ideologia (2019), que por sua vez estuda as
justiﬁcativas ideológicas do sistema.
A riqueza herdada cresce com maior velocidade que a produzida. Nesse quadro as elites se
enriquecem ainda mais e as classes populares empobrecem, isso consiste numa diﬁculdade para
as democracias contemporâneas. O capitalismo atual causa automaticamente a desigualdade e,
por isso, tensões sociais. Piketty indica o risco de que a concentração de riquezas e da desigualdade social regrida a patamares do século XIX. Há um fortalecimento do mercado e o enfraquecimento do Estado. Defende uma atuação maior do último, na distribuição de rendas a partir
do imposto sobre as grandes fortunas, heranças e doações. A riqueza herdada tem importância
desproporcional, cresce mais que a renda do trabalho. Nesse sentido, a mesma tende a superar
em amplas proporções àquela acumulada pelo salário, ao longo da vida do trabalhador. A concentração de capital supera a meritocracia e afeta a justiça social. O Estado deve ser forte e frear
o aumento da desigualdade e sua função é social na redução da pobreza, promoção da saúde,
educação, segurança e aposentadoria. Para frear a desigualdade propõe a criação de um imposto
internacional sobre as grandes fortunas.
Nossas descobertas possuem importantes implicações para o grau desejável de progressividade tributária. Com efeito, elas indicam que impor alíquotas conﬁscatórias
sobre as altas rendas não apenas é possível, como também, é a única maneira de acabar com os aumentos observados nos altos salários (O capital no século XXI, p. 512).

O livre mercado não é solução para reduzir a desigualdade social. Os dados estatísticos desde
o século XVIII, ênfase para o XIX e começo do XX, até 1913, na Primeira Guerra Mundial,
período quando ocorre grande concentração de rendas apontam para isso. O papel da herança
foi relevante: aqueles que têm mais riquezas, mais capacidade de poupar, reforçam o mecanismo da concentração. Uma parcela pequena da população acumula grande riqueza ﬁnanceira,
sem fazer nada aumenta o próprio patrimônio. Piketty faz um levantamento histórico longo e
original através da constatação do imposto de rendas. O rendimento do capital é maior que a
taxa de crescimento da renda do emprego e a valorização dos estoques de riqueza já produzidos
que representa o que já foi feito, amplia a desigualdade. A concentração de rendas faz parte da
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dinâmica do capitalismo. Até a primeira metade do século XX em que a acumulação era explicada pela ideologia da premiação da competência, a desigualdade era considerada boa para a
economia, porque à medida que as pessoas se enriqueciam, investiam e consumiam mais, geravam empregos e rendas. Na opinião do economista, essa tese é pura ideologia capitalista que
não se sustenta, mas legitima o status quo.
Em Capital e ideologia, publicado em 2019, o economista analisa as chagas da desigualdade
no passado e no presente. Apresenta a proposta do “socialismo participativo” aninhado em
profundas transformações no capitalismo e no sistema de propriedades. Aﬁrma que as grandes
fortunas devem ser taxadas. A pandemia escancarou a violência dos desequilíbrios sociais e
a necessidade de repensar o sistema econômico mundial. O hipercapitalismo acelerou essas
contradições sociais e conduziu à crise ecológica. Os pobres são os mais atingidos pela pandemia, a dívida pública dos Estados cresceu e essa terá que ser paga. Quem a pagará? Há dois
caminhos: o primeiro pela inﬂação, em que os pobres a pagarão; o segundo, pelo imposto às
grandes fortunas.
“O capitalismo líquido”, tratado por Bauman, causador de “vidas líquidas” em que nada permanece além do tempo necessário estabelecido pelo mercado de capital e fora dele nada tem valor, favorece a desigualdade. O mundo precisa de um capitalismo mais participativo para o século XXI, uma nova ideologia da igualdade, da propriedade social, da educação, do conhecimento.
(...) é possível construir um estado mais equilibrado e esboçar o contorno de um novo
socialismo participativo para o século XXI. É possível conceber um novo horizonte
igualitário de alcance universal, uma nova ideologia da igualdade, da propriedade
social, da educação, do conhecimento e da repartição do poder que seja mais otimista com a natureza humana. Essa nova ideologia pode ser mais precisa e convincente
que os relatos precedentes, ao estar mais bem ancorada nas lições da história global
(Capital e ideologia, p. 14).

A desigualdade não será superada, mas deve ter limites entre os extremos, pois torna-se cada
vez mais polarizada e com potencial explosivo à medida que grupos sociais são excluídos da
riqueza social. Ela não é produto natural da economia ou da tecnologia, mas de construções
humanas no viés ideológico, nos mecanismos de apropriação da riqueza, mas também de poder
político, controle das leis e, principalmente narrativas que legitimam a desigualdade.
As elites econômicas das distintas sociedades, em qualquer época e em qualquer lugar,
tendem a naturalizar as desigualdades; isso é, tratam de associá-las com fundamentos
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naturais e objetivos, ao explicar que as diferenças sociais são benéﬁcas aos mais pobres
e para a sociedade em seu conjunto, que em qualquer caso sua estrutura presente é a
única possível e que não pode ser modiﬁcada sem causar imensas desgraças (Capital e
ideologia, p. 19).

A narrativa ideológica do capitalismo busca justiﬁcar a acumulação dos ricos e a miséria dos
miseráveis. Segundo essa, os ricos trabalham mais, são mais inteligentes e criativos; os pobres
são insensíveis às tendências do mercado, dessa forma justiﬁca-se ideologicamente a riqueza da
minoria e a pobreza da maioria. Os países ricos utilizam-se do mesmo aparato ideológico para
justiﬁcar a riqueza diante das nações pobres. A ideologia torna normal e natural as brutalidades
do sistema. Ela é poderosa, desempenha papel fundamental na perpetuação das injustiças desigualitárias e no mecanismo de acumulação de rendas do capitalismo.
Há limites para a desigualdade? A tese que a mesma melhora a vida dos vulneráveis conduzindo-os na direção do avanço social foi pouco veriﬁcável. Constata-se um colossal enriquecimento no cume da pirâmide, enfraquecimento no meio e crescimento da pobreza nas bases.
Piketty descreve os mecanismos ideológicos causadores da desigualdade, sua obra resgata o
amplo poder das narrativas.
Os grupos sociais não são atingidos da mesma maneira pela pandemia e, além disso, também existem diferenças entre os países ricos e pobres. O chocante são os níveis muito elevados
de desigualdade que ela descortina. A atual é muito mais baixa do que um século atrás, na
pandemia de 1918.
Em certo sentido, essa é a mensagem que busco transmitir. Sou um otimista. A
história que conto trata de aprendizado e progresso a longo prazo. Houve progresso
porque movimentos políticos e intelectuais se dedicaram à construção da seguridade social e de sistemas de taxação progressiva, bem como à transformação de nosso
sistema de propriedade. A propriedade era sagrada no século XIX, mas foi gradualmente secularizada. Hoje, temos um equilíbrio muito melhor entre os direitos de
proprietários, trabalhadores, consumidores e governos locais. Isso representa uma
transformação completa de nossa noção de propriedade, que veio acompanhada de
maior acesso à saúde e à educação (Piketty, The Gardian 28/05/2020).

As duas guerras mundiais foram resultado de uma profunda desigualdade nas sociedades europeias, seja internamente em cada país ou no contexto internacional. Historicamente as pandemias causam movimentos xenofóbicos e fechamentos nacionalistas. Em Capital e ideologia,
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o autor mostra que crises como a pandemia tem potencial para mudar paradigmas econômicos
dominantes e a maneira da organização social, abre nossos olhos sobre a violência da desigualdade. Cada classe social sofre os impactos de uma forma, quem vive numa casa pequena, na
favela ou na rua encontra-se numa realidade diferente daquelas que vivem numa bela casa. A
Covid-19 veio realçar os desequilíbrios sociais e econômicos que estavam encobertos.
A pandemia descortina algumas mazelas, como a desigualdade social. Mas quanto ao
que esperar após este período, se formos nos basear em outras catástrofes da história
do mundo, a conclusão será de que nunca houve uma solução única. Além disso,
existem as ideologias, que também inﬂuenciam nas mudanças, pois não acontecerão
exclusivamente pela pandemia (The Guardian, 28/05/2020).

A preocupação é que se repita a postura da crise de 2008, em que os investimentos focaram
na salvação dos bancos e banqueiros e ao estímulo das bolsas. A pandemia mostra-nos por que
precisamos do Estado para promover o bem comum. Em 1910 a Suécia tinha um nível de desigualdade semelhante ao Brasil, hoje devido às lutas políticas conseguiu se tornar um dos países
menos desiguais do mundo. A crise coloca-nos frente à necessidade de mudar o sistema econômico; repensá-lo de forma mais equitativa e sustentável. A saída da crise depende da narrativa
que se assume. A Covid-19 não será o ﬁm das contradições entre dominantes e dominados, mas
os governos devem criar uma rede de proteção aos vulneráveis.

Meritocracia e ressentimento
O ﬁlósofo americano Michael Sandel, na obra A tirania do mérito (2020), descreve o crescimento do ressentimento nas pessoas que se sentem rejeitadas pela economia e cultura. Surge
uma reação populista contra as elites, traduzida em nacionalismo, racismo e intolerância. O
aumento da desigualdade nas últimas décadas contribuiu para esse ressentimento. A ética do
mérito fundamenta-se na ideia de que a prosperidade e o sucesso dependem de si mesmo.
A recompensa econômica e os cargos de responsabilidade dependem do talento pessoal. O
futuro está em nossas mãos, o sucesso não depende de forças externas. “Não somos vítimas
da circunstância, mas mestres de nossa sorte, livres para ascender até onde nossos esforços,
talentos e sonhos nos levarem” (SANDEL, p. 52). A meritocracia responsabiliza a pessoa pelo
próprio destino.
Ela felicita vencedores, mas rebaixa perdedores, até mesmo do ponto de vista das
próprias pessoas. Para quem não consegue encontrar emprego ou ganhar dinheiro
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suﬁciente para se sustentar, é difícil fugir do pensamento desmoralizante de que seu
fracasso é resultado de suas próprias ações, de que simplesmente não tem talento
nem elã para o sucesso (SANDEL, p. 39).

A meritocracia torna os vencedores arrogantes e os perdedores, humilhados.
A narrativa do mérito tem bases bíblicas. A velha teologia da retribuição explica o sucesso
como bênção e o fracasso como punição. O discurso do mérito é antigo e ancora-se numa ideologia religiosa. A teologia protestante nasceu de um argumento contra o mérito. Para Lutero
a salvação é graça e não resultado da meritocracia. Todavia, os seus sucessores contribuíram
com o espírito do capitalismo na doutrina da predestinação de Calvino. Trabalhar muito, não
consumir e acumular é sinal de salvação e eleição. Atualmente as pessoas interpretam o próprio
sucesso como resultado do esforço e do talento pessoal, eis o cerne da ética meritocrática.
Quanto mais nos enxergamos como pessoas que vencem pelo próprio esforço e que
são autossuﬁcientes, menos provável será que nos preocupemos com o destino de
quem é menos afortunado do que nós. Se meu sucesso é resultado de minhas próprias ações. O fracasso deles deve ser culpa deles (SANDEL, p. 89).

A meritocracia tende a nos fechar à solidariedade e favorecer a cultura da indiferença. A
pobreza é culpa do pobre, ele é o único responsável pela própria derrota. Apenas aqueles que
não são responsáveis pelo próprio fracasso merecem ajuda do Estado. A ideologia do mérito
é uma retórica das elites, esse método de culpabilizar os pobres causa ressentimento. Neste
caso a desigualdade é consequência do fracasso pessoal, algo natural das sociedades. Sandel
reconhece o valor do mérito, mas questiona “a tirania do mérito” que justiﬁca as desigualdades e causa insatisfações potencializadas de violência, capazes de fomentar o surgimento de
políticos populistas e fascistas. Esses conseguem convencer porcentagem da população que
os motivos do mal-estar são os estrangeiros, imigrantes, pobres, negros, latinos e minorias.
A corrida do mérito favorece a elite. Sem dúvidas, a competição é injusta, os ricos tendem a
vencer sempre os concursos, vagas importantes de poder ou emprego, pois tiveram maiores
oportunidades. “A tirania do mérito” denuncia a meritocracia. A tese do mérito é falsa, autoritária e ideológica em favor da manutenção do status quo. Essa interpretação sobre a nossa
civilização não é válida. As oportunidades são desiguais, trata-se de uma visão vitimista que
dissemina ódio e rancor nas pessoas, especialmente, nos grupos oprimidos. Essa narrativa
afeta nossas vidas, justiﬁca políticas autoritárias de cortes públicos na área social e prejudica
o bem comum.
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A política não está sendo capaz de gerenciar o ressentimento. O capitalismo não consegue
realizar todos os desejos que desperta nos cidadãos. O sucesso de uma parcela convive com
o fracasso da maioria ou de parte expressiva do povo; explicado pela ideologia meritocrática. Na verdade, trata-se de um discurso violento e opressor que oculta a relação opressor e
oprimido, sacraliza a voz dos vencedores e esconde o grito das vítimas do sistema. Como já
dito, a doença acelerou as desigualdades e assumir a narrativa do mérito será terrível para os
pobres do mundo, contribuirá para o crescimento das intolerâncias. Precisamos de políticas
públicas que ajudem os desfavorecidos, contribuam na emancipação das vítimas e não em
sua culpabilização.

René Girard: a visão apocalíptica
A imaginação apocalíptica considera o risco do ﬁm desse mundo que em vivemos e coloca-nos diante da ﬁnitude histórica. Depois da revelação dos mecanismos expiatórios na paixão
e ressurreição, entramos na rota apocalíptica enquanto revelação plena do drama humano na
escatologia. A partir da publicação de Coisas ocultas desde a fundação do mundo (1978), a antropologia mimética seguiu cada vez mais numa direção apocalíptica, até atingir o seu próprio
remate em Rematar Clausewitz (2007). Compreender a realidade humana, levando em conta a
possibilidade do ﬁm, convida-nos a tomar consciência de que a maior liberdade é a imitação do
reino de Deus e a renúncia de outros modelos.
A antropologia mimética aponta a religião como fundamento da evolução. Desde a pré-história até chegar à encarnação, paixão e ressurreição quando revela os mecanismos ocultos
das relações humanas, organizou e puriﬁcou a vida social. O mundo globalizado encontra-se
desprovido da proteção sacriﬁcal, porque a cruz descortinou-o. Todavia, a compreensão dessa
realidade presente na história não a elimina; não estamos livres dela, o mimetismo continua
ativo espalhando rivalidade, conﬂito e violência.
Uma das características da modernidade é a descoberta da democracia. O poder político
se torna um desejo aberto; podemos derrubar um governo, mudar leis, substituir autoridades.
Todavia, isso continua causando violência e ressentimentos. A democracia busca regular os conﬂitos, mas não tem realizado seu objetivo com êxito. Por esse motivo, explicam-se os fundamentalismos que explodem de todos os lados. Há um mimetismo em erupção que represa conﬂitos,
isso faz surgir as “estruturas de contenção” (ideologias, mídia, instituições, consumismo) para
dissimular a natureza mimética. As disputas e rivalidades cresceram entre pessoas, etnias, classes
e religiões. As antigas disputas familiares ou tribais se tornaram planetárias.
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A competição econômica intensiﬁcou-se, a moeda que surgiu nos primórdios para conter o
sacrifício e a guerra, espécie de medidor entre as trocas para evitar conﬂitos, na modernidade
tornou-se fetiche e o ﬁm último de todas as coisas. Por isso, objeto por excelência de rivalidades. O capitalismo neoliberal ﬁncado na economia de mercado, lucro e consumo apresenta
abundância de objetos ao alcance de todos, desperta pelas mídias o desejo de consumo. Mas
os que não têm acesso acabam atingidos por grande ressentimento, isso conduz a movimentos
de massa. Outra tendência é o individualismo e a ilusão de sermos autônomos, não precisamos
do outro, pois a realidade seria uma construção própria. Essa postura aumenta a onipotência,
a cultura do descarte, a intolerância; foge da proposta cristã de escolher bons modelos para
imitá-los. O individualismo é uma ideia falsa da individualidade, forma dissimulada do mimetismo nocivo. Uma autoaﬁrmação diante do modelo adversário sente-se livre, independente e
superior a todos, isso impulsiona para a violência e o fundamentalismo.
Para a imaginação apocalíptica vale principalmente o agora da história. O risco do ﬁm nos
faz compreender o que fomos, o que somos e o que seremos. A revelação do ﬁm dá sentido
ético para hoje. Portanto, não é castigo de um Deus vingador. O apocalipse é o símbolo que
condensa o drama humano do alfa ao ômega. Reconhecer a própria ﬁnitude capacita-nos para
a conversão, descortina nossa responsabilidade diante dos problemas do mundo.
A pandemia insere-se nesse contexto moderno de violência e fundamentalismos em que a
política não tem resolvido as rivalidades com êxito. A crise sanitária pode abrir as feridas da
polarização entre ricos e pobres, ideologias, etnias e religiões. Isso causaria no futuro mais ressentimento nos marginalizados que se sentem derrotados devido à exclusão do mercado e de
direitos. O coronavírus exige um novo jeito de viver socialmente, uma conversão apocalíptica
para evitar os extremos, vertentes propícias para ódio, fundamentalismo e destruição. A pandemia deve conduzir à imitação do reino de Deus voltada para o bem comum em que os diferentes grupos se sintam incluídos.

Interpretação apocalíptica da pandemia
Segundo Bernad Perret, membro da Association Recherches Mimétiques (ARM), o vírus
está ligado às questões ecológicas. A humanidade deve assumir postura apocalíptica diante da
crise. Isso signiﬁca a mudança da conduta ética, espécie de metanoia cristã. Reconhecer com
humildade e responsabilidade que o pior poderá acontecer, mas podemos evitá-lo.
A economia de mercado é destrutiva em sua lógica. Sair desse modelo exigirá novas posturas baseadas na solidariedade, na vivência mais comunitária e menos autotélica. A crise do
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coronavírus é o primeiro sinal de novas catástrofes sempre no viés ecológico. O aquecimento
global irá impor à humanidade grandes tragédias; destruição de ecossistemas e o aumento
da agricultura intensiva que provocará a disseminação de novos patogênicos. A devastação
ostensiva da natureza causará o surgimento de micro-organismos provocadores de doenças,
onde a prevenção eﬁcaz requer respeito à biodiversidade numa “conversão ecológica”. O vírus
pegou-nos de surpresa, mas corremos o risco de ﬁcarmos ainda mais desamparados devido à
crise ecológica. A visão apocalíptica convida-nos para olhar o futuro como realidade aberta à
qual não temos controle; exige compromisso, responsabilidade e esperança na criação de um
mundo novo a partir da criatividade cultural e espiritual.
Todas as formas de vida do planeta dependem de equilíbrios naturais que destruímos e não
somos capazes de repará-las imediatamente como a biodiversidade, o clima, o solo, a qualidade
da água e do ar que respiramos. Os interesses capitalistas são indiferentes aos limites da terra.
Porém, não somos capazes de restaurar as condições favoráveis de vida sem a “conversão ecológica” e a revisão do paradigma capitalista neoliberal. “No início deste século, ainda era possível
esperar uma mudança gradual em direção a um desenvolvimento mais sustentável. Agora é tarde
demais, perdemos o controle” (PERRET, p. 133, tradução nossa). O risco do caos violento não
pode ser descartado, pois negar essa possibilidade é contribuir para sua chegada. Considerá-la é
sinal de conversão no sentido de evitá-la. Mesmo que tarde, tudo que ﬁzermos para diminuir o
efeito estufa e salvar a biodiversidade contribuirá na prevenção de desastres menos letais.
A pandemia da Covid-19 sugere a necessidade do crescimento econômico. Parece que o
pós-pandemia será marcado pela corrida na aceleração onde os líderes europeus falam do desenvolvimento das energias renováveis e a rejeição dos processos industriais poluentes. Todavia,
o desenvolvimento sustentável representa uma economia com PIB baixo; mas nossa civilização
pauta-se pela busca do crescimento acelerado. Estamos destruindo o nicho ecológico, construímos uma maneira de pensar, de agir e temos diﬁculdade para criar um novo modelo desenvolvimentista sustentável.
Bernard Perret, na obra Quand l’avenir nous échappe: ce qui se profile derrière la crise (2020),
sugere beber nas fontes espirituais para fortalecer a visão apocalíptica da história. Apresenta
uma conexão entre duas realidades: a crise ecológica e a pandemia. Defende a tese que o coronavírus é consequência da destruição ecológica. A crise da saúde descortinou verdades anunciadas
por aqueles que se preocupam com o planeta, o vírus faz parte do ecossistema planetário. A
pandemia nos remete à urgência de uma nova relação com a natureza e com a alteridade, trouxe à tona a fragilidade de um mundo uniﬁcado pelo mercado, mas totalmente desorganizado
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em outros níveis. “A crise da saúde é uma espécie de ensaio geral, um sinal de alerta diante de
catástrofes maiores que nos surpreenderão” (PERRET, p. 18, tradução nossa). A palavra apocalipse signiﬁca desvelamento, revelação e postula que a crise sanitária não será temporária ou
isolada. A ﬁnitude do mundo terá desdobramentos antropológicos, culturais, sociais e naturais.
Precisamos assumir projetos coletivos em vista da construção de uma nova ordem mundial mais
interativa e coorporativa. Faz-se necessário a ruptura do capitalismo neoliberal por uma economia centrada no bem comum.
A perspectiva apocalíptica aponta o alcance de um estágio da história em que a humanidade
precisa reinventar-se para não perecer diante de uma catástrofe iminente. Os pressupostos do
mercado agem como se os recursos naturais fossem ilimitados. A crise vai dominar o século,
temos que pensar a história humana na e com a natureza. Perret baseia-se em três autores: René
Girard (apocalíptica), Norbert Elias (progresso, interdependência social e bem comum) e Charles Taylor (dimensão moral). “A promoção de uma moralidade racional, baseada na ideia de um
indivíduo responsável por seus atos para com os outros é um ingrediente necessário do processo
civilizatório” (PERRET, p. 173, tradução nossa).
O capítulo “Os requisitos morais da democracia dos comuns” é de grande interesse porque
discute a questão da democracia adaptada às restrições ecológicas. “As formas de cooperação,
solidariedade, partilha e autodisciplina, mas também de convivência e criatividade que deverão
ser concretizadas, vão muito além do que o ser humano se mostrou capaz até hoje” (PERRET,
p. 97, tradução nossa). Podemos pensar em bens ambientais como clima, água, segurança e
saúde. A nova economia que a humanidade precisa deve fundamentar-se na necessidade real das
maiorias e no uso cuidadoso dos recursos naturais não renováveis.

A mãe terra contra-ataca
Leonardo Boﬀ publicou, em 2020, A mãe terra contra-ataca a humanidade: advertências da
pandemia, em que deﬁne nossa época como necrocena: o homem está espalhando a morte pelo
planeta. O capitalismo caracteriza-se pela exploração do trabalho, dos bens naturais e mercantilização de todas as coisas; acredita ilusoriamente que os bens da natureza são ilimitados.
Desenvolve a tese que o coronavírus é uma resposta da terra à exploração milenar do homem e
a doença é um sinal da terra para mudarmos nossa relação com a ecologia. “Sairemos da pandemia diferentes do que quando entramos. Ela nos obriga a pensar e mais do que pensar; ou
seja, incorporar hábitos novos e estabelecer relações mais respeitosas e cuidadoras para com a
natureza e também mais amigáveis com a Casa Comum, a Terra” (Boﬀ, p. 7).
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A obra deita raiz numa direção alternativa àquela técnica da medicina, da vacina salvadora,
do uso de máscara e do isolamento social. Coloca em evidência a natureza, pois o vírus veio dela
e funda-se em dois alicerces fundamentais: a Laudato Si’ (2015) e a “Carta da Terra” (2003).
Não podemos analisar o coronavírus isoladamente, como algo em si. Precisamos
colocá-lo no seu devido contexto, no qual ele surgiu. Ele veio da natureza, pouco
importa se de um morcego ou de outro animal. O fato é que sua origem se encontra
na natureza. Sobre ela quase ninguém fala quando se multiplicam as análises dos
muitos especialistas nacionais e internacionais (BOFF, p. 19).

A narrativa não é pessimista, pelo contrário, com esperança convida-nos à “conversão ecológica” na construção de um novo futuro. Identiﬁcar princípios, hábitos, modos de ser, de produzir, de distribuir e de consumir; outro paradigma civilizacional que se adéque aos ritmos da
Terra e da natureza. A crise deve tornar-se como um útero para a gestação de sonhos e utopias
que nos conduzam na direção de um futuro com maior integração ecológica, solidariedade,
responsabilidade e compaixão com os vulneráveis (BOFF, pp. 10.48).
Na primeira parte sugere sete fundamentos para essa virada antropológica e cultural.
1. Uma visão espiritual do mundo e sua correspondente ética;
2. O resgate do coração, do afeto, da empatia e da compaixão;
3. A necessidade de levar a sério o princípio do cuidado e da precaução;
4. O respeito a todo ser;
5. A conduta de solidariedade e compaixão;
6. A responsabilidade coletiva;
7. A cultura da biocivilização centrada na vida e na terra (Boﬀ, pp. 15-25).
O coronavírus caiu como um raio sobre o capitalismo neoliberal; obriga-nos a reﬂetir sobre
os fundamentos do mesmo, como acumulação ilimitada, competição e indiferença diante da
miséria de milhões de pessoas, a redução do Estado e a exaltação da cobiça. Na pós-pandemia
não podemos seguir como antes, pois o sistema capitalista está corroendo a fonte da vida. Necessitamos de uma civilização biocentrada e responsável. O caminho do futuro é a solidariedade
e a cooperação. A Terra nos ensina desde a pandemia a sermos mais humanos.
A brasilidade tem relevância no pós-pandemia.
O Brasil, não obstante suas contradições históricas e internas, tem um capital ecológico que lhe permitirá fazer um ensaio possível de transição para outro paradigma
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de civilização. Por suas riquezas ecológicas, geográﬁcas, geopolíticas e populacionais
tem todas as condições para esse ensaio de uma nova civilização biocentrada. Esses
tempos de conﬁnamento por causa da Covid-19 são propícios para pensarmos num
outro projeto de Brasil (BOFF, p. 149).

O coronavírus aponta a necessidade de cooperação para salvar vidas e de um Estado mais
forte para organizar políticas públicas. Um deslocamento do capitalismo feroz e predador para
uma nova visão capaz de respeitar os limites da terra, às questões ecológicas, e mais cooperativo
e ligado no social e no planetário.

Papa Francisco
A contribuição de Francisco na construção de um futuro com mais diálogo, respeito à natureza, aos vulneráveis e uma economia mais participativa e sustentável tem sido imprescindível.
Retomamos sinteticamente alguns momentos deste protagonismo.
LAUDATO SI’

Francisco em 2015 ao publicar a Encíclica, como toda a humanidade, não imaginava
uma pandemia nessa proporção e com consequências tão trágicas. Todavia, em suas linhas
gerais nos prepara para atravessar esse deserto. O ser humano não está separado da natureza, mas pertence à criação; destruir a natureza corresponde a destruir a vida. Proteção
ambiental signiﬁca proteção à vida, especialmente dos vulneráveis da terra, deﬁnida como
“ecologia integral”.
A crise ecológica insere-se na crise ética da humanidade, enquanto ruptura das relações com
Deus, com o próximo e com a terra, apontadas por Francisco como as três relações fundamentais da existência. O modelo de produção e consumo capitalista estimulados pela tecnologia
degrada a Casa Comum. Além do clima, trata sobre a proteção dos oceanos, poluição da água,
espécies ameaçadas, ﬂorestas e povos indígenas. Questiona os países ricos pela degradação e os
em desenvolvimento para rever o “superconsumo das elites”. “Esta irmã clama contra o mal que
lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou.
Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A
violência, que está no coração humano ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que “geme e sofre as dores do
parto” (Rm 8,22). Esquecemo-nos de que nós mesmos somos terra (cf. Gn 2,7). O nosso corpo
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é constituído pelos elementos do planeta; o seu ar permite-nos respirar, e a sua água viviﬁca-nos
e restaura-nos” (Laudato Si’, n. 2).
O homem não está na condição de domínio da natureza. Mas como parte da mesma. Por
isso deve adotar a conduta de cuidado, ternura e amor com a criação. “A esperança convida-nos
a reconhecer que sempre há uma saída, sempre podemos mudar de rumo, sempre podemos fazer alguma coisa para resolver os problemas” (Laudato Si’, n. 61). Mostra com clareza a relação
de destruição ambiental e de injustiça socioeconômica.
O conceito “Evangelho da Criação” enquanto relação primordial de tudo o que existe com o
Criador, concebido como a plenitude da vida. Na criação encontra-se a razão de nossa existência.
Na tradição judaico-cristã, dizer criação é mais do que dizer natureza, porque tem a
ver com um projeto do amor de Deus, onde cada criatura tem um valor e um signiﬁcado. A natureza entende-se habitualmente como um sistema que se analisa, compreende e gere, mas a criação só se pode conceber como um dom que vem das mãos
abertas do Pai de todos, como uma realidade iluminada pelo amor que nos chama a
uma comunhão universal (Laudato Si’, n. 76).
SÍNODO DA AMAZÔNIA

Francisco apoiou com empenho o sínodo e soube ouvir a realidade e a sabedoria dos povos
amazônicos. Mostrou seu desejo de uma Igreja que lute pelos vulneráveis e pelo meio ambiente.
A partir da Amazônia discute o grito da terra e convida os cristãos à opção preferencial pelos pobres. Posiciona-se ao lado dos povos indígenas e denuncia a exploração capitalista dos recursos
naturais, a escravidão e a violação dos direitos humanos. A narrativa da “conversão ecológica”
é relevante.
A água e a terra desta região alimentam e sustentam a natureza, a vida e as culturas
de inúmeras comunidades indígenas, camponesas, afrodescendentes (quilombolas),
caboclos, assentados, ribeirinhos e habitantes dos centros urbanos. A água, fonte de
vida, possui um rico signiﬁcado simbólico. Na região amazônica, o ciclo da água é o
eixo de interligação. Interliga ecossistemas, culturas e o desenvolvimento do território (Sínodo da Amazônia, n. 7).

Francisco denuncia a agressão ao meio ambiente e aos vulneráveis como a expulsão dos
povos indígenas de seu território. Profetiza a conversão integral na escuta do grito da terra, respeito às culturas e direito dos povos, cuidado com a saúde, educação e comunicação.
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FRATELLI TUTTI

A Encíclica publicada em Assis na festa de São Francisco de 2020 tem como pano de fundo
a pandemia:
[...] quando estava a redigir esta carta, irrompeu de forma inesperada a pandemia do
Covid-19 que deixou a descoberto as nossas falsas seguranças. Por cima das várias
respostas que deram os diferentes países, ﬁcou evidente a incapacidade de agir em
conjunto. Apesar de estarmos superconectados, veriﬁcou-se uma fragmentação que
tornou mais difícil resolver os problemas que nos afetam a todos. Se alguém pensa
que se tratava apenas de fazer funcionar melhor o que já fazíamos, ou que a única
lição a tirar é que devemos melhorar os sistemas e regras já existentes, está a negar a
realidade (FT, n.7).

A Carta valoriza uma convivência saudável desde a democracia, a liberdade, a justiça e o
compromisso com o bem comum. Pede a revisão do egoísmo, da lógica de mercado baseada no
lucro e na cultura do descarte; a urgência de combater a pobreza, a desigualdade, a escravidão e
o desrespeito a mulher. A sociedade adoeceu, necessita de cura, não sabe cuidar dos mais frágeis
e vulneráveis. Exorta-nos à proximidade no amor e na superação de preconceitos. A humanidade precisa se empenhar na construção da cultura do encontro, abrir-se para o outro na caridade,
facilitar a inclusão dos imigrantes.
Francisco denuncia o populismo preconceituoso que se espalhou pelo mundo. Sugere “a
melhor política” no serviço ao bem comum, com proteção ao trabalho, passar da política para
os pobres para uma política com os pobres. No atual contexto internacional marcado pelo drama da pandemia estimula a solidariedade, acolhimento e justiça.
Desejo ardentemente que, neste tempo que nos cabe viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana, possamos fazer renascer, entre todos, um anseio mundial
de fraternidade (...). Como é importante sonhar juntos! (...) Sozinho, corres o risco
de ter miragens, vendo aquilo que não existe; é juntos que se constroem os sonhos”.

Sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana,
como ﬁlhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou
das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos (FT, n. 8).
A Encíclica segue na linha da “conversão ecológica” com a mudança do estilo de vida e das
bases do capitalismo mundial. “A tribulação, a incerteza, o medo e a consciência dos próprios
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limites, que a pandemia despertou, fazem ressoar o apelo a repensar os nossos estilos de vida, as
nossas relações, a organização das nossas sociedades e sobretudo o sentido da nossa existência”
(FT, n. 33).
A economia de mercado aquecida pelo desenvolvimento tecnológico avança cada vez mais
na produção e na diminuição do trabalho humano. Tudo muito bem justiﬁcado pela ideologia
do livre mercado. “Mas, o golpe duro e inesperado desta pandemia fora de controle obrigou,
por força, a pensar nos seres humanos, em todos, mais do que nos benefícios de alguns” (FT n.
32). Diante da tragédia mundial temos a oportunidade de expressar fraternidade, compaixão e
misericórdia. “Hoje temos à nossa frente a grande ocasião de expressar o nosso ser irmãos, de
ser outros bons samaritanos que tomam sobre si a dor dos fracassos, em vez de fomentar ódios
e ressentimentos” (FT 77).
PRONUNCIAMENTOS

Desde o início em suas catequeses convidou os cristãos a despertarem a consciência acerca
da realidade dos necessitados e trabalhar juntos pelo bem comum. Evitar a tentação de cuidar apenas dos interesses pessoais ou nacionais como permanecer na guerra ou preocupar-se
com questões econômicas para satisfazer o próprio prazer. A preocupação do papa com os
vulneráveis, os pobres, os moradores de rua e os idosos abandonados foi constante. Pediu para
transformar a angústia da humanidade em oração suplicante a Deus e num compromisso de
fraternidade, justiça e esperança.
Na Quaresma de 2020, na praça São Pedro vazia, Francisco apresentou as dores e as esperanças
da humanidade diante de Deus e suplicou a solidariedade entre todos. Também na Igreja de São
Marcelo na Via do Corso, rezou diante do cruciﬁxo que os romanos desde o século XVI faziam
procissão contra as pestes. Pediu para manter o olhar ﬁxo em Jesus e abraçar a esperança no reino
de Deus, como fonte de cura, salvação e caridade. Trabalhar unidos na cura do vírus e combater
as violações à dignidade humana, renunciar a cultura do descarte, converter-se do individualismo.
Olhar para o outro, para as necessidades dos demais, para os problemas do próximo,
estar em comunhão. Queremos reconhecer em cada pessoa a dignidade humana,
qualquer que seja sua raça, língua ou condição. Olhar o próximo como irmão e não
como estranho (Audiência geral, 12/08/2020).

A pandemia aumentou as desigualdades e o sofrimento dos pobres. Precisamos lutar em
duas frentes: primeiro contra o vírus que colocou a humanidade de joelhos; depois contra o
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vírus da injustiça social, da desigualdade de oportunidades, da marginalização dos mais débeis.
“A opção preferencial pelos pobres e esta não é uma opção política; nem sequer uma opção
ideológica, uma opção de partidos. A opção pelos pobres está no centro do Evangelho e quem
a fez primeiro foi Jesus” (Audiência geral, 19/08/2020).
Em linhas gerais constatamos nas catequeses três pontos fundamentais:
1. lutar para combater o vírus;
2. promoção da justiça social, cuidado com os vulneráveis, maiores vítimas da pandemia;
3. investimentos político-econômicos das nações na promoção de um mundo mais justo, capaz de superar a colossal desigualdade social entre ricos e pobres acelerada pela pandemia.

Conclusão
Nosso estudo propôs analisar a realidade histórico-cultural em que o coronavírus explodiu.
Foca o drama da desigualdade causada pelo capitalismo neoliberal e globalizado. Busca também
entender o ressentimento que empurra-nos da direção de fundamentalismos e populismos. Em
seguida explica o vírus desde a crise ecológica; a doença surge na natureza como consequência
da degradação ambiental.
Diante da crise internacional propõe a ética apocalíptica em que se considera o risco do ﬁm
para se converter e assumir compromissos de nova relação com a natureza, com as pessoas e um
novo tipo de economia. A pós-pandemia exige novo paradigma baseado no cuidado com os pobres e vulneráveis e políticas públicas capazes de combater a desigualdade. Por ﬁm, destacamos
a enorme contribuição do papa Francisco desde o início da crise.
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O R EVI SI O N I S M O HI S T Ó R I CO
E A P ER VER S Ã O D O F UT UR O
[HI ST O RICA L REVISION ISM
AND T HE PE RVERSION OF THE FUTURE]
JORGE MIGUEL ACOSTA SOARES

Resumo: A releitura do passado é prática rotineira entre os historiadores, aceita pela historiograﬁa como forma de ampliar o conhecimento e questionar antigas interpretações. Contudo,
o revisionismo, diferente de um trabalho sério, é usado para mudar o passado, seja através da
manipulação ou da simples mentira, buscando justiﬁcar práticas e comportamentos presentes
e construir cenários políticos de futuro. Nas últimas décadas, o revisionismo tem sido utilizado
para ampliar a Janela Overton, trazendo para o debate temas, até recentemente, considerados
desprezíveis e abjetos.
Palavras-chave: história, revisionismo, mentira, Holocausto, Janela de Overton.
Abstract: Re-reading the past is routine practice among historians, accepted by historiography as a way to broaden knowledge and question old interpretations. However, revisionism,
unlike serious work, is to be used to change the past, either through manipulation or simple
lies, seeking to justify present practices and behaviors and to build political scenarios for the
future. In the last decades, revisionism has been used to enlarge the Overton Window, bringing
to the debate themes, until recently, considered despicable and abject.
Keywords: history, revisionism, lie, Holocaust, Overton Window.

Introdução
Uma ideia repulsiva, ou rejeitada por muitos, pode, em um curto espaço de tempo, vir a
ser aceita como possível ou viável? Os meios de comunicação eletrônicos e as redes sociais têm
mostrado que sim. Um tema, debatido nas eleições norte-americanas de 2016 e 2020, pode ser
um bom exemplo.
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Em março de 2010, o presidente dos Estados Unidos, Barak Obama conseguiu aprovar no
congresso o Aﬀordable Care Act (ACA), lei de atenção/cuidado acessível, popularmente conhecido como Obamacare, a revisão regulatória mais signiﬁcativa do sistema de saúde pública norte-americana, que ampliou enormemente os sistemas Medicare e Medicaid criados em 1965.
A lei enfrentou forte resistência do conservador Partido Republicano. Nas eleições de 2016,
Bernie Sanders, pré-candidato do Partido Democrata, defendeu o novo sistema enfrentando
fortes resistências e críticas, inclusive da imprensa. Em 2020, Sanders tentou novamente a vaga
de candidato, e, mais uma vez, defendendo o Obamacare, mas algo havia mudado; o programa
já não sofria as mesmas críticas, e outra pré-candidata democrata, senadora Elizabeth Warren
de Massachusetts, também passou a defender o sistema de saúde; o tema deixou de enfrentar
críticas, e tornou-se uma plataforma política. O que teria causado a mudança? Muitas são as
explicações, a pandemia do coronavírus – Covid-19 –, a desastrosa política do ex-presidente
Donald Trump para saúde, além de muitas outras. Mas, a opinião pública havia mudado, e o
vice-presidente de uma obscura entidade conservadora, falecido quase duas décadas antes, Joseph Overton (1960–2003) poderia explicar.
Overton era dirigente da Mackinac Center for Public Policy, uma empresa que organiza
palestras, pesquisas e seminários, uma think tank, de Michigan, que defende o livre mercado
e o direito à propriedade. Pensando em uma forma de criar a aceitação pública de projetos de
lei impopulares, antes que fossem submetidos à votação, no início dos anos 1990, o executivo
desenvolveu o conceito que veio a ser chamado de Janela de Overton, Overton Window.
Pegue-se um projeto de uma política pública hipotética qualquer; as opiniões sobre ela
podem ir do absolutamente inaceitável para a total aprovação. Dependendo do tema, em geral
a maior parte das opiniões está localizada no centro, com graus de aceitação e rejeição relativamente equilibrados. É nesse centro de equilíbrio que estaria posicionada a Janela. Contudo,
conforme aumentam os debates e mais gente passa a falar sobre o tema, essa janela pode se ampliar seja para o lado da rejeição ou da aprovação, dependendo da frequência com que o tema
é exposto, ou da qualidade e aceitação daqueles que falam a respeito. A mudança da opinião
pública representaria a ampliação da janela de possibilidades políticas, ampliação da Janela de
Overton (ASTOR, 2019, s/p).
A morte precoce de Joseph Overton em um acidente de carro não lhe permitiu ver a aplicação prática de seu conceito, que cada vez mais no mundo da política. O que era, a princípio,
apenas um conceito, tornou-se uma ferramenta para obter da opinião pública respostas para
temas antes quem nem ao menos poderiam ser discutidos. Imaginemos um país ocidental no
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qual não se aplica a lei islâmica, e alguém começa uma discussão sobre a adoção da pena de
amputação das mãos para os ladrões. Inicialmente a ideia será rejeitada pela grande maioria da
população, uma vez que viola um aspecto básico da dignidade individual e dos direitos humanos. Certamente será apoiada por pequeno número de radicais, que sempre estão dispostos a
abraçar mesmo as propostas mais abjetas. Mas se o proponente insistir, responder às críticas,
buscar exposição, não fugir dos debates, ﬁzer com que a ideia circule amplamente, depois de
algum tempo um número maior de pessoas passará a aceitar a proposta, e não mais apenas
aqueles radicais. Estas pessoas também passarão a discutir e comentar, quebrando a inércia e
fazendo com que a proposta passe a circular por seus próprios meios. Depois de um tempo a
proposta antes inaceitável passará a ser vista como uma possibilidade, e aquele que propôs mutilação como punição ao roubo verá sua tese aprovada.
A manipulação histórica tem sido usada como uma forma de ampliar a Janela de Overton,
visando obter resultados políticos no presente e no futuro.

O problema inicial: o que é história e o trabalho do historiador
Para entender o que a questão do revisionismo histórico é necessário, inicialmente, entender
o que é a história e qual o papel daqueles que tem como tarefa escrevê-la. Há mais de 200 anos
historiadores se debruçam sobre o problema, sem que se chegue a um consenso. Deﬁnir o que
é história passou a ser uma tarefa ao mesmo tempo espinhosa e apaixonante.
Lord Acton,1 historiador britânico, e um dos primeiros estudiosos que pode sem ressalvas
ser assim chamado, escreveu em 1896, em um texto para a Cambridge University Press que em
algum momento chegaríamos a uma história definitiva, com a plenitude do conhecimento que o
século XIX está prestes a legar.2 A história definitiva de Acton pressupunha que o historiador suprimisse ou ocultasse todas suas convicções pessoais, como se isso fosse possível. Vivia-se uma
fase triunfante do liberalismo, e a historiograﬁa também se tornou apoteótica (CLARK, 2008,
p. xxxiv). Obviamente a história definitiva nunca existiu, nem poderia, uma vez que todo historiador conhece apenas uma fração inﬁnitesimal de tudo que pode vir a ser conhecido sobre um
período ou uma era, sem considerar que a maior parte do passado desapareceu para sempre. A
função do historiador não se compara à do cartógrafo, que observa um mapa para veriﬁcar alguma fração do terreno ainda desconhecida (idem, p. xxvi). É curioso observar as diferenças entre
1

John Emerich Edward Dalberg-Acton (1834-1902).

2

Citado por CARR, 1990, p. 7.
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as duas concepções do papel do historiador, sabendo-se que ambos, Acton e Clark, foram os
coordenadores das duas edições da coleção The Cambridge Modern History, a primeira no ﬁnal
do século XIX e a segunda sessenta anos depois. As mudanças na história mudaram a própria
concepção da história. Assim, quando pretendemos responder à pergunta o que é história?, a
explicação sempre vai reﬂetir nossa própria posição no tempo e a visão que temos da sociedade
em que vivemos (CARR, 1990, p. 8).
Leopold von Ranke (1795-1886), que pode ser considerados um dos pais da historiograﬁa
– a ciência que estuda a pesquisa e o trabalho do historiador –, trabalhava sobre o axioma que
o papel da história era mostrar aquilo como realmente foi – wie es eigentlich gewesen –, dentro
da tradição concepção romântica e moralista da primeira metade do século XIX. “Ranke acreditava piamente que a providência divina cuidaria do signiﬁcado da história, se ele cuidasse dos
fatos” (CARR, 1990, p. 19). Os positivistas, por sua vez, ansiosos por caracterizar plenamente a
história como ciência, deram o caráter de verdade aos fatos; dentro da tradição empirista, ﬁzeram a separação completa entre o sujeito e o objeto: “primeiro veriﬁque os fatos, depois tire suas
conclusões deles” (CARR, 1990, p. 9). Aliás, a questão da verdade dos fatos empirista durante
décadas foi um dogma na historiograﬁa, e quase um lugar comum: eles estariam à disposição do
historiador, para serem selecionados e organizados como ingredientes de um prato a ser servido,
e que eles, os fatos, falariam por si. Na verdade, por muito enraizada, é muito difícil desfazer a
falácia dessa concepção. Os fatos falam quando são chamados pelo historiador; é ele quem lhes
dá voz, em que sequência e em que contexto. CARR (1990, p. 12) cita como exemplo quando
Julio Cesar cruzou com suas tropas o rio Rubicão em 49 AEC, desaﬁando o Senado Romano:
o rio já fora cruzado por milhões, fato; as tropas já haviam cruzado muitos rios, fato; então
porque esse exatamente nesse momento? Foram os historiadores que deram sentido a esse fato.
O trabalho do historiador é seletivo; é ele quem escolhe quais são os fatos que vão dar base para
suas reﬂexões, e qual a forma que estes fatos vão entrar em suas explicações. Então, de forma
muito simples, a história é um conjunto de fatos devidamente selecionados, organizados de
uma determinada forma, com uma interpretação, tudo isso feito por alguém que, ao menos em
tese, tem capacidade intelectual e conceitual para tanto. Obviamente, nem seria preciso citar
isso, o proﬁssional que seleciona, sistematiza, analisa e explica, o faz a partir do conjunto das
suas verdades, crenças, preocupações, padrões éticos, morais e políticos, inexistindo qualquer
possibilidade de isenção ou distanciamento.
Dois exemplos podem esclarecer esta aﬁrmação. O primeiro seria a imagem da Idade Média,
ﬁxada no imaginário popular, como a de um período extremamente religioso. Ocorre que boa
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parte do que se conhece sobre o período medieval foi ﬁxado por historiadores ligados à Igreja,
que por sua vez usavam como base textos de gerações de cronistas que, envolvidos com a teoria
e a prática da religião, registraram tudo o que se relacionava a ela. A seleção dos fatos, sua ordenação, e interpretação construíram, propositalmente ou não, imagem do homem medieval
como fortemente religioso (CARR, 1990, p. 14). Claro que os milhões de eventos que poderiam demonstrar o contrário não foram registrados, ou foram olhados de forma preconceituosa,
como no caso das supostas bruxas. Outro exemplo seria o do historiador alemão Johann Gustav
Droysen (1808-1884), autor daquela que foi considerada por muito tempo a melhor obra sobre Alexandre, o grande – Geschichte Alexanders des Grossen (1833) –, na qual cunhou o termo
helenística para deﬁnir a cultura grega entre as conquistas de Alexandre e a invasão da península
por Roma em 146 AEC. Nacionalista extremado e defensor da uniﬁcação alemã, Droysen em
sua obra destacou o apogeu e o desenvolvimento das cidades gregas sob o império alexandrino,
criando até mesmo o termo que se tornaria um conceito. Torna-se impossível separar a obra de
um historiador e sua visão de mundo. A história definitiva de Lord Acton era coerente com o
liberalismo do ﬁnal do século XIX, cuja doutrina econômica apontava para um futuro sereno e
autoconﬁante, esperança esta que a guerra, logo na segunda década do século XX, desmentiria
de forma brutal.
O historiador italiano Benedetto Croce (1866-1952), em History as the story of liberty
(1938), ao deﬁnir o que seria a verdade nos livros de história, aﬁrmou que todos são livros de
história contemporânea, pois, por mais remotos que possam parecer os eventos do tempo ali relatados, “a história na realidade se refere às necessidades presentes e às situações atuais em que
esses eventos vibram [ao analisar] em minha mente, componho a história da situação em que
eu mesmo me encontro” (CROCE, 1941, p. 19). O estado dos pensamentos do historiador
constitui o material, o instrumental, para o julgamento histórico. Assim, a história é escrita a
partir de um olhar sobre o passado, mas com os pelos olhos do presente, pensando o futuro;
desta forma, o historiador tem como tarefa principal avaliar, e não apenas registrar o passado.
“A reconstituição do passado na mente de historiador depende de evidências empíricas. Mas
não é em si um processo empírico, e não [...] uma simples recitação de fatos. [...] o processo de
reconstituição governa a seleção e interpretação dos fatos: isto, de fato, é o que os torna fatos
históricos” (CARR, 1990, p. 22).
Então, ﬁxado que o proﬁssional da História sempre estará presente em seus trabalhos, textos e análises, é preciso desfazer alguns equívocos e mal-entendidos que esta constatação pode
provocar, fazendo distinções com bastante ﬁrmeza. O historiador, como todo ser humano,
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não consegue se dissociar de suas análises, que são pautadas por todo seu conhecimento educacional, cultural, social e político, mas também por seu repertório oculto, impresso em seu
inconsciente. Contudo, seu trabalho é comedido e controlado por regras éticas e morais, além
da critica social, nascida no meio acadêmico, bibliográﬁco, jornalístico... São os ﬁltros sociais
de reconhecimento ou rejeição que irão determinar a perenidade de uma obra, assim como
fornecer um atestado da responsabilidade histórica de seu autor.
Não poucas vezes este trabalho representa um novo olhar sobre um determinado evento
ou fenômenos histórico, redescobrindo elementos, ou dando um novo sentido a eles. Neste
caso o trabalho intelectual da mesma forma estará sujeito à condecoração ou à recusa por seus
méritos, ou pela falta deles. No livro Racial Realignment, Schickler, pesquisador e professor da
University of Califórnia, Berkeley, conseguiu demonstrar que o realinhamento das políticas
raciais nos Estados Unidos, em meados da década de 1960, com a integração dos afro-americanos ao Partido Democrata e a seu afastamento dos republicanos, quando o partido aderiu
ao conservadorismo da política racial, não se deveu ao movimento das principais elites políticas da época, como o presidente democrata Lyndon Johnson e o senador republicano Barry
Goldwater. Demonstrou que os principais líderes partidários foram, na verdade, os últimos a
se movimentar, fazendo as escolhas que já haviam sido ditadas muito antes.3 Schickler provou
que a transformação dos dois partidos ocorreu gradualmente ao longo de trinta anos, e que os
afro-americanos já estavam sendo incorporados às organizações de base do Partido Democrata
desde o ﬁnal da guerra, algo que as elites políticas demoraram muito para perceber ou aceitar.
A nova luz lançada sobre a política racial norte-americana quebrou um dogma de mais de
cinco décadas.
Mas, há um imenso volume de trabalhos históricos elaborados buscando a obtenção de
resultados políticos e ideológicos imediatistas, consolidando uma determinada visão política,
ou a construção de uma narrativa do passado que justiﬁque atitudes presentes. Apesar de o revisionismo político muitas vezes representar uma manipulação, suas análises, desde que fundamentadas, podem ser consideradas legítimas, por permitirem a discussão e o debate. Contudo,
há outro tipo de revisionismo, aquele que simplesmente adultera fatos históricos e mente, um
revisionismo contrafactual. Este, também movido por interesses políticos, por se tratar de fraude, é altamente pernicioso, não só pelos ﬁns, muitas vezes abjetos, como por consolidar uma
versão distorcida da história. Neste caso não temos uma visão distinta de uma determinada
situação, mas apenas um embuste. Nesta classiﬁcação estão fora os trabalhos que desenvolvem
3

SCHICKLER, Eric. Racial Realignment: the Transformation of American Liberalism, 1932-1965.
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a partir de realidades paralelas, o e se?, com especulações sobre como teria sido o futuro se as
coisas não houvessem acontecido como de fato aconteceram. Neste caso trata-se de literatura,
e não de história.4

O revisionismo político
Uma boa parte do revisionismo político é motivada por interesses ideológicos, buscando
uma explicação histórica para comprovar ou corroborar atitudes e posturas do tempo presente.
Nesse sentido, a história dos processos revolucionários é sua vítima mais comum. O Dicionário
de Política, organizado por Norberto BOBBIO, deﬁne revolução como uma tentativa de “derrubar as autoridades políticas existentes e de as substituir, a ﬁm de efetuar profundas mudanças
nas relações políticas, no ordenamento jurídico-constitucional e na esfera socioeconômica”,
distinguindo-se das rebeliões, ou revoltas, porque esta se limita geralmente a uma área geográﬁca delimitadas, sendo, quase sempre isenta de motivações ideológicas (PASQUINO, 1998, p.
1.121-1.122). É uma conceituação restritiva, que somente deﬁne como revolucionário o processo que provoca, ao mesmo tempo, mudanças sociais e econômicas. Empiricamente está demonstrado que as revoluções são acompanhadas de violência, uma vez que as classes dirigentes
não cedem seu poder sem opor resistência, e as transformações nunca são paciﬁcamente aceitas.
A resistência e a contrarrevolução das classes prejudicadas nascem do receio da perda do poder,
do status e da riqueza. A perda e a violência contra os resistentes fazem com que as revoluções
gerem sentimentos extremados, sentimentos que se tornarão marcadores para o futuro. As revoluções, ao se proporem realizar transformações econômico-sociais, se dão em um momento
histórico e em um local especíﬁcos, mas projetam seus reﬂexos por todo o mundo e para tempos
posteriores (HAYNES; WOLFREYS, 2007, p. 3).
Ao longo do século XX historiadores analisaram as revoluções como momentos peculiares inseridos dentro de sistemas econômico-sociais mais amplos. Por esta análise, a Revolução
Francesa, por exemplo, ocorreu dentro de um processo de transição do Antigo Regime, e seus
traços ainda feudais, para o Período Moderno, já plenamente capitalista. Essa forma de ver a
história começou a ser alterada no ﬁnal dos anos 1960, quando novos intelectuais passaram a
interpretá-la não mais como uma parte de um processo amplo, mas como fatos isolados. As
convulsões revolucionárias passaram a ser explicadas isoladamente, apenas em termos das ideias
4

Para mais detalhes sobre a histórica daquilo que não ocorreu ver: EVANS, Altered pasts: counterfactuals in history. No
campo estritamente literário destacam-se ROTH, Philip. Complô contra a América, e DICK, Philip K. O homem do
castelo alto. Ambos, posteriormente convertidos em minisséries televisivas, tratam de um mundo no qual os Estados
Unidos passam a ser governado por nazistas.
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que aparentemente estavam por trás delas. As revoluções se tornaram momentos nos quais a
humanidade se vê subjugada por sucessivas formas de dominação e opressão. Centrados nesses
dois aspectos, esses escritores conseguiram construir um “ﬁo condutor que perpassou e ligou o
terror jacobino, o gulag soviético5 e os campos de concentração nazistas [todos eram] justiﬁcativa ideológica dos crimes cometidos em nome do Estado” (WOLFREYS, 2007, p. 50). Eventos
mundiais, como as guerras nos Bálcãs ou em Ruanda passaram a ser tratados apenas como uma
espécie de luta do bem contra o mal, vistos através de um quadro ético que concebia o homem
como um binômio negativo: ou como agressor ou como vitima (Idem, p. 51). A história deixou de ser coletiva para tornar-se apenas um movimento de vontades individuais. Esse novo
enfoque parecia adequado aos ventos mundiais que apontavam para uma espécie de liberalismo
radical, notadamente após a escolha de Karol Wojtyla como papa João Paulo II, e as eleições
de Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margartet Thatcher na Inglaterra. Os exemplos dessa
nova história são muitos, mas ﬁcaremos centrados nos textos e ideias de apenas alguns autores,
entre eles o historiador francês François Furet (1927-1997), possivelmente o mais representativo revisionista.
Durante décadas Furet foi militante do Partido Comunista Francês (PCF), um dos maiores
da Europa e fortemente alinhado com a extinta União Soviética. Furet abandonou a rígida
dogmática marxista-leninista do PCF, adotando individualismo liberal como parâmetro de suas
análises, que passaram a atacar a natureza e as origens da Revolução Francesa (1789-1799) e da
Revolução Russa (1917-1923). Furet apresentou uma interpretação estritamente política dos
eventos revolucionários, deixando de lado a explicação dos historiadores sociais que retrataram
ambos os processos como convulsões econômico-sociais. Os textos revisionistas foram muito
reproduzidos durante as comemorações do bicentenário da Revolução Francesa em 1989, e as
inventáveis análises que o acompanharam.
Durante mais de meio século a historiograﬁa francesa havia produzido um farto material
sobre a Revolução, muitos dos quais originais e quase sempre olhando sua história sob uma
ótica social. Tornaram-se célebres os trabalhos, por exemplo, de Georges Lefebvre (1874-1959)
sobre o papel dos camponeses no processo revolucionário,6 ou de Albert Soboul (1914-1982)
demonstrando a importância da população comum de Paris, os sans-culottes7 no movimento.
5

Os gulags eram campos de trabalho forçado, espalhados por toda a União Soviética, usados como importantes instrumentos
da repressão política, que abrigavam todo tipo de pequenos criminosos, mas especialmente prisioneiros políticos.

6

Les Paysans du Nord pendant la Révolution française (1924).

7

Les Sans-Culottes parisiens en l’An II. Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire: 2 juin 1793 – 9 thermidor an
II (1958).
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Furet não lançou uma nova luz sobre algum aspecto da Revolução, e nem foi o primeiro revisionista daqueles eventos; seus trabalhos rebaixaram a importância do período revolucionário aberto em 1789, minimizando sua extensão e seu papel na ruptura histórica. Ele buscou substituir a
visão majoritária, da Revolução como uma revolta social abrangente que transformou a França e
seu entorno, por uma interpretação estritamente política. Para muitos, era um acerto de contas
com os historiadores marxistas, especialmente Soboul, com quem debatera várias vezes, e com
o PCF (WOLFREYS, 2007, p. 52). Antes da notoriedade conquistada pela grande exposição
na mídia nos anos 1980, suas ideias foram antecipadas no livro Penser la Révolution Française
(1978), onde dá nome a seus adversários respondendo às críticas da historiograﬁa social.8
Para Furet toda a cultura revolucionária estava morta, juntamente com as ideologias (HAYNES; WOLFREYS, 2007, p. 14), tese que de certa forma antecipou o Fim da História de Francis Fukuyama (1992).9 Essa nova historiograﬁa procurou desacreditar a ideia que a Revolução
teria trazido uma brutal mudança na ordem social da França, uma vez que as revoluções – aqui
incluindo a Revolução Russa – seriam apenas eventos políticos estritos, sem transformações
sociais. As circunstâncias que cercaram os movimentos – fome, guerra, contrarrevolução – desapareceram das explicações e outras, como o terror jacobino, ganharam destaque. Toda a Revolução foi julgada única e exclusivamente por seus excessos e atos violentos. Os levantes populares,
a insurreição, seriam desnecessários, uma vez que as transformações da ordem do Antigo Regime seriam obtidas naturalmente, sem violência. Antes de serem agentes de transformação, as
revoluções seriam freios para o natural desenvolvimento. Maximilien Robespierre (1758-1794)
e os jacobinos foram agentes políticos, aqueles que tiraram a história de seu trilho dando-lhe
um caráter ideológico (HAYNES; WOLFREYS, 2007, p. 14). Os acontecimentos do período
tinham uma lógica própria e não eram produto de conﬂitos sociais; foram fatos políticos imbuídos de signiﬁcado por revolucionários obcecados (WOLFREYS, 2007, p. 53).
8

“O leitor já deve ter percebido que este debate, em seu aspecto político-teatral, é na realidade uma farsa ou uma
batalha sombria. No plano político, nada nem ninguém na França de hoje ameaça o trabalho da Revolução Francesa:
após a derrota do fascismo, a direita não é mais contra a Revolução de 1789-1794 ou contra a República. No nível
universitário, a historiograﬁa ‘marxista’ (que eu preferiria chamar de jacobina) da Revolução Francesa é hoje mais do que
nunca a historiograﬁa dominante: tem seus ancestrais, suas tradições, seus cânones, sua vulgata e não podemos dizer que
cultiva a impertinência ou o anticonformismo” (FURET, 1980, p. 108).

9

“Em Fim da história e o Último homem, inicialmente um artigo, que dois anos depois foi editado como livro, o cientista
social Francis Fukuyama argumenta que após o ﬁm da União Soviética, em 1989, não haveria mais revoluções nem
batalhas ideológicas a serem travadas no mundo. A partir de então haveria uma evolução humana universal na direção das
sociedades livres baseadas na industrialização e na democracia liberal. O liberalismo econômico seria o ápice da evolução
econômica da sociedade humana. Fukuyama expressou a convicção, profundamente enraizada das elites dominantes, que
o sistema capitalista, não seria apenas inﬁnitamente superior a qualquer outro, mas como o único possível, como horizonte
último da história, destino último e definitivo na longa marcha da humanidade” (LÖWE, 2005, p. 113).
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Ao apagar todo e qualquer conﬂito social signiﬁcativo das revoluções Francesa e Russa, também desaparecerem as tensões entre o governo revolucionário e a monarquia, entre os pobres
e os ricos, ou entre os pobres rurais e urbanos. O inglês Simon Schama caminhou no mesmo
sentido. Em seu livro Citizens: a Chronicle of the French Revolution (1989), a revolução Francesa
tornou-se um conjunto de ações coordenadas de indivíduos impulsionados apenas por motivações ideológicas. Para o autor, a violência revolucionária era apenas frenesis cuidadosamente
planejados, para os quais liderança jacobina empurrava pessoas idiotizadas, devidamente desﬁguradas e dominadas (SCHAMA, 1989, p. 748). Segundo a análise, que reduz tudo à movimentação política de algumas poucas lideranças, a própria Revolução se torna inexplicável e
sem sentido. A história, contada por Furet, Schama e outros, parece não ser mais do que uma
sucessão aleatória de eventos fortuitos. Em suas mãos, o mundo liberal do século XIX nasceu
como que por geração espontânea, não devido à revolução, mas a despeito dela (HAYNES;
WOLFREYS, 2007, p. 15). Segundo essas análises, as elites da França do ﬁnal do século XVIII
já eram portadoras da modernidade e da mudança, mas a mobilização das massas fora um movimento reacionário e destrutivo; tudo que dissesse respeito à história social foi abjurado. O
revisionismo da década de 1980 estava inserido dentro do contexto da ascensão conservadora,
e tentava obter a hegemonia intelectual narrativa, conquistando espaço em um território onde
a esquerda e os progressistas dominavam. Entrou em declínio na virada do século, com as crises
econômicas que sacudiram os Tigres Asiáticos, os mercados ﬁnanceiros na Rússia, a oposição
de vários países às soluções do Fundo Monetário Internacional (FMI) (idem, p. 19). Um novo
revisionismo voltaria a crescer na década de 2010, mais belicoso, vinculado ao crescimento do
populismo de direita em muitos países.

Quando o revisionismo e a mentira se encontram...
É preciso fazer uma distinção clara entre os intelectuais que mudam as bases das análises
para corroborar uma explicação e aquele que simplesmente adulteram os fatos construindo sua
história a partir de mentiras. Nesse campo especíﬁco destacou-se o historiador alemão Ernest
Nolte (1923-2016), autor do elogiado Three faces of fascism (1963), comparando a Action Francese, o fascismo italiano e o nacional socialismo alemão, que no ﬁnal da década de 1980 optou
pelo revisionismo fraudulento.
Entre 1986 e 1987, Nolte protagonizou a Historikerstreit, ou a disputa dos historiadores,
uma controvérsia intelectual e política na Alemanha Ocidental sobre os crimes da Alemanha
nazista. Ernest Nolte iniciou o debate em junho de 1986, com a publicação de um artigo, “O
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passado que não quer ser esquecido”, no inﬂuente jornal diário Frankfurter Allgemeine Zeitung.10
Aﬁrmou que os crimes nazistas foram reações aos crimes do regime socialista soviético sob Josef
Stalin. No pequeno texto Nolte aﬁrmou: “falar sobre ‘a culpa dos alemães’ é esquecer a semelhança com a conversa sobre ‘a culpa dos judeus’, que foi um argumento principal dos nacional-socialistas [...] devotar toda atenção à Solução Final simplesmente desvia nossa atenção de
fatos importantes sobre o período nacional-socialista” (NOLTE, apud WARREN, 1994, s.p).
A Solução Final, o projeto nazista de eliminar os judeus da Europa poderia ser, como sugeria
o texto, legitimamente considerado uma resposta defensiva do Führer à ameaça de assassinato em massa dos alemães pelos soviéticos com auxílio dos judeus: “É difícil negar que Hitler
tinha bons motivos para estar convencido da determinação de seus inimigos em aniquilar [os
alemães] muito antes que as primeiras informações sobre os eventos em Auschwitz se tornassem públicas” (idem). Como prova do que aﬁrmava, Nolte invocava uma declaração do líder
sionista Chaim Weizmann (1874-1952), posteriormente primeiro presidente de Israel, feita
nos primeiros dias da guerra, que os judeus de todo o mundo lutariam ao lado da Inglaterra. A
frase, continuava Nolte, comprovava que “Hitler teria justiﬁcativa para tratar os judeus alemães
como prisioneiros de guerra, e assim interná-los” (idem). Os judeus teriam sido responsáveis
pela repressão bolchevista à oposição, o terror vermelho, com a criação dos gulags.11 Os nazistas
temeriam os gulags soviéticos e agiram preventivamente: “Auschwitz não é principalmente um
resultado do antissemitismo tradicional e não foi apenas mais um caso de ‘genocídio’. Foi a reação de medo aos atos de aniquilação que ocorreram durante a Revolução Russa” (idem). A tese
somente foi aceita como verdadeira entre os círculos da extrema direita alemã.
Após poucas semanas, o ﬁlósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas respondeu através
do artigo “A Kind of Settlement of Damages On Apologetic Tendencies In German History
Writing”, uma espécie de redução de danos nas tendências apologéticas na escrita histórica
alemã, publicado em inglês no jornal Die Zeit. Para Habermas, escrever uma história apologética do nazismo era virar contra a Alemanha a opinião pública mundial, solapando um esforço
de mais de quarenta anos para reconstruir sua imagem. O artigo também criticou duramente
outros historiadores alemães conservadores – Michael Stürmer, Klaus Hildebrand e Andreas
Hillgruber (1925-1989) – que seguiam por um caminho semelhante, porém não tão explícito,
10

O artigo era uma síntese de uma palestra proferida por Nolt anos antes na Universidade Livre de Berlim: “Entre a lenda
histórica e o revisionismo? O Terceiro Reich na Perspectiva de 1980”.

11

Nolte fazia uma referência ao grande número de judeus entre os bolchevistas: Leon Trotsky (1879-1940), ao lado de
Lênin um dos líderes da revolução e criador do Exército Vermelho; Grigori Zinoviev (1883-1936), braço direito de
Lênin; Iákov Sverdlov (1885-1919), presidente do Comitê Central do partido; Lev Kamenev (1883-1936), Karl Radek
(1885-1939), Adolph Joﬀe (1883-1927) e muitos outros em posições de destaque.
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de amenizar os crimes nazistas.12 Os textos que se seguiram não eram apenas parte de um sadio
debate intelectual, havia questões mais sérias, uma vez que traziam para as páginas dos jornais
e para as universidades alemãs temas até então inimagináveis, e que teriam repercussão internacional como se veria.
Em muitos textos e entrevistas Nolte esforçou-se para apresentar o nazismo e o stalinismo
como símiles, como os dois lados da mesma moeda, incorporando a ideia de totalitarismo
importado de Hannah Arendt, formulada em Origens do Totalitarismo (1951). Mas em Nolte,
o conceito é empobrecido e manipulado. Para sua conceituação de totalitarismo, Arendt foi
buscar suas origens no antissemitismo, nas relações dos judeus com a sociedade, na formação
da burguesia europeia, nos sonhos imperialistas do século XIX, nos processos de uniﬁcação das
nacionalidades, no crescente nacionalismo europeu; isto é, o totalitarismo tinha origens sociais,
políticas, econômicas e culturais se inseria dentro de um processo histórico. Por sua vez, Nolte
ao analisar o antissemitismo nazista arranca seu passado histórico, retratando as atrocidades
nazistas apenas como uma resposta aos horrores do regime stalinista (HAYNES; WOLFREYS,
2007, p. 22). A concepção do totalitarismo como a intensiﬁcação e radicalização de antigas
tendências já presentes no processo de construção das nações imperialistas, claramente presente
em Arendt, desaparece em Nolte.13 As pessoas, as instituições, os conﬂitos, a vida, o processo
histórico desaparecem. Coerentemente, para os revisionistas a queda do bloco soviético foi única e exclusivamente causada pelas forças do mercado (idem, p. 23). Esse debate dos anos 19801990 fortaleceu velhas teses reacionárias, abrindo as portas do inferno para a saída um tipo de
revisionismo ainda mais perigoso e virulento.

David Irving: o revisionismo enfrenta a justiça
No ano 2000, a justiça britânica foi chamada a decidir sobre a diferença entre verdade e
mentira na história, quando lhe foi apresentada a ação movida por David Irving que acusava de
difamação a historiadora Deborah Lipstadt,14 autora do livro Denying the Holocaust: the growing
assault on truth and memory (1993), negando o Holocausto: o crescente ataque à verdade e à
12

Intelectuais como Joachim Fest, Hagen Schulze, Horst Möller, Imanuel Geiss, além de Hildebrand, atacaram Habermas,
cujos argumentos foram defendidos por historiadores como Martin Broszat, Eberhard Jäckel Hans Mommsen e HansUlrich Wehler.

13

Não deixa de ser curioso observar que Nolte, assim como Arendt, uma geração antes dele, foi aluno de Martin Heidegger
(1889-1976) na Universidade de Marburg, na Alemanha.

14

Lipstadt era professora universitária especializada em Estudos sobre o Holocausto, que fora indicada por Bill Clinton
para a cheﬁa do conselho do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, onde serviu por dois mandatos.
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memória, e sua editora, a Penguin Books. Segundo a autora aﬁrma em seu prefácio, o livro fora
escrito após constatar, assustada, o crescimento espantoso do numero de pessoas nos Estados
Unidos que aﬁrmavam que o holocausto não teria acontecido, ou que tinham fortes dúvidas
sobre sua existência (LIPSTADT, 1993, p. 4-11). Pesquisando, descobriu a forte atuação de
negacionistas dentro das universidades norte-americanas, com o apoio de muitos reitores, que
agiam coordenados pelo Institute for Historical Review (IHR), fundado em 1978, que editava
o Journal of Historical Review para promover a negação do Holocausto. O britânico David Irving era apontado como um dos mais atuantes autores negacionistas, aﬁrmando que os campos
de extermínio nunca existiram, que Adolf Hitler não sabia sobre o extermínio de judeus ou, se
soubesse, se opunha a ele.
Irving que não tinha a formação como historiador, mas era fascinado pela Segunda Guerra Mundial, desde o ﬁnal dos anos 1950 escrevia panﬂetos minimizando os crimes de guerra
alemães. Em 1963, lançou seu maior sucesso, The Destruction of Dresden, aﬁrmando que o
bombardeio aliado de Dresden em fevereiro de 1945 foi um dos maiores crimes contra a humanidade de todos os tempos, com a morte de, segundo ele, duzentos mil alemães.15 Décadas mais
tarde, perante a justiça, Irving disse que esse número lhe fora passado por uma fonte, a qual não
quis revelar.16 Segundo contou em uma entrevista muitos anos depois, o sucesso do livro possibilitou uma aproximação a membros da extrema direita alemã, que o colocou em contado com
sobreviventes do círculo íntimo de Hitler e nazistas de escalão médio, dos quais recebeu diários
e outros materiais, que serviram como fonte para o livro Hitler’s War (1977) (HARI, 2009, s/p).
Nesse livro, quase uma biograﬁa do ditador nazista, começa com uma frase de efeito: “Aos
historiadores é concedido um talento que até mesmo os deuses são negados – para alterar o que
já aconteceu!”, que é explicada adiante: “Não peço desculpas por ter revisado a imagem existente do homem. Tentei conceder a ele o tipo de atenção que ele teria obtido em um tribunal
inglês – onde se aplicam as regras normais de evidência, mas também onde há o discernimento
apropriado” (IRVING, 2002, p. vii e viii). O intuito revisionista é expresso, tendo trabalhado
na elaboração do livro “como um limpador de pedras – menos preocupado com a avaliação
15

A cidade, hoje próxima da fronteira da Polônia, foi duramente bombardeada pela aviação britânica entre 13 e 14 de
fevereiro de 1945. Ao contrário do que aﬁrmou o governo nazista, a cidade era sim um alvo estratégico militar, mas, em
uma sucessão de eventos até hoje mal explicados, a população civil foi a mais atingida pelas bombas dos aliados.

16

O governo alemão do pós-guerra reconhecia oﬁcialmente apenas vinte e cinco mil mortos. Segundo EVANS (2002,
p. 157-167) nas diversas edições do livro, que foi um sucesso de vendas, Irving foi gradativamente inﬂando o número
de vítimas civis do bombardeio até atingir a marca de duzentos mil. Esse número havia aparecido pela primeira vez no
semanário nazista Das Reich em março de 1945, e fora elaborado pelo Ministério da Propaganda do Reich, comandado
por Joseph Goebbels (1897-1945), como forma de inﬂuenciar a imprensa internacional.
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arquitetônica do que em limpar anos de sujeira e descoloração da fachada de um monumento
silencioso e proibitivo. Comecei a descrever os eventos de trás da mesa do Führer, vendo cada
episódio através de seus olhos” (idem, p. viii). A ﬁgura do ditador surge como alguém que, apesar
de bom estrategista, era tímido, inseguro, vacilante e manipulado por assessores inescrupulosos:
“Hitler era um Führer muito menos onipotente do que se acreditava, e seu controle sobre seus
subordinados enfraquecia a cada ano que passava, [eventos] mostram como seus poderes tinham
sido esvaziados por homens aos quais ele se sentia, de uma forma ou de outra, endividado” (idem,
p. ix). O uso de escravos estrangeiros e judeus nas fábricas foi um “clamando por mão de obra,
as ociosas donas de casa alemãs ainda empregavam meio milhão de empregadas domésticas para
tirar o pó de suas casas e polir seus móveis” (idem, p. x). Os erros militares e excessos: “ele sofreu
ministros e generais incompetentes por muito mais tempo do que os líderes aliados” (idem). Ao
contrário da falta de escrúpulos dos aliados, “ele se opôs a todas as sugestões para o uso de gases
venenosos, pois isso violaria o Protocolo de Genebra” (idem, p. xi). Aﬁrma que as democracias
dos anos 1970 toleraram assassinatos – como de Patrice Lumumba (1925-1961) e Salvador Allende (1908-1973), ou as inúmeras tentativas de matar Fidel Castro (1926-2016); se ensina nas
escolas “que Hitler, foi o ditador mais inescrupuloso do mundo, mas não que ele nunca recorreu
ao assassinato de oponentes estrangeiros, e terminantemente proibiu seus comandantes de tentar fazê-lo” (idem, p. xii). Sua imagem como um carrasco insensível teria sido forjada pelos, estes
sim, criminosos de guerra alemães julgados em Nuremberg17 que pretendiam se livrar das culpas,
além, é claro, “de uma propaganda fortemente emotiva da mídia e da historiograﬁa” (idem, p.
xiii). Os historiadores teriam sido preguiçosos com relação às fontes, não percebendo que Hitler
“era um ser humano que andava e falava, pesando cerca de 75 quilos, cabelos grisalhos, dentes
falsos e doenças digestivas crônicas. Ele é para eles o Diabo encarnado: ele tem que ser, por causa dos sacrifícios que ﬁzemos para destruí-lo” (idem). Em um debate em 1978, Irving atacou
historiadores por supostamente copiarem os livros uns dos outros, enquanto ele era o único especialista em Hitler que realmente consultou as fontes originais. Obviamente se tratava de uma
mentira autoelogiosa; o Nazismo e o governo da Alemanha entre 1933 e 1945 é um dos períodos
históricos mais bem documentados do século XX (EVANS, 2002, p. 22-24).
17

Os Julgamentos de Nuremberg foram uma série de procedimentos penais conduzidos por um Tribunal Militar
Internacional, na cidade de Nuremberg, Alemanha, entre o ﬁnal de 1945 e 1949. O mais conhecido ocorreu entre 20
de novembro de 1945 e 1o de outubro de 1946, que julgou 24 líderes políticos, militares e econômicos da Alemanha
Nazista; doze foram condenados à morte por enforcamento, três a prisão perpétua, um suicidou-se durante o julgamento,
quatro foram condenados a longas penas de prisão, três absolvidos e um teve a acusação suspensa em virtude de seu
estrado de saúde. O tribunal serviu como base para a criação do Tribunal Penal Internacional, com sede na cidade de
Haia, nos Países Baixos.
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Baseando-se em supostos documentos que somente ele possuía, Irving criou a fantasia que
Hitler era um bom estadista, que, tímido e inseguro, era manipulado por seus generais e comandantes inescrupulosos. E foi assim com relação ao extermínio dos judeus. Irving duvida
que um estadista capaz e um comandante talentoso, fosse capaz de determinar a morte dos
judeus: “surpreendentemente, descobri que o próprio papel de Hitler na ‘Solução Final’ nunca
havia sido examinado” (IRVING, 2002, p. xxv). Aﬁrmou que ele teria determinado que “acima
de tudo” não deveria haver excessos contra os judeus e nenhuma perseguição aos “não arianos”.
Goebbels tentou dissuadi-lo dessa fraqueza, mas observou: “problema judeu não resolvido até
agora. Debatemos isso por um longo tempo, mas o Führer ainda não consegue se decidir”
(idem, p. xxvi); que Hitler desejava que a solução da Questão Judaica fosse adiada até depois
que a guerra acabar (Idem). Aﬁrma com textos supostamente atribuídos a Hermann Göring
(1893-1946), ministro da Aeronáutica e líder do Partido Nazista, que desejava o extermínio e
que Hitler não autorizava (idem). “Claro, de 1939 em diante, Hitler proferiu várias declarações
duras em público; [em outubro de 1943] Hitler ainda proibia liquidações – por exemplo, dos
judeus italianos em Roma – e ordenava [apenas] sua internação” (idem xxvii). E prossegue na
edição de 2002 do livro: por falta de provas concretas – e em 1977 eu ofereci mil libras a qualquer pessoa que pudesse produzir pelo menos um documento de guerra que mostrasse explicitamente que Hitler conhecia, por exemplo, de Auschwitz (idem). O Holocausto, os campos
de extermínio, os trens de transporte... tudo não passava de artimanhas “desses feiticeiros da
história moderna” (idem).
Devido ao livro, em 1989, o governo austríaco o prendeu, deportou e proibiu de entrar no
país. Em 1992, um tribunal alemão o considerou culpado de negação do Holocausto, aplicando-lhe uma pesada multa e o impedindo de entrar na novamente Alemanha; o mesmo aconteceu na Itália, Austrália, e no Canadá, de onde foi deportado. Foi julgado à revelia na França,
onde é crime questionar a existência ou o tamanho de crimes contra a humanidade. Em fevereiro de 1994, passou 10 dias preso em Londres por desacato ao tribunal (EVANS, 2002, p. 20).
Não contente com sua constante exposição na mídia, que sempre buscou com aﬁnco, em 2000,
processou a historiadora Deborah Lipstadt e a editora Penguin Books por crime de difamação,
uma vez que o livro Denying the Holocaust aﬁrmava que ele defendia princípios racistas, era
um negacionista do Holocausto e se articulava com grupos de extrema direita na Europa e nos
Estados Unidos. A ação de Irving estava montada com base na sua liberdade de expressão, que
fora violada. Aﬁrmou que estava dizendo a verdade sobre Hitler, os alemães e as câmaras de gás,
e que os judeus de todo o mundo queriam impedir que ele fosse ouvido, e continuar mentindo
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sobre o passado. Os judeus seriam covardes demais para defender suas mentiras em um debate
aberto, e, portanto, ﬁnanciavam trabalhos como o de Lipstadt (idem, p. 28). Pedia que a defesa
provasse que ele estava mentindo. Em sua decisão de 349 páginas, o juiz declarou improcedente
a demanda, absolvendo a autora e a editora, e condenou Irving ao pagamento de dois milhões
de libras esterlinas. Em sua sentença, o juiz aﬁrmou que a suspeita que não existissem câmaras
de gás em Auschwitz era uma prova deﬁnitiva que Irving era um racista, e que a defesa não tinha
que provar nada.18
Após o processo e sua condenação, Irving continuou colecionando incidentes pelo mundo.
Em 2004, foi proibido de entrar na Nova Zelândia, onde faria palestras a convite do Clube
Nacional de Imprensa. Em novembro de 2005, a justiça austríaca o condenou a três anos de
prisão com base em uma lei que proíbe as atividades nazistas; ﬁcou preso até 2006, quando foi
deportado. Em maio de 2007, foi expulso da 52ª Feira Internacional do Livro de Varsóvia, na
Polônia, porque os livros que iria vender foram considerados pelos organizadores como promovendo o nazismo e o antissemitismo, o que é uma violação da lei polonesa. Em uma entrevista,
Irving aﬁrmou que vários nazistas esconderam de Hitler o que estava acontecendo com os judeus e que houvera algumas mortes por gás em Auschwitz, mas que Hitler não tinha ideia dessas
mortes. As mortes teriam sido ordenadas por Joseph Goebbels e seu pessoal. Eles o esconderam
deliberadamente de Hitler, porque ele “era o melhor amigo que os judeus tinham no Terceiro
Reich” (HARI, 2009, s/p). Em outubro de 2008, um convite para David Irving falar no Festival
de Literatura Norueguês de 2009 quase provocou o cancelamento do evento, gerou a demissão
do diretor que o convidara.

Considerações finais
Irving não foi o primeiro negacionista, nem o primeiro a manipular a história e mentir sobre
eventos para verem provadas suas teses, mas se tornou o mais famoso, alimentando uma súcia
de seguidores que propagam suas mentiras pelos meios eletrônicos e redes sociais. Apesar de
derrotado muitas vezes suas teses racistas, preconceituosas e mentirosas ﬁcaram gravadas, são
repetidas e hoje inﬂuenciam governos.
O ex-presidente Donald Trump tomou posse no dia 20 de janeiro de 2017. Cinco dias depois
seria celebrado o Holocaust Memorial Day, que todos os governos norte-americanos homenagearam desde sua criação em 2005 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A declaração da Casa
18

O processo por difamação foi retratado em um ﬁlme, Denial (2016), dirigido por Mick Jackson, com Rachel Weisz,
Timothy Spall nos papéis de Deborah Lipstadt e David Irving.
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Branca sobre o dia lamentava as vítimas inocentes, mas não citava os judeus mortos. Após milhares de críticas, Hope Hicks, porta-voz da presidência disse que foram omitidos em um ato inclusivo, para que as outras vítimas do Holocausto não fossem esquecidas.19 Defesa que foi reiterada
pelo Chefe de Gabinete Reince Priebus. Segundo a historiadora Deborah Lipstadt (2017, s/p)
“subjacente a esta aﬁrmação está subentendido de que os judeus estão ‘roubando’ o Holocausto
para si próprios. É uma calúnia fundada no antissemitismo”. Durante a campanha presidencial
de 2016, o então estrategista-chefe de Trump, Steve Bannon, através de sua plataforma digital
para a chamada direita alternativa, a alt-right, organizou diversos debates e conferências de cunho
antissemitas (idem).
No Brasil, o presidente Bolsonaro e seus seguidores também têm trabalhado muito para
alterar o passado, buscando construir um novo futuro para si. Como no caso de um telegrama
enviado pelo presidente à Organização das Nações Unidas (ONU) aﬁrmando que “não houve golpe de Estado” em 31 de março de 1964 e que os 21 anos de governos militares foram
necessários “para afastar a crescente ameaça de uma tomada comunista do Brasil e garantir a
preservação das instituições nacionais, no contexto da Guerra Fria” (SENRA, 2019, s/p). Ao
negar o golpe, e valorizar os governos dos generais ditadores, Bolsonaro busca tornar a ideia de
um novo governo autoritário e ditatorial palatável para a opinião pública.
Seja de forma velada, como no caso do Holocaust Memorial Day, ou de uma forma explícita
como nas falas de Jair Bolsonaro, décadas de intenso negacionismo e revisionismo abriram espaço para que temas antes tratados com cuidado e zelo se tornassem conversa trivial. Temas que
por décadas foram, corretamente, vistos como temas-tabu, por ofender aos princípios básicos
da dignidade e decência humanas, foram naturalizado, tornando-se uma “questão de opinião”,
e que qualquer um pode ter sua opinião sobre a verdade ou falsidade de um fato. O planeta foi
invadido com as fake news, que, a exemplo do que os revisionistas fazem com o passado, constroem uma versão falsa do presente.
A Janela de Overton foi alargada, com a ajuda dos meios eletrônicos e redes sociais, inclusive
com a utilização de robôs que repercutem falas autoritárias, violentas, xenófobas, misóginas,
milhares de vezes mais rápido que seres humanos poderiam fazer. A banalização da mentira
permitiu que oportunistas, aproveitadores e aventureiros políticos construíssem suas fantasias
autoritárias. Isso já foi visto nos Estados Unidos, tem sido visto no Brasil, e em vários outros
países. A contrafação histórica, ou, de outra forma, a mentira histórica, contribuiu para que
19

A nota oﬁcial da Casa Branca prometia que “as forças do mal nunca mais derrotem os poderes do bem”. Contudo, a
nota foi emitida no mesmo dia que Trump proibiu a entrada de refugiados no país (LIPSTADT, 2017, s/p).
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toda uma safra de líderes populistas autoritários de direita chegassem ao poder: Viktor Orbán
na Hungria, Recep Erdoğan na Turquia, Andrzej Duda na Polônia, Trump nos Estados Unidos,
Bolsonaro no Brasil. Em seu best-seller, Como as democracias morrem, Levitsky e Ziblatt fazem
uma profunda análise da onda populista de extrema direita que vem atingindo vários países,
trazendo em seu bojo novas formas de autoritarismo, demonstrando que a mentira é uma forma de chegar e manter o poder. Não falam expressamente sobre o revisionismo, mas poderiam,
uma vez que, ao mentir e perverter o passado busca-se destruir o futuro.
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A M EN T I R A EM PLATÃ O

TEOLOGIA

[THE LIE IN PLATO]
JOSÉ DAVI PASSOS

Resumo: Platão insere-se na ﬁlosofa nos rastros de Sócrates, tanto na ﬁnalidade de desmascarar mentiras pela verdade quanto no seu método dialético purgativo de eliminar as falácias
do discurso mentiroso. Em seus diálogos, sobretudo na República, apresenta Sócrates como
protagonista em busca da verdade propondo livrar-se do empecilho da ignorância: o ignorante
sequer sabe que não sabe. No Hípias Menor, Platão concebe a mentira como mal, mas a ignorância como o maior dos males; isso o leva a crer que a pior mentira é a praticada abalizada pela
ignorância. Platão entende que a inteligência é um bem e que a mentira inteligente poderia
acontecer em extrema necessidade desde que o sábio conheça seus riscos e antídotos.
Palavras-chave: verdade, mentira, conhecimento, falsidade, ignorância, bem, mal.
Abstract: Plato inserts himself into philosophy in the footsteps of Socrates, both in the
purpose of unmasking lies through truth and in his purgative dialectical method of eliminating
the fallacies of lying discourse. In his dialogues, especially the Republic, he presents Socrates
as the protagonist in search of truth by proposing to get rid of the obstacle of ignorance: the
ignorant man does not even know that he does not know. In the Hypos Minor, Plato conceives
lies as evil, but ignorance as the greatest of evils; this leads him to believe that the worst lie is
the one practiced supported by ignorance. Plato understands that intelligence is an asset and
that intelligent lying could happen in extreme necessity provided the wise man knows its risks
and antidotes.
Keywords: truth, lie, knowledge, falsehood, ignorance, good, evil.

Introdução
Toda a ﬁlosoﬁa, pela sua própria essência, é identiﬁcada basicamente como atividade racional com a ﬁnalidade de investigar a verdade; e, por consequência, todos os ﬁlósofos possuem
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a cidadania daqueles que buscam ardentemente a verdade delatando mentiras. A tela negativa
dessa conceituação deve, portanto, ser concebida como atitude na qual o ﬁlósofo deve sempre
fugir das mentiras, sobretudo, daquelas com roupagens de verdadeiras. É preciso entender que
tal postura e ﬁnalidade, os ﬁlósofos não receberam como um milagre inédito e atemporal, mas
herdaram de uma longa tradição oral e escrita em que poetas e demais sábios procuraram insistentemente desvendar verdades sobre o mundo e o próprio homem valorizando o verdadeiro
e denunciando o mentiroso. Tales de Mileto é reconhecido como o Pai da filosofia justamente
porque pôs em questão verdades sobre a natureza fazendo da razão sua poderosa arma e munindo a alma ﬁlosóﬁca para desmascarar o falso e construir conhecimento verdadeiro. Nessa trilha,
haveria de seguir todos os seus sucessores.
Sócrates dá um passo a mais na trajetória da busca da verdade voltando-se às questões tipicamente humanas e se posicionando sempre numa postura de instaurar um vigoroso diálogo
purgativo em sua atividade pedagógica levando os discípulos a desmascarar as mentiras com
aparência de verdades e construir conhecimento verdadeiro. Para Sócrates, o primeiro passo
nessa trajetória consistia em conhecer-se a si mesmo e, daí, tomar consciência da natureza ética do
ato de saber que está implícita no processo da construção do conhecimento já que a ignorância
consistiria em “fonte de todos os males” e sua superação condição sine qua non para a existência
da ﬁlosoﬁa. O “conhece-te a ti mesmo” que Sócrates assume como herança dos Sete Sábios dizia
originariamente que o indivíduo é possuidor de uma interioridade com capacidade de descobrir
os próprios limites entre mentiras e verdades.
Platão se insere na investigação ﬁlosóﬁca pela clareira aberta por Sócrates tanto na ﬁnalidade de desmascarar mentiras pela descoberta da verdade quanto no seu método dialético
purgativo de eliminar as falácias do discurso mentiroso pelo vigoroso diálogo entre mestre e
discípulo. Em seus diálogos investigativos, Platão apresenta Sócrates como o protagonista/
modelo, o homem excelente moralmente, o amante do saber que busca sempre conhecer a
verdade cônscio de si mesmo; para ele, o ﬁlósofo não é um deus que tudo sabe e, por tal razão, jamais conseguiria chegar um estado absoluto de saber já que este se trata de um atributo
divino. Platão entende que, nos devidos limites humanos, sempre será possível desmascarar
as tantas mentiras escondidas nas sombras com aparências de verdades e construir ciência.
Em suas obras e, sobretudo na República, Platão dedica boa parte de seus escritos falando da
necessidade de livrar-se da ignorância que consistiria em fonte de todos os males. Esta é, sem
dúvida, o empecilho maior para o conhecimento porque o ignorante sequer sabe que não sabe
e, por isso, não conhecendo os próprios limites, se acha inapto à conversão para a sabedoria.
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Nesse sentido, Platão assume a paradoxal postura concebendo a mentira como mal, mas sua
concepção de ignorância como o maior dos males o leva a crer que a pior mentira é aquela que
é praticada sem que o sujeito que mente tenha consciência do que faz. Essa ideia de que aquele
que arquiteta a mentira voluntariamente é melhor moralmente do que quem o faz sem ter
consciência que age errado é desenvolvida por Platão em todo o texto de seu diálogo Hípias
Menor. Nele, o Filósofo desenvolve sua argumentação levando seu interlocutor a concordar
que é melhor mentir intencionalmente tendo consciência da atitude de mentiroso que o fazer
sem saber. Isso somente é passivo de compreensão uma vez levando em consideração o que
Platão quer demonstrar: o mais grave mal que cega o homem para o conhecimento é a ignorância e, por isso, o pior de todos vem a ser o mentiroso ignorante. Platão encerra o Hípias
Menor sustentando que a inteligência é um bem e que a mentira inteligente poderia acontecer
em caso de extrema necessidade desde que o homem sábio minta, pois, conhecendo seus riscos
e o respectivo antídoto para os seus devidos prejuízos. Contudo essa posição do Filósofo deve
ser encarada basicamente como hipotética não peremptória pelo fato de que o autêntico sábio,
o homem moralmente excelente é incapaz de cometer um ato mau já que possui a consciência
ética do bem.

Um breve recuo na tradição grega
A tradição poética grega documentada pela escrita tem início com os dois grandes nomes
da literatura antiga: Homero e Hesíodo. Enquanto Hesíodo, em sua Teogonia, foca seus versos
numa cosmogonia em que a origem e a vida dos deuses se explicariam no âmbito mítico sobrenatural justiﬁcando o mundo e os fenômenos humanos, Homero narra fatos humanos descrevendo-os paralelamente às vontades e disposições dos deuses. Se na cosmogonia hesiodiana está
inerente já uma busca pré-ﬁlosóﬁca das causas e seus efeitos que expliquem o mundo e seus fenômenos, na trama homérica, há uma antropologia marcada pelas relações entre os indivíduos
num mundo habitado pelos homens que se manifesta recheado de conﬂitos. Com efeito, tanto
Homero quanto Hesíodo pretendem tecer uma narrativa verdadeira sempre fugindo do falso e
do mentiroso quer seja em relação aos deuses e ou aos homens.
Verdade e mentira, desde os primeiros poetas já faziam parte das narrativas orais e escritas e
o poeta apropriadamente entendia que a capacidade de ser verídico estava ligada à própria ordem teocosmogônica em que os homens poderiam usufruí-la como concessão divina. Hesíodo,
por exemplo, em sua obra Os trabalhos e os dias, faz da verdade causa de seu próprio ofício de
poeta nos seguintes versos:
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Pois fácil torna forte e fácil o forte enfraquece,
fácil o brilhante obscurece e o obscuro abrilhanta,
fácil o oblíquo apruma e o arrogante verga
Zeus altissonante que altíssimos palácios habita.
Ouve, vê, compreende e com justiça endireita sentenças,
Tu! Eu a Perses verdades quero contar.1

Nas palavras do poeta, corrigir e endireitar “sentenças” constitui um dos atributos do próprio Zeus, o deus que tudo vê com tamanha clarividência que jamais haveria lugar para o
discurso mentiroso. A origem da mentira e dos vícios induzindo à falsidade também constitui
tema da preocupação de Hesíodo quando tematiza a origem dos deuses e o devido lugar dos
homens na ordenação cósmica. O poeta não somente preocupa em falar da ordem divina, mas
em compreender a origem dos males existente no plano humano na seguinte narrativa:
Então em seu peito, Hermes Mensageiro Argifonte
mentiras, sedutoras palavras e dissimulada conduta
forjou, por desígnios do baritonante Zeus. Fala
o arauto do dos deuses aí pôs e a esta mulher chamou
Pandora, porque todos os que têm Olímpia morada
Deram-lhe um dom, um mal aos homens que comem pão.2

A legendária Pandora, mãe dos males desgraçados que aﬂigem a humanidade, é identiﬁcada
com a falsidade já inerente à própria iniciativa dos deuses como castigo aos homens pelo sorrateiro roubo do Fogo Sagrado por Prometeu.3 Hesíodo estava de fato empenhado em objetivar
seu desejo humano de conhecer o mundo e nisso avançava para o patamar da origem das causas
invisíveis que fogem dos limites físicos do homem, mas não de sua criatividade e desejo de conhecer a verdade: a busca do saber por excelência. Sobre isso, o estudioso Schüler interpreta que,
“o autor da Teogonia já denuncia inquietações que farão nascer a ﬁlosoﬁa grega”.4 E vale lembrar
que tal entendimento encontra-se respaldo entre os Antigos, quando Aristóteles reconhecia tal
1

Hesíodo. Os trabalhos e os dias, p. 5-10.

2

Hesíodo. Os trabalhos e os dias, p. 75-85.

3

Ésquilo, Prometeu acorrentado, II, p. 6.

4

Schüler, 1972, p. 154.
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característica da busca hesiodiana das causas invisíveis presentes na natureza visível.5 Situando a
cosmogonia mítica com o próprio nascimento da ﬁlosoﬁa, Aristóteles a relaciona ao primordial
desejo natural do homem à verdade.
Relacionado a esse desejo apropriado à natureza humana, o poeta não se faz ausente, na
narrativa hesiodiana, a virtude ou excelência está justamente relacionada à capacidade de pensar
com reﬂexão e ser sábio, o que implicaria em desvendar os limites entre mentiras e verdades;
como escreve Hesíodo:
Homem excelente é quem por si mesmo tudo pensa,
reﬂetindo o que então e até o ﬁm seja melhor;6

E, nesse mesmo sentido, Homero, em sua narrativa épica da Guerra de Tróia, fazendo apologia aos gregos e amaldiçoando seus inimigos troianos, os identiﬁca como portadores do vício
da falsidade, em especial, pelo ato enganoso carregado de falsidade que cercam o famigerado
“rapto de Helena”; ou os gregos fariam justiça a essa imoral praticada pelos troianos ou mundo
estaria de ponta-cabeça: é, pois, justamente por isso que os inimigos pagarão com o castigo da
derrota. Assim canta o poeta:
Os falsos pagarão com a cabeça, ﬁlhos
e esposas! Coração e mente me asseguram
próximo o dia da ruína de Ílion sacrossanta,
o rei Príamo, lanceiro hábil, e de seu povo;
muito próximo, Zeus Pai, deus troni-supremo
habitante do ar, há de brandir a trevosa
égide contra os falsos e os castigará.7

Do mesmo modo, com a poesia trágica, Ésquilo interpreta a tragédia inerente à dimensão teogônica que abarca a natureza humana em que a própria divindade se desvela revelando-se como guia dos homens no caminho correto da sabedoria; para ele, a sabedoria emana
da própria vontade divina aos homens que escolhem o caminho virtuoso da prudência;
como o escreve:
5

Aristóteles, Metafísica A, p. 982b.

6

Hesíodo. Os trabalhos e os dias, p. 295.

7

Homero, Ilíada, p. 160-170.
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Foi Zeus que guiou os homens para o caminho da prudência Estabelecendo como
lei válida a aprendizagem pelo sofrimento. Quando em vez de sono, goteja diante
do coração uma dor feita de remorso, mesmo a quem não quer chega à sabedoria.8

A preocupação de Ésquilo é essencialmente moral e pedagógica se relacionando com a formação do homem para a excelência; é tamanha que o rapsodo não se limita apenas em ressaltar
a importância desta virtude para os homens, remetendo-a à dimensão da responsabilidade divina e não havendo lugar para a falsidade. E o mais importante é que mesmo para aqueles que
não querem a sabedoria, esta vem naturalmente como resultado da existência humana havendo
uma pedagogia da verdade inserida na história. Ainda na mesma obra, Eurípides vem qualiﬁcar
as situações e condições humanas apropriadas a tal no campo da experiência existencial fazendo
menção à virtude da justiça e até falando em “santidade”. Na verdade, o que o Poeta pretende
de fato é condenar a imoralidade da “falsa aparência” que nada mais é que uma bela mentira
produzida pelo “poder da riqueza”. A esse respeito, eis o que continua o poeta:
Mas a justiça brilha nas casas sujas de fumo e preza a santidade da vida. Das mansões
cobertas de ouro, em que há mãos sórdidas, ela desvia os olhos, para se aproximar do
que é puro, desprezando o poder da riqueza com a falsa aparência do louvor.9

E também nessa mesma perspectiva, Eurípides apresenta o divino Aquiles com um autodepoimento em relação a sua educação, repulsando a mentira de Agamenon dizendo: “Fui
criado na morada do mais bondoso de todos os homens – Quíron – onde aprendi ser adepto da
franqueza”.10 Quíron, o educador dos grandes heróis gregos, é citado por Aquiles para ressaltar
a importância da “franqueza” como virtude moral que jamais permitiria ao herói recair-se no
vício da mentira. Entre suas qualidades ou virtudes morais, esta, sem dúvida, marcaria a excelência moral do herói: um portador da virtude da franqueza que nunca mente.
Entre a produção poética escrita e o nascimento da ﬁlosoﬁa, um grupo de intelectuais, que
ﬁcaram conhecidos na Antiguidade como os Sete Sábios, herdam a original preocupação dos
poetas com a verdade e prenunciam o amor à sabedoria dos ulteriores ﬁlósofos. Pelo que se salvou de seus Fragmentos, nota-se que fugir da ignorância e falar a verdade compunha a mais alta
qualidade do homem praticante da sabedoria; entre os tantos pensamentos preservados de tais
pensadores, eis alguns com seu conteúdo sapiencial e seus respectivos autores:
8

Ésquilo, Agamenon, p. 180.

9

Ésquilo, Agamenon, p. 775.

10

Eurípides, Ifigênia em Áulis, p. 1290.
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“A sabedoria é preferível à ignorância” (Cleóbulo de Lindos)
“Evita a mentira confessando a verdade” “Mede tuas palavras pelo silêncio e o teu
silêncio pelas circunstâncias (Sólon de Atenas)
“Adolescente, sê ativo; velho, sê sábio” (Bias de Priene)
“Conhece-te a ti mesmo” “Põe a razão antes da língua” (Quílon de Lasedemônia)

Já o pai da ﬁlosoﬁa Tales de Mileto, também compunha o panteão dos Sete Sábios, mas foi
justamente pela maestria de sua inquietação e investigação racional na busca da verdade que os
Antigos o qualiﬁcaram como o Primeiro ﬁlósofo; isso signiﬁca que os já o reconheciam como
um mestre da investigação ﬁlosóﬁca e, nesse sentido, vale ressaltar que, este aﬁrmava que a “a
ignorância é incômoda”;11 por essa razão, foi o primeiro que buscando fugir da ignorância se
lança sem reservas à investigação orientada pela busca da verdade. A partir dessa postura veraz
de Tales, em todos os Pré-socráticos, a ﬁlosoﬁa se constrói eliminando tudo que é falso e perseguindo a verdade.
O destino Sócrates como ﬁlósofo está intimamente ligado ao pensamento de um dos Sete
Sábios ao se apropriar da máxima gravada na fachada do templo de Apolo “conhece-te a ti
mesmo”; com isso, estava já adotando como lema ﬁlosóﬁco o “sei que nada sei” e, consequentemente, assumindo a “subjetividade” como condição e disposição interior do ato de conhecer.
Noutras palavras, no ato consciente de conhecer-se a si próprio, o homem racional apropriadamente se volta ao seu interior no domínio da própria alma; nessa reﬂexão, o indivíduo autodescobrir-se-ia como sujeito do conhecimento descobrindo seus próprios limites entre aquilo que
se sabe e ainda o que não se sabe e o que se poderia saber. Assim, o homem sendo, primeiramente
verdadeiro consigo mesmo estaria apto a buscar a verdade fora de si, sempre se livrando de qualquer tipo de mentira. Nesse caso, há um efeito polivalente: o indivíduo desmascara a própria
ignorância e descobre que é devidamente capaz de si no domínio de sua psyché:12 Nessa posição,
reside precisamente o núcleo do pensamento socrático: não restaria outra maneira de conhecer
o homem/medida a não ser via o conhecimento de si próprio. Com efeito, a crítica socrática
aponta para uma ação pedagógica cujo empenho consistiria justamente em livrar-se da ignorância de se pensar que se sabe aquilo que não se sabe. Como interroga ele próprio, na Apologia: “a
ignorância mais condenável não é essa de supor saber o que não sabe?”.13 Assim, para Sócrates,
11

Demétrio de Falera, Registro dos Arcontes. In: Gomes, 1994, p. 102.

12

Em Sócrates a psyché: cux® adquire o sentido de princípio moral, ativo e inteligente; possui ainda o sentido de sujeito
ativo e reﬂexivo capaz de conhecer-se e curar-se a si próprio.

13

Platão, Apologia de Sócrates, p. 28b.
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a tela de fundo negativa para sua busca da verdade é sempre a situação de ignorância que cega
o indivíduo tornando sua visão da realidade completamente alucinada e propensa a tudo que
é falso e mentiroso. Na verdade, a ignorância, segundo Sócrates, consistiria em não se saber que
não sabe, bem como também o saber que sabe tudo seria o extremo que possui a mesma validade
uma vez que aquele que acredita que tudo sabe, a rigor, não sabe que não sabe.

Platão e seu olhar filosófico sobre a mentira
Platão, sem dúvida, como ﬁel discípulo de Sócrates, não só herda sua concepção de verdade
com seu método dialógico como também faz do Mestre seu protagonista e portador da verdade
em quase todos seus diálogos escritos. No Laques, por exemplo, Platão faz referência a Sócrates
falando do caráter moral do saber nos seguintes termos: “muitas vezes já te ouvi dizer que todos nós somos bons naquilo que sabemos, e maus no que não sabemos”.14 Isto reforça a visão
da excelência moral e sua relação à ignorância como fonte de males. Nessa perspectiva, Platão
apresenta Sócrates sustentando que até mesmo o medo da morte poderia ser enfrentado pelo
homem livrando-se da ignorância; diz ele:
Temer a morte é o mesmo que se supor sábio quem não o é, porque é supor que sabe
o que não sabe. Ninguém sabe o que é a morte, nem se, porventura, será para o homem o maior dos bens; todos a temem, como se soubesse ser ela o maior dos males.15

E assim, vale reforçar, a ignorância se constituiria na maior limitação para a verdadeira formação humana e somando-se a isso, se consistiu ainda na raiz da injustiça e de outros males
sociais; como o diz: “e não é essa a modalidade de ignorância a causa de todos os males e a mais
repreensível das ignorâncias?”.16 E essa ignorância básica de não se saber que não sabe impediria
incondicionalmente o homem de adquirir o conhecimento do bem, do justo, do belo e do
verdadeiro. Ademais, sobre os efeitos da ignorância e seus prejuízos à experiência existencial,
Platão descreve Sócrates interrogando Alcibíades nos seguintes termos: “percebes, portanto, que
os erros na vida prática decorrem dessa modalidade de ignorância, que consiste na presunção de
sabermos o que não sabemos?”.17 Na verdade, a ignorância se constituiria em fonte de todos os
males como também de todos os medos e mazelas existenciais; como o dizia: “a doença da alma

14

Platão, Laques, 194 d.

15

Platão, Apologia de Sócrates, p. 28b.

16

Platão, Primeiro Alcibíades, p. 117d-118a.

17

Platão, Primeiro Alcibíades, p. 117d-118a.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVII, n. 66

66

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

é demência; porém há duas espécies de demência: a loucura e ignorância”.18 Com efeito, essa
concepção platônica da ignorância é essencial para a compreensão de seu entendimento sobre
a mentira no Hípias Menor.
Em Platão, a perspectiva pedagógica orienta fundamentalmente sua atividade de escritor
e subsidia em absoluta sua teoria do conhecimento; nessa miragem, a verdadeira educação era
concebida sempre como fruto de uma reﬂexão interior a partir da ﬁrme atitude do “conhece-te
a ti mesmo” socrático. Sobre isso, o ﬁlósofo relata uma conversa entre o Mestre e um de seus
interlocutores aﬁrmando: “muitas vezes já te ouvi dizer que todos nós somos bons naquilo que
sabemos, e maus no que não sabemos”.19 Isso signiﬁca, de fato, que a ignorância se traduziria
em fonte de todos os males físicos e espirituais como também origem de todos os medos e,
em contrapartida, a virtude como conhecimento do bem, do belo, do verdadeiro e do justo. E
justamente nesse sentido, vale considerar que a virtude, a aretê20 consistiria na realização plena
do homem em todas as suas potencialidades. E a partir desta visão, o aprendizado de ﬁlosoﬁa se
impõe necessariamente como uma cura espiritual para tais males, incluindo necessariamente o
vício da mentira e da falsidade.
Ainda a esse respeito, no Lísis, Platão exprime: “dizemos que os que já são sábios são amigos
da sabedoria, querem se trate de deuses querem se tratem de homens, como também não os são
os ignorantes a ponto de serem maus, pois não podem amar a sabedoria quem for mau e ignorante”.21 É, pois, nesse aspecto, entra a concepção platônica de que todo o conhecimento é de
natureza moral identiﬁcando, pois, o saber como bem e a ignorância como mal. Nesse mesma
direção, na República, Platão declara que “o conhecimento é daquilo que é, crença daquilo que é
e daquilo não é, e ignorância daquilo que não é”;22 e vale relembrar que também no Teetêto, o o
ﬁlósofo sustenta que “o conhecimento não está nos efeitos dos sentidos sobre nós, mas em nosso
raciocinar sobre eles”.23 Isso signiﬁca, portanto, que só seria possível construir conhecimento
verdadeiro e, daí, ciência, superando o nível das sensações que nos mantêm presos à dimensão

18

Platão, Timeu, p. 86b.

19

Platão, Laques, p. 194d.

20

A aretê: Žret® que geralmente signiﬁcava excelência ou virtude para os gregos, em Sócrates é concebida como remédio
para todos os males decorrentes da ignorância e somente era conseguida plenamente pela formação ﬁlosóﬁca. O homem
possuidor de aretê é o homem sábio, justo e verdadeiro e, por isso, excelente moralmente.

21

Platão, Lísis, p. 218a.

22

Platão, República, p. 447a.

23

Platão, Teetêto, p. 186d.
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daquilo “que é e ao que não é”, ou ao senso comum no nível dos fenômenos aparentes onde, pela
opinião vulgar carente de reﬂexão ﬁlosóﬁca, verdades se misturam naturalmente com mentiras.
Ainda na República, em seu intento pedagógico de desmascarar o falso e o mentiroso e em
virtude da verdade, Platão faz uso da famosa Alegoria da Caverna com os prisioneiros acorrentados na dimensão da ignorância vivendo numa realidade falsa. A caverna com seus prisioneiros, sua descrição geográﬁca em forma de duas dimensões distintas: o mundo subterrâneo da
cavidade e o mundo superior iluminado pelo sol representam justamente a realidade material
e concreta em que vivemos e o patamar elevado das ideias universais e necessárias compondo
uma arquitetura em cujo escopo se situa a ideia verdadeira do bem. Ali, tomados pela escuridão,
os encarcerados se achavam agrilhoados e imobilizados pela ignorância a ponto de julgarem
persistentemente que as sombras constituíssem a realidade verdadeira, já que, nem sabiam que
não sabiam de nada do que existia no mundo das coisas reais; assim, não tomavam nenhuma
atitude com efetivas ações, enquanto sujeitos, no sentido de libertá-los das correntes ou qualquer outra iniciativa crítica de colocar em questão tais crenças. Nesse estado, passivos e inertes,
os habitantes se achavam aprisionados por si mesmos e incapazes de buscar a libertação em
seu próprio alcance. Isso acontecia de fato por se acharem na ignorância que leva o indivíduo
à insanidade de se julgar sábio afastando-se, por consequência, da verdade. Ademais, a gruta
escura representa justamente a caverna interior do indivíduo ou seu estado espiritual enfermo
da ignorância imerso em mentiras.
Da concepção platônica de sujeito inteligente capaz de se libertar das correntes da ignorância e conhecer a realidade verdadeira e de seu lugar central no processo de aprendizado,
enquanto interioridade e sujeito ativo, decorre a doutrina da anámnesis24 se instituindo o cerne
da teoria do conhecimento de Platão. A anámnesis consiste necessariamente numa postura ativa
do sujeito em que pela reﬂexão interior e não pela imitação externa o educando descobre, pela
recuperação da memória perdida, as ideias que já residem dentro de si sempre buscando a cura
da cegueira da ignorância. Pela recordação das ideias verdadeiras que são resgatadas pela reﬂexão da alma consigo mesma, Platão concebe a anámnesis como a única forma de se discutir o
verdadeiro separando-o do falso.
Assim, Platão identiﬁca virtude moral com sabedoria numa equação necessária de que todo
sábio e bom e justo e todo justo é sábio; a esse respeito, na República, o ﬁlósofo escreve com os
24

A anámnesis (Žn‹mnesiw) signiﬁca basicamente a recuperação da memória que se achava perdida na alma do indivíduo
ou na anulação da amnésia enquanto perda de: aí aparece seu signiﬁcado negativo como anulação da anulação. Anámnesis
tem sido traduzida como reminiscência, recordação e rememoração.
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seguintes termos: “assim, pois, que concordamos que a justiça é virtude e sabedoria e a injustiça
maldade e ignorância”.25 Sobre isso, como bem diz o Filósofo: “Deveremos, pois, aﬁrmar que
na alma insensata há fealdade e falta de medida. Há, pois, aparentemente estes dois gêneros
de males: (...) maldade (...), ignorância”.26 E assim, não restariam dúvidas de que o antídoto
natural e lógico de eﬁcácia contra toda ignorância consistiria na verdadeira formação humana proporcionada pela ﬁlosoﬁa. Ainda a esse respeito, eis o que escreve mais uma vez Platão:
“precisamos admitir que a doença da alma é demência; porém há duas espécies de demência: a
loucura e ignorância”.27 E nesse mesmo sentido, no Teetêto, Platão expressa:
É assim que se avalia a com acerto a superioridade de uma pessoa, ou sua cobardia
e falta de virilidade. O conhecimento de semelhante fato conﬁgura a sabedoria e a
verdadeira virtude, e sua ignorância, maldade e tolice manifestas.28

De fato, Platão condena a ignorância como fonte de todos os males e a maior de todos. Sua
superação só aconteceria por um caminho: a reﬂexão interior que passa dialeticamente pela
anámnesis pedagógica. Para ele. A ignorância de não se ter consciência der que esteja sendo injusto ou falando mentira tomando-as como verdade seria o maior dos males justamente porque,
alguém imerso na ignorância estaria completamente impotente à qualquer mudança. A isso, no
Protágoras, o ﬁlósofo adverte:
Sei amar e aplaudir “voluntariamente” quem quer que não pratique ato vergonhoso
– e aqui convém fazer ressaltar a expressão “voluntariamente” – ao passo que é a contragosto que amo e elogio certas pessoas. E eu nunca, Pítaco, te houvera censurado,
se tivesses revelado equilíbrio nas proposições justas e verdadeiras que avançaste. Tu,
porém, proferes os maiores absurdos convencido de só falares verdade.29

Até que o simples fato de condenar o mentiroso mentindo sem saber seria fácil de aceitar,
porém o mais perplexo é que Platão no Hípias Menor argumenta investigando do início ao ﬁm
a questão da mentira indagando sobre quem seria o pior moralmente: aquele que mente sem
saber ou mentiroso consciente de que esteja mentindo e no decorrer da discussão sempre preferindo o segundo.
25

Platão, A República, I, p. 350d-e.

26

Platão, Sofista, p. 228d.

27

Platão, Timeu, p. 86b.

28

Platão, Teetêto, p. 176b-c.

29

Platão, Protágoras, p. 347 a.
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Contudo, antes de se chegar a qualquer conclusão, é preciso compreender que o discurso
mentiroso sempre foi objeto de investigação e contestação na dialética pedagógica platônica.
Na República, são inúmeras as passagens em que Platão condena a mentira em prol da verdade.
Sobre isso, eis o que escreve:
– Mas os discursos podem ser de duas modalidades: verdadeiros ou mentirosos.
– É certo.
– Ambos devem fazer parte da educação, porém, em primeiro lugar, os mentirosos,
não é assim?
– Não compreendo, respondeu, o que queres dizer?
– Não compreendes, lhe falei, que começamos a contar histórias às crianças? Ora,
essas histórias, de modo geral, são mentirosas, porém contém algo verdadeiro.30

A República é a obra pedagógica platônica, por excelência, nela há toda uma ﬁnalidade
educacional que orienta seu diálogo do início ao ﬁm numa pauta formativa de cidadãos bons,
justos e verdadeiros em função do bem comum e, pois, nessa perspectiva vem a condenação da
mentira como vício pernicioso em todos os seus aspectos. Muito embora Platão tenha tecido
elogios aos poetas e ao próprio Homero em seu diálogo Íon,31 na República, em se tratando da
cidade ideal e na perspectiva pedagógica, se posiciona com tamanha radicalidade condenando
o discurso falso que chega a proferir ataques aos ícones incontestáveis da tradição poética tais
quais Homero e Hesíodo. Para ele, nem tais poetas devem ser poupados quando se trata de defender o discurso verdadeiro condenando a mentira. Quando seu interlocutor indaga sobre de
qual mentira Sócrates se referia, eis a resposta:
– As que Hesíodo e Homero nos deixaram, lhes falei, e outros poetas, pois são eles os
autores das fábulas mentirosas que então contavam aos homens e ainda contam. (...),
É o que será preciso condenar desde o início com todo o empenho principalmente
quando a mentira não for bem contada.32

A crítica de Platão à educação poética vem em dois sentidos: quanto ao conteúdo das narrativas poéticas, Platão contrapõe as mentiras sobre o que dizem sobre os deuses implicando
suas intrigas, traições, ações violentas e injustas; quanto ao método, o Filósofo rejeita a didática
30

Platão, A República, p. 377a.

31

Platão, Íon, p. 531 c; 535 a-d; 536a-e.

32

Platão, A República, p. 777e-378a.
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imitativa que, pela mimesis, em que o aluno assimila os conteúdos poéticos imitando os modelos
apresentados sem nenhuma reﬂexão interior que se daria pela anámnesis. Sobre tal imitação, o estudioso Havelock interpreta que nesse método os educandos “são treinados para imitar modelos
de comportamentos estabelecidos. Por conseguinte, ‘mimesis’ torna-se agora um termo aplicado
à situação um aprendiz, que absorve e repete lições e, por isso, imita aquilo que lhe mandam dominar profundamente”.33 Isso, sem dúvida, jamais atenderia a exigência pedagógica platônica da
reﬂexão dialética interior pela anámnesis como única forma de desvendar mentiras da verdade.
Já em relação ao conteúdo da educação poética estabelecida em seu tempo, Platão identiﬁca
discursos mentirosos comprometidos com toda uma conduta imoral; sobre tal sua crítica, Platão é radical, como escreve:
Para começar, foi ruim inventor quem forjou a mais deslavada mentira, e sobre assunto de grande relevância, no que respeita às atrocidades que Hesíodo atribui à
Urano e à vingança que deste tomou Cromo. Os atos, também, de Cromo e tudo o
que lhe inﬂigiu seu ﬁlho, ainda que fossem verdadeiros, a meu parecer não deveriam
ser contados com tanta leviandade a jovens de pensamento imaturo.34

Isso porque não corresponderia com a natureza divina que, por essência deveria ser boa e
perfeita; do contrário, não seriam deuses que, em per se, devem ser exemplares moralmente.
Ademais, Platão entende que os poetas se equivocam “quando fazem uma descrição errônea da
natureza dos deuses e dos heróis, à maneira do mau pintor, cujo trabalho em nada parece com o
original que se propusera retratar”.35 Assim, para Platão os professores gregos que, desde o início,
narram tais mentiras aos educandos estariam acometidos num grave erro; como o diz: “não deve
ser dito, em absoluto, que os deuses declaram guerra a outros deuses, armam ciladas uns para os
outros, e se combatem entre si, o que, aliás, não é verdade”.36 E na mesma obra, um pouco adiante, Platão faz a seguinte indagação: “E agora, perguntei, de que meio lançaremos mão para contar
mentiras a que há pouco referimos, alguma fábula honesta, capaz de enganar os próprios dirigentes, ou, na pior hipótese, os outros cidadãos?”37 Isso, sem dúvida, jamais condiz com a formação
ﬁlosóﬁca platônica em vista de seu compromisso com a verdade acima de tudo.
33

Havelock, 1996, p. 40.

34

Platão, A República, p. 777e-378a.

35

Platão, A República, p. 377d-e.

36

Platão, A República, p. 378e.

37

Platão, A República, p. 414c.
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Em relação ao método pedagógico, Platão também rejeita o ensino poético independentemente se seu conteúdo seja ou não verdadeiro. Isso constituiria tão grave quanto à primeira
atitude, visto que impediria que o indivíduo conheça a si mesmo e, com isso, repassaria tais
mentiras sem ter sequer consciência de que esteja mentindo. Sobre isso, Platão aconselha a “não
aceitar, de maneira alguma, quando nela for imitação, o que se nos tornou mais que manifesto,
quero crer, depois de distinguirmos as diferentes faculdades da alma”.38 E ainda sobre a didática
da imitação, o Filósofo resume: “sendo assim, ao que me parece, tanto Homero como os demais
poetas procedem em suas narrativas por imitação”.39 A título de reforço, é bom lembrar que a
mimesis pode ser útil nos manuais de ensino técnicos para o ensino das proﬁssões, mas nunca
para a formação ﬁlosóﬁca.
Quanto à ﬁnalidade pedagógica, a rejeição de Platão a qualquer tipo de mentira manifesta
na República está intimamente relacionada ao seu projeto ﬁlosóﬁco da cidade ideal bem governada e vivenciada por cidadãos justos e verdadeiros. Nela, em tese, a mentira seria totalmente
rechaçada; contudo, o ﬁlósofo até abre exceção em caso de extrema necessidade e em função da
coletividade visando ao bem comum, como é o caso do que escreve no que se segue:
A verdade, também, deve ser tida em alta consideração se estávamos certos no que
dizemos há pouco e a mentira é, realmente, inútil para os deuses, porém de alguma
utilidade para os homens, à guisa de medicamento, é evidente seu uso deve ser reservado aos médicos, sem que os leigos, nem de leve, ponham a mão em cima dela.40

Assim, caso haja tal necessidade de se recorrer à mentira, que isso se dê desde que aquele
que mente tenha total consciência de que esteja mentido e dos prejuízos e ou vantagem estratégica que se vincula à ﬁnalidade de tal atitude: como o diz: “Se houver, portanto, quem tenha
permissão de mentir, serão os dirigentes da cidade, tanto para enganar os inimigos como os
próprios cidadãos, sempre que isso redundar em vantagem da comunidade; a ninguém mais
será concedido semelhante privilégio”.41
Nessa perspectiva, entra a própria educação que até poderia estar utilizando as fábulas
como recurso pedagógico desde que aprendizes e educadores estejam conscientes e críticos aos
conteúdos ensinados ou que não sejam ignorantes; devem estar conscientes que se tratam de
38

Platão, A República, X, p. 595b.

39

Platão, A República, p. 393a.

40

Platão, A República, p. 389b.

41

Platão, A República, p. 389e.
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mentiras; como escreve Platão: “o que me parece é que todas essas composições corrompem
o claro entendimento dos ouvintes, a menos que estes disponham do antídoto adequado: o
conhecimento de sua verdadeira natureza”.42 O que Platão acaba de dizer em A República acena para o que argumentará no Hípias Menor advogando que o pior dos mentirosos é aquele
que mente sem mesmo saber que está mentindo. Este, pois, não sabendo que mente sequer
poderia sentir necessidade do “antídoto adequado” de que fala.

A mentira em Hípias Menor
Enquanto em suas outras obras e, sobretudo na República, Platão condena a mentira abrindo raras exceções desde que aquele que mente o faça conhecendo seu antídoto e com clara
consciência em virtude de um bem necessário, no Hípias Menor, o ﬁlósofo desenvolve uma
argumentação demonstrando que o pior mentiroso é aquele que mente sem saber o que diz.
Isso pode parecer contraditório tendo em vista que age mal involuntariamente estando mais
isento moralmente do que aquele que realiza tal maldade, no caso, a mentira de maneira consciente. Logo no início do Diálogo, Platão apresenta Sócrates interrogando o soﬁsta Hípias na
seguinte indagação:
A alma que erra e ocasiona o mal voluntariamente não será melhor do que a faz isso
mesmo sem querer?
Hípias – seria absurdo Sócrates considerarmos melhor quem cometesse uma injustiça do que ﬁzesse sem o querer.43

É natural a resposta de Hípias que representa o senso comum, a tradição moral poética e
as noções de direito que se achavam assaz desenvolvidas na época, sobretudo com a formação
soﬁsta. Ora, ser livre e agir com consciência constituía a base de qualquer julgamento da época
no qual se inocentava ou se culpava alguém. Hípias está realmente apegado às noções morais de
seu tempo e veementemente discorda da posição sustentada por Sócrates.
O mal de que fala Sócrates é o vício moral e, no caso, não somente está preparando o terreno relacionando a mentira como mal, mas sobrepondo a ignorância como mal maior. Sócrates
deixa claro sua opinião que é bastante perplexa e, somente no decorrer do diálogo, as ideias vão
se assentando; de fato parece até chocante o que sustenta Platão ao dizer: “o que eu acho é que
42

Platão, A República, X, p. 595b.

43

Platão, Hípias Menor, p. 375.
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os que causam mal aos outros, ou cometem injustiça, mentem ou enganam de caso pensado,
não involuntariamente, são melhores do que os que o fazem sem querer”.44 O Filósofo é claro
em aﬁrmar que a mentira praticada com consciência é menos grave do que aquela que o mentiroso comete sem saber por que seu ato é mau sequer gozando da consciência sobre o que faz.
Isso, sem dúvida, pareceria paradoxal e até contraditório já que ter consciência dos próprios
atos implicaria em responsabilidade moral assumida pelo sujeito que age sugerindo prêmios e
ou castigos.
Ora, como Platão precisa de elementos aceitáveis na própria tradição grega em favor de
sua argumentação, então recorre à tradição poética e traz Homero em seu socorro citando o
exemplo de Ulisses que mentia estrategicamente quando era necessário como foi o próprio caso
do “Cavalo de Tróia” presenteado aos inimigos. A isso, observa Platão, “Pelo que se vê, em Homero, o indivíduo veraz é um, e outro, o mentiroso”.45 Nesse caso, a astúcia de Odisseu seria a
qualidade atribuída a suas mentiras “bem feitas”; sobre isso eis como escreve Platão:
E serão astuciosos e enganadores em virtude de simplicidade muito própria e certeza
de espírito, ou, pelo contrário, por astúcia e certa espécie de inteligência?
Hípias – por astúcia e inteligência, sem dúvida.
Donde se conclui, então, que são inteligentes?
Hípias – sim Zeus; e muito!
Sendo inteligentes, sabem ou o que fazem?46

Assim, a mentira praticada pelo astucioso sempre é fruto de inteligência que, sem dúvida,
é virtude e não vício; como o diz ao interlocutor, “Creio, Hípias, ter apanhado agora teu pensamento. Ao que parece, entende por astucioso o indivíduo que mente”.47 Ora, uma vez se admitindo que o astucioso é aquele que sabe mentir com astúcia e inteligência, Platão prossegue:
E uma coisa é o homem veraz, e outra o mentiroso; são opostos entre si?
Hípias – também aﬁrmei isso.
Ora bem. De acordo, por conseguinte, com teu modo de pensar, os mentirosos estão
incluídos no número das pessoas capazes e sábias?
44

Platão, Hípias Menor, p. 372d.
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Platão, Hípias Menor, p. 365c.
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Platão, Hípias Menor, p. 355e.
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Platão, Hípias Menor, p. 365b.
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Hípias – Seguramente.
Quando aﬁrmas que os mentirosos são capazes e sábios justamente nisso, queres
dizer que eles podem mentir se o quiseres, ou que não podem fazê-lo, enquanto
mentirosos?48

Platão conduz a discussão num raciocínio dialético conduzindo à ideia de que a mentira
consciente estaria sempre acompanhada de inteligência e, por conseguinte, consistirá numa superação da situação de ignorância – fonte de todos os males – e, com isso, vem a sucinta declaração: “Atribuo o mal de agora a nossa conversação anterior, causa de eu julgar neste momento
que os que praticam o mal sem o querer são piores do que os assim procedem de caso pensado”.49
Sobre a ignorância é preciso reforçar que Platão no mesmo diálogo repete o que diz com constância no bojo de tua sua obra: “Muito maior benefício me prestará livrando minha alma de sua
ignorância do que se me curasse de uma doença do corpo”.50 Isso reforça a gravidade com que
o Filósofo trata a ignorância e o papel fundamental da virtude da inteligência no seu combate.
A título de reforço em sua argumentação, Platão recorre a noção de justiça como uma das
mais nobres virtudes concebendo-a justamente como fruto de conhecimento já que o conhecimento como superação da ignorância consistiria como excelência moral: sobre isso, eis como o
Filósofo escreve:
A justiça não é força ou conhecimento, ou ambas as coisas? Não será necessariamente
uma das duas?
Hípias – sim.
Se a justiça é uma força da alma, quanto mais poderosa a alma mais justa será. Pois
já reconhecemos meu caro, que a alma mais forte é a melhor.
Hípias – sim reconhecemos.
E se for conhecimento? Quanto mais sábia mais justa será a alma, e quanto menos
instruída, menos justa?
Hípias – certo.
E se for ambas as coisas? A alma que possuir ambas, conhecimento e força, será mais
justa, e a menos instruída, mais injusta?51
48

Platão, Hípias Menor, p. 366a-b.
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Platão, Hípias Menor, p. 372e.
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Platão, Hípias Menor, p. 273a.
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Platão, Hípias Menor, p. 375d-376b.
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Assim, Platão em coerência com sua concepção de ignorância como fonte de males e a
excelência como conhecimento do bem, conclui: “Logo, a alma mais forte e melhor procede
conscientemente quando comete injustiça e a alma ruim assim procede sem o querer”.52 E,
nesse sentido avança sua discussão argumentando,
E o homem bom, não é dotado de alma boa, assim como o mau é o de alma ruim?
Hípias – certo.53
Sendo assim, o homem bom praticará a injustiça de caso pensado, e o mau, involuntariamente, desde que o homem bom possua alma.

De fato, após toda a discussão conduzindo seu interlocutor numa dinâmica argumentativa
paradoxal, mas logicamente coerente, Platão já se sente suﬁcientemente à vontade para alocar
na boca de Sócrates o ﬁrme arremate:
Quem erra, por conseguinte, intencionalmente e pratica ações injustas e prejudiciais,
se houver alguém nestas condições, não poderá deixar de ser o homem bom.54

Mesmo com tal conclusão, deve-se considerar que no cerne do pensamento socrático-platônico, reside a convicção de que o ﬁlósofo ou o homem sábio é incapaz de errar, uma vez tendo
superado todas as amarras e armadilhas da ignorância e conhecendo-se devidamente a si mesmo.
Nesse sentido, é preciso apreciar a sutileza intencional de Sócrates que ao sustentar que aquele
erra intencionalmente é melhor do que o ignorante: eis o que diz: “se houver alguém nestas condições”. Veja o que fala Sócrates: “se houver alguém”, o que signiﬁca que o sábio não mente pela
sua apropriada formação ética. Isso condiz com o que Platão escreve no Protágoras aﬁrmando:
Eu pelo menos estou convencido de que nenhum dos sábios era de opinião que
pode haver homem capaz de errar ou de praticar deliberadamente qualquer ato mau
ou vergonhoso, sabendo todos muito bem que as pessoas que cometem ação má ou
vergonhosa, involuntariamente o fazem.55

Assim sendo, Platão ao sustentar que é melhor quem erra, comete injustiças e, no caso, faz
uso da mentira, com consciência é melhor do que quem erra inconscientemente, tem em mente
52

Platão, Hípias Menor, p. 375d.
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Platão, Hípias Menor, p. 375d-376b.
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Platão, Hípias Menor, p. 375d-376b.
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Platão, Protágoras, p. 345c.
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o marco zero da ignorância como fonte de males justamente pelo fato que quem se acha nesta situação é ignorante justamente por não saber que não sabe. Ora que nem sabe que não sabe, não
conhece a si próprio e tampouco aquilo que julga conhecer e, exatamente por isso, sequer teria
condições de conversão para melhor. A investida de Platão se situa coerentemente no sentido de
que aquele que erra, ou no caso, mente sabendo que esteja acometido no erro é justamente porque conhece o erro envolvido nos seus devidos danos e, nesse caso, já possui a consciência moral
entre o certo e o errado e poderá se corrigir. Na verdade, uma pré-condição assegurada, a priori,
por Platão deixando-o muito à vontade para advogar em favor do melhor mentiroso voluntário
consiste no fato de crer que o sábio jamais mentiria e, portanto, o que se pode considerar é que,
de fato, tal posição é de certo simplesmente hipotética e o que está em jogo em primeiro plano
não é exatamente a mentira em si, mas a ignorância do indivíduo como tal.
Enﬁm, a conclusão a que se pode chegar é que a mentira é sempre um erro e, portanto,
má por natureza; numa perspectiva pedagógica, o primeiro passo moral que o mentiroso inconsciente deveria tomar consiste em saber que está mentindo conhecendo, por consequência,
seus próprios limites e, em seguida, os limites entre a mentira e a verdade. Nesse sentido nada
melhor para arrematar o assunto com o que escreve Platão no Crítias:
Suplico à divindade que nasceu com estes discursos conservar deles as palavras ditas
com propriedade; mas, se porventura, sem o perceber, eu, emiti alguma nota falsa,
recaia sobre mim a punição devida. Ora, a pena justa consistirá em pôr no tom certo
os que desaﬁnam. E para que sejam verdadeiros os nossos ulteriores discursos acerca
da geração dos deuses, suplicamos à divindade conceder-nos o melhor e mais perfeito corretivo: o conhecimento.56

Considerações finais
Mais do que nunca, ler Platão hoje assim como qualquer ﬁlósofo comprometido com verdade, remete-se ao compromisso de ledor da conjuntura em que vivemos quando mentiras se
desvelam como falsas verdades com toda uma arrebatadora roupagem embelezada pelas redes
sociais quem, com tristeza, consta-se que mais mentem do que falam verdade. Não é por acaso
que, na política brasileira, o que assistimos é a uma situação de “democracia em vertigem” com
uma “consciência de rebanho”.57 contaminando “legiões” de ignorantes embriagados pela febre
56
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do autoritarismo capitaneado por lideranças fabricadas pela propagação da mentira ideológica
dos embriagados pelo poder e que, sequer, sabem aonde vão.
Em seu décimo romance intitulado A caverna, o ganhador do Prêmio Nobel de literatura,
José Saramago faz menção à Caverna de Platão como o adventício espaço em que as pessoas se
atinam conﬁnadas e em plena ignorância do mundo exterior. Nela, permanecem acorrentadas
completamente alienadas e ignorantes do que se passa no mundo real. No contexto atual aludido pelo autor, os indivíduos também estariam habitando um espaço social numa avantesma
virtual onde sombras se passam por realidade. O escritor, no decorrer de seu alvitre, alarga a
circunscrição análoga à famigerada “Caverna de Platão” reinterpretando-a na conﬁguração dos
shoppings centers modernos onde apreciadores visionários contemplam as fantasmáticas imagens
fantásticas dos artigos sem sequer terem ciência do que se passa no exterior que foge do limitado
olhar: não vêm à luz do dia nem as estrelas da noite; se chove, faz sol, amanhece ou escurece, se
faz frio ou calor não lhes interessa, justamente porque a pseudoconsciência de conforto capaz
de lhes oferecer a tranquilidade suﬁciente lhes conﬁnam para que se prevaleçam no estado tal
como se creem. Quando descreve tal psicótica alienação, é bem claro que não somente Saramago pronunciava sobre o simples espaço de um shopping, mas já vislumbrava a experiência
existencial contemporânea assinalada pela internet em que contraditoriamente a “comunicação”
tem conduzido as “pobres almas” a um purgatório de desinformação e isolamento. Os internautas conﬁnados nas “redes sociais” constroem ilhas tais quais bolhas em mentiras e verdades
que se confundem em simulacros de realidade onde os indivíduos se convertem inábeis de
distinguirem sombras de fatos reais. Nisso, entram as fakes news improvisando as mentiras que
se transtornam em “verdades” incontestáveis. A esse respeito, o pensador italiano autor do Em
nome da Rosa, Umberto Eco, um pouco antes de morrer, expressou bem a gravidade das “redes
sociais” empenhadas na deturpação do discurso verdadeiro com as seguintes palavras:
As mídias sociais deram vozes a legiões de imbecis que, anteriormente, falavam só no
boteco, após um copo de vinho, sem causar qualquer dano à coletividade. Alguém
poderia dizer imediatamente que se calassem, enquanto agora têm o mesmo espaço
à fala que um ganhador do Prêmio Nobel.58

Se Eco tivesse tido a sorte (ou o azar) de ter tido mais algum tempo de vida, poderia ter
assistido com a amargura de intelectual arguto e crítico, o que ocorrera no cenário político brasileiro: as “legiões,” das quais se refere, elegendo um Imbecil para o governo de toda uma nação
58

Pronunciamento após uma cerimônia de Turim, em 2015.
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e isso, justamente pela alocução falaciosa das fakes em que mentiras e verdades se manifestam
essencialmente desﬁguradas convertendo massas de indivíduos em seres imersos na caverna da
ignorância política.
Oxalá que Eco, Saramago, Platão e tantos outros comprometidos em delatar mentiras não jazam, ao contemplar o que se passa; às avessas, estariam febrilmente se estremecendo em suas tumbas!
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CI ÊNCI A E D I S CER N I M EN T O
EM TEMP O S D E N EGA CI O N I S M O
ROBSON STIGAR
VANESSA ROBERTA MASSAMBANI RUTHES

Resumo: Neste artigo apresentaremos o conceito de epistemologia iluminista, as discussões acerca do realismo cientíﬁco, um breve passeio pelo panorama geral sobre as epistemologias contemporâneas. Após isso, analisaremos o conceito de epistemologia, bem como um
estudo sobre a hermenêutica e Paradigma, cuja concepção se faz necessária nos tempos de
Negacionismo e crise Ética presente na Ciência e na Sociedade contemporânea, buscando
assim promover um resgate do papel relevante da ciência em tempos de Negacionismo. A
cultura humanista e cientíﬁca está fundamentada num conhecimento limitado e separatista
que não mais atende às inquietações contemporâneas, atualmente enredadas por uma dinamicidade e variedade de informações impossíveis de serem apreendidas pelo espírito humano
formado em consonância com as antigas formas de produzir conhecimento sobre os fenômenos físicos e sociais.
Palavras-chave: epistemologia, paradigma, realismo cientíﬁco.
Abstract: In this article we will present the concept of Enlightenment epistemology, the
discussions about scientiﬁc realism, a brief tour of the general panorama about contemporary
epistemologies. After that, we will analyze the concept of epistemology, as well as a study on
hermeneutics and Paradigm, whose conception is necessary in the times of Negationism and
crisis Ethics present in Science and in contemporary Society, thus seeking to promote a rescue
of the relevant role of science in times of Negationism. The humanistic and scientiﬁc culture
is based on a limited and separatist knowledge that no longer meets contemporary concerns,
currently entangled by a dynamism and variety of information impossible to be grasped by
the human spirit formed in line with the ancient ways of producing knowledge about physical
phenomena and social.
Keywords: epistemology, paradigm, scientiﬁc realism.
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Introdução
O negacionismo ganha novamente espaço dentro da sociedade e coloca em xeque preceitos
básicos e já sedimentados pela ciência no mundo. Negacionismo é a escolha de negar a realidade
como forma de escapar de uma verdade desconfortável.
Na ciência, o negacionismo é deﬁnido como a rejeição dos conceitos básicos, incontestáveis
e apoiados por consenso cientíﬁco a favor de ideias, tanto radicais quanto controversas. O negacionismo costuma se fortalecer quando a sociedade se depara com situações de instabilidade,
como uma crise ou algo nunca antes presenciado. Quando em oposição a evidências cientíﬁcas,
o movimento encontra sustentação em teorias e discursos conspiratórios, sem aprofundamento
e isolados, que acabam favorecendo disputas ideológicas, interesses políticos e religiosos, necessitando assim de um nova paradigma para a sociedade como um todo.
Embora a palavra paradigma possua várias interpretações, ela pode ser aqui entendida como
uma concepção de mundo. O paradigma pretende sugerir que “certos exemplos da prática
cientíﬁca atual – tanto na teoria quanto na aplicação – estão ligados a modelos conceptuais de
mundo, dos quais surgem certas tradições de pesquisa” (KUHN, 1996, p. 87).
Em outras palavras, paradigma também pode ser considerado uma visão de mundo ou de
realidade, atrelada a uma estrutura teórica apriorística aceita. Essa estabelece uma forma de
compreender e interpretar intelectualmente o mundo cientíﬁco, segundo os princípios constantes do paradigma em vigor (STIGAR, 2016, p. 22).
Como sabemos, a fragmentação dos saberes e a necessidade de sua superação é um problema
presente na ciência, na prática pedagógica, no meio acadêmico, na transposição didática e na
sociedade de forma geral. O fato é que precisamos de um novo paradigma cientíﬁco, que seja
capaz de visualizar o objeto estudado a partir da perspectiva do todo. Esse novo paradigma,
segundo Morin, seria a complexidade, que se faz presente nos das de hoje para a ciência e cientistas abertos ao discernimento cientíﬁco-social.
Desta forma, esse itinerário se faz necessário, dada a importância de conhecermos a história
da epistemologia, conhecer como Morin serve de ruptura para estas estruturas estabelecidas
pela especialização, bem como podemos conceber novos paradigmas para a ciência, para a educação, para a cultura e para a sociedade de forma geral.

A concepção iluminista de ciência
O Iluminismo, ou esclarecimento “Aufklärung”, foi um movimento intelectual surgido na
segunda metade do século XVIII, que enfatizava a razão e a ciência como formas de explicar
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universo, bem como a valorização do antropocentrismo. Foi impulsionado pelo capitalismo da
sociedade moderna, que, naquela época, se contrapunha à fé.
Immanuel Kant, expoente da ﬁlosoﬁa desta época, deﬁniu o Iluminismo assim: “O Iluminismo é a saída do ser humano do estado de não emancipação em que ele próprio se colocou”.
Pregavam uma sociedade “livre”, com possibilidades de transição de classes e mais oportunidades iguais para todos. No Iluminismo, encontramos algumas correntes ﬁlosóﬁcas de expressão
que inﬂuenciaram a epistemologia moderna, são elas: o empirismo, o fenomenalismo, o empirismo lógico, o pragmatismo, o instrumentalismo, dentre outros.
O empirismo é uma corrente ﬁlosóﬁca que aﬁrma que o conhecimento vem, principalmente,
da experiência sensorial (PSILLOS; CURD, 1969). O empirismo enfatiza o papel da evidência
empírica na construção de conhecimento e é uma parte fundamental do método cientíﬁco de
que todas as hipóteses e teorias devam ser testadas contra as observações do mundo natural em
vez de descansar unicamente sobre os pilares do raciocínio lógico, intuição ou revelação a priori.
A corrente ﬁlosóﬁca empirista contrasta com o racionalismo (representado por René Descartes), que aﬁrma que todo conhecimento é derivado da razão, independentemente dos sentidos. No entanto, para o inglês pai do empirismo, John Locke (1632-1704), algum conhecimento (por exemplo, referente à existência de Deus) poderia ser alcançado através da intuição
e do raciocínio por si só.
Para Locke, o conhecimento vem sempre de algo recebido pelas sensações e vai sendo impresso
em nossa mente (que nasce como um papel em branco – tábula rasa). A experiência é, então, mais
do que a observação: ela conta com os objetos externos unidos às operações internas da mente.
David Hume (1711-1776) tornou-se conhecido por seu empirismo radical e seu ceticismo
ﬁlosóﬁco. Ao lado de John Locke e George Berkeley, Hume faz parte da tríade de pensadores
empiristas britânicos, sendo considerado um dos mais importantes pensadores do Iluminismo.
Hume sustentou que todo o conhecimento, mesmo as crenças mais básicas sobre o mundo
natural, não podem ser estabelecidos conclusivamente pela razão. Sustentou que nossas crenças
surgem como fruto de hábitos desenvolvidos em resposta a experiências sensoriais acumuladas.
Hume foi importante porque criou toda a base ontológica para o fenomenalismo, corrente
ﬁlosóﬁca que vai defender que os objetos físicos não existem como coisas em si, mas só como
fenômenos perceptivos ou estímulos sensoriais.
Além disto, Hume acrescentou também um debate sobre o método cientíﬁco e o problema
da indução. Ele argumentou que é necessário um raciocínio indutivo para chegar às premissas
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e princípios do raciocínio indutivo. Portanto, a justiﬁcativa para o raciocínio indutivo é um
argumento circular. O problema humano da indução é o problema de distinguir os bons dos
maus hábitos indutivos, dada a falta de qualquer critério de distinção objetivo entre eles. Assim
sendo, a indução é apenas uma inferência e só pode levar a uma conclusão que tem certo grau
de probabilidade de estar correta, e não uma verdade absoluta.
Hume insiste que as conexões probabilísticas, assim como as conexões causais, dependem
de hábitos da mente e não têm base na nossa experiência do mundo. Hume é, então, reconhecido por aplicar o padrão de que não há ideias inatas e que todo o conhecimento vem da
experiência rigorosamente ao nexo de causalidade e necessidade. Hume concluiu também que
elementos como crença em um mundo externo e crença na existência do “eu” não eram racionalmente justiﬁcáveis.
O empirismo lógico, também conhecido como positivismo lógico ou neopositivismo, é
resultado de ideias essenciais do empirismo britânico que deu prioridade à experiência sensorial como base para o conhecimento da lógica matemática. Esta corrente ﬁlosóﬁca data do
início do século XX e foi desenvolvida por Gottlob Frege (1848-1925) e Ludwig Wittgenstein
(1889-1951).
Segundo Moreira (2011), os neopositivistas estabeleceram uma concepção ﬁlosóﬁca baseada
no esclarecimento conceitual dos métodos, insights e descobertas das ciências. Eles viram no
simbolismo lógico elaborado por Bertrand Russell (1872-1970) um instrumento que permitiria reconstruir racionalmente todo o discurso cientíﬁco em uma linguagem ideal ou logicamente perfeita, que seria livre das ambiguidades e deformações da linguagem natural.
O positivismo lógico teve como características marcantes a busca por uma ciência uniﬁcada
e um pensamento antimetafísico por meio do veriﬁcacionismo e da deﬁnição de conhecimentos
analíticos e sintéticos. Assim, uma asserção somente era cognitivamente signiﬁcativa se existisse um procedimento para determinar conclusivamente sua verdade, critério de veriﬁcação. O
método analítico no círculo de Viena deveria ser tautológico, ou seja, validado a priori (MOREIRA et al., 2011, p. 39).
As primeiras críticas ao empirismo lógico vieram quando alguns ﬁlósofos notaram que os
princípios fundamentais da ﬁlosoﬁa deste pensamento não podiam ser formulados de forma
consistente. O ﬁlósofo Karl Popper (1902-1994) notou a contradição e aﬁrmou que o critério de veriﬁcabilidade era um termo muito forte para a ciência, substituindo-o pelo critério
de falseabilidade.
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As ideias do pragmatismo desenvolveram-se, principalmente, a partir de discussões entre
Charles Sanders Peirce (1839-1914) e William James (1842-1910). Peirce foi altamente inﬂuente em estabelecer as bases para o método cientíﬁco empírico atual, embora construísse
críticas pesadas em muitos elementos do racionalismo de Descartes.
Pierce concordou com as principais ideias do racionalismo, defendendo que este ultrapassa
necessariamente os dados obtidos pela observação empírica. Dentre tantas contribuições, Peirce colocou o raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo em um modo complementar e não
competitivo, como geralmente eram vistos desde a época de Hume. Peirce sintetizou as duas
ideias e cunhou também o conceito conhecido como inferência abdutiva (possibilidade de fundamentar uma previsão), inferência dedutiva (a verdade de suas premissas garante a verdade de
sua conclusão) e inferência indutiva (conclui uma verdade geral a partir de experiências particulares) (MOREIRA et al, 2011, p. 43).
Para a abordagem ﬁlosóﬁca de Peirce, a racionalidade do método cientíﬁco não depende da
certeza de suas conclusões, mas sim de seu caráter autocorretivo: através da aplicação contínua
do método, a ciência pode detectar e corrigir seus próprios erros e, assim, eventualmente, levar
à descoberta da verdade.
Peirce destacou, ainda, que o vínculo entre a percepção sensorial e a concepção intelectual
é uma via de dois sentidos. Isto signiﬁca que tudo o que encontramos no intelecto também é
incipiente nos sentidos. Assim, se as teorias são carregadas de mais teorias, então também os
sentidos são, e a própria percepção pode ser vista como uma espécie de inferência abdutiva
(MOREIRA et al., 2011, p. 44).
Assim sendo, para eles, o pragmatismo não diz nada sobre o que é o mundo e sobre o conhecimento que temos dele. O pragmatismo, para eles, era simplesmente um método pelo qual
o signiﬁcado dos conceitos era sublimado pelos fatos, pela experiência.
O instrumentalismo é uma escola de pensamento moderna desenvolvida por John Dewey (1859-1952) e Karl Popper (1902-1994). O instrumentalismo é uma linha ﬁlosóﬁca que
interpreta as teorias cientíﬁcas como ferramentas utilizadas para prever acontecimentos futuros. Nela, os fenômenos observados são reais, contudo, as teorias cientíﬁcas que os descrevem
não necessariamente são verdadeiras. Teorias são ferramentas capazes de identiﬁcar relações de
meio-termo conﬁáveis encontradas na experiência, mas não identiﬁcadas nas realidades além da
experiência (MOREIRA et al., 2011, p. 52).
Para Moreira (2011), na concepção instrumentalista, o objetivo da ciência é gerar teorias e
ferramentas que permitam conectar um conjunto de situações observáveis a outras. Nesta linha
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de pensamento, as descrições do mundo fundadas em elementos observáveis descrevem como
ele é, mas as descrições do sistema que envolvam conceitos teóricos não são.
John Dewey considerou que as relações entre meios e ﬁns podem ser descobertas por meio
de raciocínio indutivo e dedutivo sobre a experiência. Não separa instrumentalismo de pragmatismo, pois aﬁrma que ambas tratam as teorias como ferramentas para produzir consequências
que são provas da validade das proposições, desde que essas consequências sejam operacionalmente instituídas e sejam suﬁcientes para resolver um problema especíﬁco utilizando equações.
Assim, a ciência moderna não pode tratar observações particulares como conhecimento do que
é real ou não: não se pode assumir depois de algumas observações uma preposição universal, e
cita o caso dos cisnes brancos. Neste caso dos cisnes, a brancura é uma característica deﬁnidora
deste animal, mas não conhecemos todos os cisnes brancos para dizer que somente existem os
brancos (MOREIRA et al., 2011, p. 54).
Karl Popper escreveu sobre as diferenças funcionais que existem entre as regras de computação e as teorias cientíﬁcas. Para Popper, há uma distinção no modo como as regras de computação são experimentadas e o modo como as teorias são testadas. As teorias são testadas por
meio de tentativas de refutação, mas não há nada que corresponda a essas tentativas no caso das
regras de computação.
Para testar uma teoria, utilizam-se os pontos cruciais onde mais de uma teoria se cruza, ou
seja, um ponto de maior dúvida sobre a teoria. São nesses pontos que se espera que a teoria
falhe, caso não seja verdadeira. Diante desta tentativa de refutação, se não for bem sucedida,
diz-se que a teoria foi corroborada pela experiência (MOREIRA et al., 2011, p. 55).
Popper conclui, então, que, se as teorias forem vistas apenas como instrumentos, não podem
ser refutadas. O que mostra, para ele, que a interpretação instrumentalista não explica os testes
realizados sobre as teorias cientíﬁcas. Para Popper, o instrumentalismo não permite explicar o
progresso cientíﬁco.

O realismo científico
Existe um debate antigo na ﬁlosoﬁa da ciência entre duas escolas de pensamento opostas: o
realismo e o antirrealismo. Entretanto, o problema da aceitação dessas teorias cientíﬁcas caracteriza-se como um dos problemas mais tratados no âmbito da ﬁlosoﬁa da ciência. Mais especiﬁcamente se trata de um ponto fundamental do debate epistemológico, ou seja, não há um
consenso (CHIBENI, 1997, p. 21).
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O realismo sustenta que o mundo físico existe independentemente do pensamento e da
percepção humana. O antirrealismo nega-o, acredita que o mundo físico é dependente da atividade consciente dos seres humanos. Enquanto os realistas pensam que deveríamos interpretar
todas as teorias cientíﬁcas como tentativas de descrições da realidade, os antirrealistas aﬁrmam
que essa interpretação é inapropriada, principalmente no que tange às teorias que falam de entidades e processos inobserváveis.
Há, ainda, outras variantes. Uma delas sustenta que as teorias cientíﬁcas apenas se aproximam ao processo de descrição correto dessas entidades e suas propriedades. Outra aﬁrma
apenas que estas mesmas teorias têm tal descrição entre os seus objetivos e métodos (VAN
FRAASSEN, 1985, p. 8).
O realismo cientíﬁco, por sua vez, surge a partir das teorias realistas. Trata-se de uma tese
sobre a dimensão do conhecimento. Em sua formulação resumida, sustenta que sabemos que
pelo menos algumas das entidades inobserváveis postuladas pelas teorias cientíﬁcas realmente
existem. Em outras palavras, os realistas sustentam que o objetivo da ciência é fornecer uma
descrição verdadeira do mundo.
Segundo Chibeni (1997), deve-se notar que, em qualquer caso, o realismo cientíﬁco só será
adequadamente caracterizado se a linguagem da ciência for interpretada literalmente. Desta
forma, eliminam-se as doutrinas idealistas, como o positivismo redutivista e o instrumentalismo. Assim, a noção clássica, correspondencial, de verdade deve também ser assumida, para que
sejam afastadas as posições relativistas.
Os críticos contemporâneos do realismo cientíﬁco alegam que ele é incompatível com o empirismo,1 entendido como “a tese epistemológica de que a experiência é a única fonte legítima
de informação sobre o mundo” (VAN FRAASSEN, 1985, p. 286). Essa opinião tornou-se tão
disseminada que, atualmente, identiﬁca-se o antirrealismo cientíﬁco de empirismo. Os antirrealismos, por sua vez, sustenta que o objetivo da ciência é fornecer uma descrição verdadeira
de certa parte do mundo (CHIBENI, 1997, p. 14).
Em grande parte, a motivação do antirrealismo origina-se da crença de que não podemos
realmente obter conhecimento da parte inobservável da realidade, pois esta se encontra além
do alcance humano. Nessa perspectiva, os limites ao conhecimento cientíﬁco são estabelecidos
pelas nossas faculdades de observação. Percebe-se que os antirrealistas aﬁrmam que a parte
1

Realismo e Empirismo são doutrinas que se referem a questões epistemológicas correlacionadas, porém distintas: a
dos limites e a das fontes do conhecimento, respectivamente (ao empirismo opõe-se o racionalismo, enquanto que o
realismo é contraposto por várias formas de idealismo) (JAPIASSU, 1981, p. 78).
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inobservável da realidade se encontra além dos limites do conhecimento cientíﬁco. Assim, concebem que podemos ter conhecimento de objetos e eventos observáveis, embora inobservados
(CHIBENI, 1997, p. 24).
Entretanto, dizer que o conhecimento do inobservado é impossível é dizer que muito do
que passa por conhecimento cientíﬁco não é, na verdade, conhecimento ou, ainda, verdade.
Os realistas, obviamente, não aceitam esta conclusão, pois a “verdade” está naquilo que é real.
A motivação ﬁlosóﬁca do realismo cientíﬁco era a de estipular que o sucesso das ciências
naturais não poderia ser compreendido de outro modo senão supondo que os cientistas, ao
aceitarem uma teoria cientíﬁca, o fariam porque a esta teoria autoriza uma crença garantida
em sua verdade e as entidades inobserváveis postuladas pela teoria podiam ser legitimamente
deduzidas (RODRIGUES, 2016, p. 236).
Este movimento ﬁlosóﬁco realizado pelo realismo cientíﬁco, por sua vez, possuía uma contextualização histórica, social, cultural e cientíﬁca, à qual se agregavam diversos tipos de valores
e crenças. Os realistas argumentam que a aceitação de uma teoria cientíﬁca implica a crença em
sua verdade, sendo esta crença fundamental para que possamos preservar a concepção ﬁlosóﬁca
de que a ciência expressa conhecimento (RODRIGUES, 2016, p. 11).
O realista estrutura o debate sobre ciência por meio do argumento da inferência da melhor
explicação. Este não é necessariamente o modo como ele deve ser pensado ou a única alternativa. O realismo se acomoda bem à perspectiva do senso comum, de que os fatos sobre o mundo
estão esperando ser descobertos. Os realistas não concordam que o conhecimento cientíﬁco seja
limitado por nossas faculdades de observação. Pelo contrário, acreditam que já temos conhecimento substancial da realidade inobservável (CHIBENI, 1997, p. 25).
Entretanto, para o ﬁlósofo empirista Van Fraassen (1980), o conceito de “verdade realista”
implica descrever processos inobserváveis, enquanto o empirismo construtivo busca apenas a
descrição do que é observável. Podemos reduzir o realismo cientíﬁco a três movimentos: à Paradigmática, ao Positivismo e ao Instrumentalismo.
Segundo Rodrigues (2016), a concepção historiográﬁca de Thomas Kuhn havia sugerido que
a assunção de uma entidade cientíﬁca não era o produto de uma descoberta. Ela se constituía
uma construção de uma organização comunitária, à luz de uma ampla estrutura conceitual, denominada por ele de paradigma. O positivismo lógico de Carnap, por sua vez, postulava que a
linguagem da ciência deveria ser dividida de modo a que as sentenças de observação possuíssem
um estatuto epistemológico diferente das sentenças teóricas. Por ﬁm, temos George Berkeley
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que, no início do século XVIII, com o instrumentalismo, nega que as teorias cientíﬁcas forneçam conhecimento genuíno acerca do mundo. Isto porque, uma vez que tudo que elas oferecem
é um cálculo, nos permite predizer os fenômenos futuros.
Em suma, os realistas defendem a ideia de que os processos e entidades descritos por uma
teoria cientíﬁca bem sucedida de fato existe, independentemente da forma como são concebidos teoricamente. Aﬁrmam também que os enunciados provenientes das teorias são verdadeiros
ou falsos, e que o sucesso de uma teoria nos permite adotar a crença em sua verdade.
No entanto, Van Fraassen (1980), em sua obra A imagem científica, defende que a crença
suscitada por uma teoria cientíﬁca bem-sucedida deve se limitar aos seus aspectos observáveis,
ou seja, ao empirismo. Para este autor, uma explicação não é apenas uma relação entre uma teoria e um fato, que é explicado com base na teoria, mas uma relação entre três realidades: teoria,
fato e contexto (VAN FRAASSEN, 2007, p. 161).
O empirismo construtivo desenvolvido por Van Fraassen se tornou conhecido como a crítica contemporânea mais contundente contra a ﬁlosoﬁa do realismo cientíﬁco estabelecida pela
ciência, pois o autor procura compreender porque o mundo observável se comporta da forma
descrita pela teoria.
Nessa perspectiva, o conhecimento de um usuário de uma teoria bem-sucedida está circunscrito aos aspectos observáveis de uma teoria ou à adequação empírica da teoria, ou seja, a crença
na verdade de uma teoria residiria apenas no que diz respeito aos aspectos observáveis, por ela
apresentados (RODRIGUES, 2016, p. 37).
Segundo Gouvêa (2010), para o antirrealismo o sucesso de uma teoria cientíﬁca implica
como crença apenas a adequação empírica. Para Van Fraassen (2007), crer na adequação empírica signiﬁca dizer que: a crença que está envolvida na aceitação de uma teoria cientíﬁca é a que
ela descreve corretamente o que é observável. O que pode ser também compreendido a partir
do adjetivo “construtivo”:
O empirismo construtivo de Van Fraassen traz outra perspectiva sobre o debate. Este autor não
reduz a compreensão da ciência a considerações de natureza epistemológica, segundo ele, estas considerações se demonstram insuﬁcientes para a compreensão da aceitação de uma teoria cientíﬁca.

Revisões epistemológicas contemporâneas
A epistemologia é a ciência da ciência, a ﬁlosoﬁa da ciência. É o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências. É a teoria do conhecimento. É a área
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da ﬁlosoﬁa que discute a possibilidade de estabelecermos um método para o conhecimento
(JAPIASSÚ, 1981, p. 56).
Existem diferentes deﬁnições de epistemologia, mas o conteúdo que elas transmitem sempre
busca responder a seguinte questão: como podemos conhecer? Para responder tal indagação,
diferentes correntes de pensamento disputaram espaço na história da ﬁlosoﬁa, com destaque
para as céticas, as empíricas e as racionalistas (GRAYLING, 1996, p. 02).
Mas, antes de abordarmos a questão do conhecimento, torna-se de fundamental importância buscar uma deﬁnição. A palavra epistemologia surge no vocabulário ﬁlosóﬁco no século XIX.
Como são inúmeras as concepções sobre a sua deﬁnição e/ou concepção, podemos aﬁrmar que
ela é um conceito ﬂexível, que objetiva a uma teoria geral do conhecimento. Desse modo, o
papel da epistemologia é: estudar a gênese e a estrutura dos conhecimentos cientíﬁcos com um
viés interdisciplinar, pois observa a ciência sob o prisma de diversas disciplinas (JAPIASSÚ,
1981, p. 58).
Durante algum tempo havia a propensão de usar o termo gnosiologia em preferência à epistemologia. Depois, tendo em vista que o termo gnosiologia era empregado muito frequentemente
por tendências ﬁlosóﬁcas de orientação escolástica, tendeu-se a usá-lo no sentido geral de teoria
do conhecimento, sem deﬁnir de que tipo de conhecimento se tratava. Para se referir à teoria
do conhecimento cientíﬁco ou, ainda, para elucidar problemas relativos ao conhecimento cujos
principais exemplos eram extraídos das ciências, passou-se a utilizar o vocábulo epistemologia.
Progressivamente, em parte por inﬂuência da literatura ﬁlosóﬁca anglo-saxã, utilizou-se epistemologia na maior parte dos casos (MORA, 2001, p. 852).
Para Japiassú (1981), etimologicamente, a palavra epistemologia signiﬁca discurso (logos)
sobre a ciência (epistemé) (JAPIASSÚ, 1981, p. 24). Para este autor, a epistemologia trata-se dos
estudos e reﬂexões acerca dos métodos cientíﬁcos, realizando um “estudo crítico dos princípios,
das hipóteses e dos resultados das diversas ciências” (JAPIASSÚ, 1981, p. 24).
Para Costela (2007), a origem etimológica do termo epistemologia remete-se ao saber. Todo
saber descreve a relação entre o sujeito e o objeto. A questão fundamental para a ﬁlosoﬁa é relacionar o saber do sujeito a um logos,2 a uma proposição, a uma razão, a uma asserção.
A epistemologia estuda a relação existente entre um sujeito que vê e uma coisa, um objeto,
que está diante deste sujeito. Ela avalia a possibilidade ou não de conhecer este objeto, ou seja,
2

Logos é uma palavra grega que designa asserção, princípio, lei, razão, concordância, correspondência e proporção
(JAPIASSU, 1981, p. 61).
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busca pela sua essência, sendo este o principal problema da teoria do conhecimento: a oposição
entre essência e aparência (JAPIASSÚ,1981, p. 61).
Japiassú (1981, p. 36-39) destaca que a epistemologia se divide em duas categorias distintas: epistemologias genéticas e epistemologias não genéticas. Nas epistemologias genéticas, “o
conhecimento deve ser analisado de um ponto de vista dinâmico ou diacrônico”, enquanto que
nas epistemologias não genéticas, “o conhecimento é resultado de um ponto de vista estático ou
sincrônico, quer dizer, e sua estrutura atual”.
Além de se conﬁgurar como um discurso sobre a ciência, a epistemologia também é a história desta, pois uma teoria cientíﬁca só é considerada epistemologia porque esta é histórica.
Desta forma, a historicidade é essencial ao objeto da ciência sobre o qual é estabelecida uma
reﬂexão denominada ﬁlosoﬁa da ciência.
Assim, partindo do pressuposto de que a história da ciência e a da epistemologia estão profundamente ligadas, complementando-se mutuamente, o pesquisador, além de fazer ciência,
deve reﬂetir sobre o seu próprio fazer, contextualizando o mesmo na história e literatura cientíﬁca, permitindo, com isso, a promoção de novas epistemologias (JAPIASSÚ, 1981, p. 61).

A historicidade das ciências
Na ﬁlosoﬁa contemporânea, Gaston Bachelard (1884-1962) inaugurou o conceito de corte epistemológico. Este aﬁrma a existência de uma ruptura entre o espírito pré-cientíﬁco e o
cientíﬁco. Para o autor, o surgimento da ciência se distingue da época pré-cientíﬁca, pois os
conceitos que a ciência produz são fruto de um recorte epistemológico e de muita observação.3
Sua epistemologia consistia na história da ciência como ela deveria ser feita. Para Bachelard,
toda a reﬂexão efetiva, que seja capaz de estabelecer o verdadeiro estatuto das ciências formais e
das ciências empírico-formais, deve ser necessariamente histórica.
Ao estabelecer quadros epistemológicos, o ﬁlósofo quer superar a imperfeição das deﬁnições
tradicionais de ciência. Seu fundamento remete-se à profunda complexidade das teorias cientíﬁcas contemporâneas, mas o ponto fundamental é a negação do essencialismo. Desta forma,
apresenta a noção de probabilismo como um caminho na direção do corte epistemológico
(JAPIASSÚ, 1981, p. 65).
3

O pensamento empírico torna-se claro depois que o conjunto de argumentos ﬁca estabelecido. No fundo, o ato de
conhecer dá-se contra um conhecimento anterior, destruindo conhecimentos mal estabelecidos, superando o que, no
próprio espírito, é obstáculo à espiritualização (BACHELARD, 1996, p. 49).
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Para Bachelard (1996), a ciência necessita tanto da força e dos poderes da razão quanto da
criatividade e da poesia. Desta forma, ela promove o desenvolvimento e a valorização do campo
do imaginário, pois entende que a pessoa é razão e imaginação.
A ciência não é representação, mas ato, aﬁrma Bachelard. Não tendo verdades ou realidades
absolutas, há várias verdades, pois a verdade seria o resultado da negação mútua das opiniões,
num conﬂito entre os produtores de ideias. Não há um saber universal, mas a necessidade de
compreender a relação do homem com o seu saber (JAPIASSÚ, 1981, p. 65).
Assim, ao pensar a ciência como uma constante superação de obstáculos, Bachelard imprime um novo ânimo de perspectivas na epistemologia cientíﬁca contemporânea, ampliando seu
lastro e suas áreas de atuação (JAPIASSÚ, 1981, p. 66).

Os paradigmas científicos de Thomas Kuhn
Até o século XIX, existiu um modelo da racionalidade, uma espécie de chave explicativa,
que assentava no determinismo. Mas, a partir do século XX, devido ao reconhecimento de que
há fenômenos que não obedecem ao determinismo, operou-se uma revolução na epistemologia
que alterou o modelo de racionalidade até então aceito pela comunidade cientíﬁca.
Thomas Kuhn (1922-1996) defende que todas as disciplinas cientiﬁcamente amadurecidas se organizam de acordo com paradigmas. No entanto, antes de o paradigma estar
devidamente constituído, não existe ainda ciência propriamente dita. Os investigadores
encontram-se num período de pré-ciência. Ultrapassado o período pré-cientíﬁco, quando
surge uma teoria mais poderosa e consensual, esta irá ajudar a fundar um paradigma.4 Um
paradigma assume-se como um modelo de investigação através do qual os cientistas desenvolvem a sua atividade. Quando um paradigma surge, inicia-se um período de ciência
normal. Neste período, a atividade cientíﬁca consiste em resolver problemas de acordo com
as normas do paradigma.
Neste contexto, a epistemologia, para Kuhn, é um modo de funcionamento de um paradigma. Em sua obra A estrutura das revoluções científicas, o ﬁlósofo da ciência deﬁne a
busca da verdade como a procura por um paradigma válido para explicar um determinado
fenômeno.

4

Platão usou o termo “paradigma” em vários sentidos: “exemplo”, “amostra”, “padrão”, “modelo”, “cópia”. A noção
de paradigma possui um papel importante na história e ﬁlosoﬁa da ciência a partir da obra de Thomas S. Kuhn, The
Structure of Scientific Revolutions, de 1962 (MORA, 2001, p. 2200).
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A constituição de um paradigma ocorre para explicar os fenômenos estudados pelos cientistas e suas consequências.5 Logo, o debate é sempre sobre a possibilidade de uma explicação
de um fenômeno por meio de um paradigma. Não se discute a legitimidade ﬁlosóﬁca de um
problema (JAPIASSÚ, 1977, p. 34).
O paradigma epistemológico, para Kuhn, é uma explicação que abrange a totalidade daquele fenômeno. Se o paradigma não conseguir mais explicar um fenômeno, ele entra em crise. A
partir de então, se procura outro para abordar o problema. As crises, portanto, são uma pré-condição necessária para o surgimento de novas teorias (JAPIASSÚ, 1977, p. 35).
Segundo Mora (2001, p. 1669-1670), Kuhn deﬁniu que um paradigma se modiﬁca de
acordo com a alteração de signiﬁcado que ele adquire frente a um problema cientíﬁco. Desta
maneira, as teorias cientíﬁcas são incomensuráveis e o conhecimento possui apenas um progresso teórico.
Em suma, para Kuhn, a ciência modiﬁcava-se através de revoluções. Para este autor, o desenvolvimento de uma disciplina cientíﬁca acontece por meio das seguintes fases: fase pré-paradigmática, ciência normal, crise, revolução cientíﬁca, nova ciência normal, nova crise, nova
revolução e, assim, sucessivamente. Desta forma, as crises podem despertar revoluções, as quais
também atuam como uma forma de evolução cientíﬁca.

A ciência falsificável
Karl Popper (1902-1994) faz uma crítica radical e profícua ao empirismo lógico. Para Popper, o conhecimento cientíﬁco deve ser construído a partir do critério da falseabilidade, ou
seja, uma teoria, para ser cientíﬁca, deverá ser refutada em algum momento; caso ela funcione
sempre, não será cientíﬁca, será dogmática e fundamentalista, sendo considerada como uma
pseudociência.
Karl Popper contribuiu, decisivamente, para a solução de dois problemas fundamentais da demarcação: o problema da “demarcação entre ciência e metafísica”, isto é, “entre os conhecimentos
5

Os cientistas trabalham a partir de modelos adquiridos por meio da educação ou da literatura a que são expostos
subsequentemente, muitas vezes sem conhecer ou precisar conhecer quais as características que proporcionaram o status
de paradigma comunitário a esses modelos. A coerência da tradição de pesquisa da qual participam não precisa nem
mesmo implicar a existência de um corpo subjacente de regras e pressupostos, que poderia ser revelado por investigações
históricas ou ﬁlosóﬁcas adicionais. O fato de os cientistas usualmente não perguntarem ou debaterem a respeito do que
faz com que um problema ou uma solução particular sejam considerados legítimos nos leva a supor que, pelo menos
intuitivamente, eles conhecem a resposta. Mas esse fato pode indicar tão somente que nem a questão nem a resposta são
consideradas relevantes para suas pesquisas. Os paradigmas podem ser anteriores, mais cogentes e mais completos que
qualquer conjunto de regras para a pesquisa que deles possa ser claramente abstraído (KUHN, 1996, p.75).
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cientíﬁcos e os conhecimentos de ordem supracientíﬁca”; e o problema da “indução e o seu
valor para a ciência” (JAPIASSÚ, 1981, p. 36).
Essa aparente contrariedade entre conhecimento e desconhecimento é apenas o ponto de
partida da busca pela epistemologia de Popper. Para o ﬁlósofo da ciência, ambas as teses apresentadas são importantes, pois, através delas, podemos estabelecer uma epistemologia de pesquisa.
A epistemologia de Karl Popper funda-se na noção de veriﬁcabilidade de uma teoria cientíﬁca e de seu alcance em relação ao que se lhe apresenta. A explicação possível de um fenômeno
parte da veriﬁcabilidade. Assim sendo, Karl Popper preocupava-se com a elucidação do valor
das teorias cientíﬁcas, ou seja, como grau de conﬁança que podemos depositar nelas em função
dos dados empíricos que podemos dispor. Desta forma, as teorias cientíﬁcas tornam-se válidas
se forem falsiﬁcáveis e o papel do cientista/pesquisador não é demonstrar ou veriﬁcar suas teorias, mas, sim, testá-las, tentando inﬁrmá-las ou falsiﬁcá-las (JAPIASSÚ, 1981, p. 39).
O princípio de falsiﬁcabilidade constitui uma inovação relativamente ao método cientíﬁco.
Falsiﬁcar as hipóteses ou teorias signiﬁca procurar na experiência fatos que as desmintam, em
vez de procurar fatos que apoiem a teoria. Segundo Popper, o valor cientíﬁco de uma teoria está
na sua resistência a ser refutada. Isto signiﬁca que, se uma teoria resistir às tentativas mais sérias
de desmenti-la, ou seja, de falsiﬁcá-la, essa teoria chama-se uma teoria corroborada. Esta palavra
signiﬁca apenas que a teoria será aceita provisoriamente pela comunidade cientíﬁca, devendo
esta continuar a submetê-la permanentemente à prova.
Uma teoria cientíﬁca, consequentemente, é sempre uma conjectura. Daí que a ciência deva
ser concebida como uma sequência de tentativas para solucionar determinados problemas,
fazendo da falsiﬁcabilidade o critério de demarcação entre uma ciência e uma pseudociência.
Portanto, quanto mais uma teoria se prestar ou estiver disponível a ser desmentida, mais cientíﬁca é.
Esta deﬁnição de ciência desmarca-se da posição positiva que considerava a experiência
como uma veriﬁcação ou comprovação das hipóteses. Deste modo, a experiência deveria fazer
tudo para comprovar a hipótese, e não desmenti-la. Por isso, ao princípio de veriﬁcabilidade vai
se opor outro princípio, que é o da falsiﬁcabilidade.
Karl Popper critica o método indutivo, chegando mesmo a rejeitá-lo por considerar não
haver justiﬁcação lógica para as inferências indutivas. Assim, considera incorreto inferir enunciados universais de enunciados singulares, independentemente do número destes últimos.
Portanto, qualquer conclusão obtida pela indução pode sempre revelar-se falsa. O famoso
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exemplo dos cisnes brancos que possamos observar, nada justiﬁca a conclusão de que todos os
cisnes são brancos.
Outra questão abordada por Karl Popper é a de demarcação de um conceito. “Meu problema era diferente. Eu queria distinguir entre ciência e pseudociência; sabendo muito bem que
ciência frequentemente erra e que pseudociência pode encontrar ocasionalmente a verdade”
(POOPER, 1980, p. 44). Desta maneira, na epistemologia de Popper, é possível ter mais clara
a possibilidade do conhecimento ao distinguirmos o que é e o que não é ciência.
Se conseguirmos demarcar um problema, e como resultado demarcarmos o conceito resultante, temos uma possibilidade real de conhecimento e evitamos estudar pseudoproblemas.
Assim, Popper acredita que não há teorias explicativas universais, detentoras de verdades absolutas. O que existe são hipóteses e conjecturas (JAPIASSÚ, 1977, p. 31).

A arqueológica de Michel Foucault
O ﬁlósofo francês Michel Foucault (1926-1984) deﬁniu como epistêmica a estrutura subjacente e inconsciente que engloba o campo do conhecimento, ou seja, o modo como nós
percebemos os objetos. É a maneira de agrupar os objetos ou deﬁni-los. A episteme é um lugar
a partir do qual o ser humano conhece. O objetivo de Foucault é analisar a episteme ocidental e
seus sucessivos momentos, a partir de um novo método.
Podemos, inclusive, realizar uma aproximação entre a deﬁnição de paradigma de Kuhn e a
de episteme de Foucault, no que tange à sucessão do paradigma e da sucessão epistemológica.
Entretanto, epistemologicamente, se faz necessário estabelecer o limite de separar ambas em
relação ao fundamento da ciência (JAPIASSÚ, 1981).
Foucault apresenta o conceito do “triedro dos saberes”, noção que lhe permite deﬁnir uma
espécie de espaço epistemológico, sendo ele de caráter racional e cientíﬁco, da constituição das
ciências humanas. A epistemologia fundada por Foucault procura saber a origem do discurso
e sua estrutura histórica, bem como suas implicações na dominação do ser humano. Segundo
o autor, existe uma mutação no conceito de epistemologia devido à inﬂuência da ﬁlosoﬁa de
Marx (JAPIASSÚ, 1977, p. 28).
Trata-se de uma epistemologia arqueológica, que “não visa à descoberta da origem do homem, mas o fundamento das ciências humanas”, ou seja, “trata-se de um sistema, não de códigos de regras relativamente à percepção e à palavra, mas de ordem fundamental, que deve orientar e reger as ciências, constituindo para elas um a priori histórico” (JAPIASSÚ, 1977, p. 28).
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Dessa forma, Foucault estabeleceu que a história de um conceito, mediante a arqueologia
da pesquisa cientíﬁca, revela seus fundamentos que devem ser questionadas para evitarmos as
amarras do controle e da alienação. Esta epistemologia se funda, portanto, na arqueologia das
ideias e na formação da história, ou seja, na historicidade. No que se refere à ciência, é necessária uma profunda pesquisa do uso de determinados termos para podermos expor nossas
escolhas metodológicas.

A epistemologia crítica de Jürgen Habermas
A epistemologia crítica, desenvolvida por Habermas (1929-), tem por objetivo principal
interrogar-se sobre a responsabilidade social dos cientistas e da ciência. O que este tipo de
epistemologia pretende apresentar é que a verdadeira signiﬁcação da ciência não reside mais no
saber enquanto tal, mas no poder que ele efetivamente possui (CHIBENI, 1997).
Para Habermas, a ciência tem dois polos: o polo do saber e o do poder. Assim, a ciência
desempenha um papel tão importante no desenvolvimento das forças produtoras, que há proeminência do saber para o poder. A técnica e tecnologia são veículos do poder exercido para
reaﬁrmar o controle, legitimando o sistema (CHIBENI, 1997, p. 14).
A epistemologia de Habermas faz uma crítica ao cientiﬁcismo, contestando as formas ingênuas, como a do cientiﬁcismo positivista. Habermas apresenta que não existe neutralidade
cientíﬁca e, como tal, a ciência e a técnica transformaram-se em ideologia. A ciência e a técnica
entendidas como ideologia cumprem também hoje a função de legitimação: “A técnica é dominação metódica, cientíﬁca, calculada e calculante. A técnica é um projeto histórico-social, nele
se projeta o que a sociedade e os interesses nela dominantes pensam fazer com os homens e as
coisas” (HABERMAS, 1990, p. 46-47).
Habermas dedica-se à compreensão de uma racionalidade comunicativa. Sugere que o paradigma do conhecimento de objetos deve ser substituído pelo paradigma da compreensão
mútua entre sujeitos. A capacidade de falar e de agir nada mais é do que uma razão relacionada
à práxis social solidária, como o lugar de uma razão historicamente situada, que esteja aberta à
pluralidade social e cultural da sociedade.
Segundo Jeﬀman (2013), Habermas critica a razão centrada no sujeito, pois acredita que a
construção de uma racionalidade se faz mediante a argumentação. Em outras palavras, é necessário que os sujeitos exponham suas argumentações, para, assim, se estabelecerem um discurso.
Por conseguinte, eles alcançam uma “racionalidade comunicativa”, na qual o que predomina é
uma vontade geral, e esta é posta em prática.
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A epistemologia complexa de Edgar Morin
Edgar Morin denominou o pensamento complexo. Porém, a história da complexidade advém de inúmeros autores, de linhas investigativas diversas e com nomenclaturas também singulares, como pensamento sistêmico, de Fritjof Capra; enfoque globalizador, de Antoni Zabala;
multirreferencialidade, de Jacques Ardoino, entre outros.
Para entendermos o pensamento complexo em Edgar Morin, ou a epistemologia da complexidade, propriamente, é necessário termos claro que a mesma pode ser entendida como uma
hermenêutica,6 também chamada de ciência da interpretação.
O pensamento complexo, ou também o paradigma da complexidade, tem, segundo Morin
(2001), como fundamento as formulações surgidas no campo das ciências exatas e naturais, às
quais se unem as teorias da informação, dos sistemas e a cibernética, que evidenciaram a necessidade de superar as fronteiras entre as disciplinas (CARVALHO, 2002, p. 05).
O termo “complexo” não deve ser compreendido como sinônimo de diﬁculdade ou complicação, mas, sim, entendido como termo que abrange vários elementos que são membros e
participantes do todo, como Morin (1997, p. 15) aﬁrma: “complexus – o tecido que junta o
todo” (MORIN, 1999, p. 87).
Segundo Estrada (2009), os estudos da física, a partir do século XIX, relacionados à termodinâmica, explicam que qualquer processo de ordenação precisa de energia. Entretanto, nem
toda energia disponível será utilizada para criar ordem, parte será rejeitada na forma de calor.
Isto signiﬁca que todo processo de ordem se dá em função de uma maior desordem. Assim, é
necessário explicitar e contextualizar os conceitos de ordem e desordem, tendo em vista que a
primeira e fundamental complexidade do sistema seria associar em si mesmo as ideias de unidade e de multiplicidade que, em princípio, repelem-se e se excluem.

6

A raiz da palavra hermenêutica (herma) tem sido atribuída ao mitológico Hermes, que era considerado o arauto ou
mensageiro dos deuses. Foi atribuída a ele a invenção da linguagem e da escrita. Hermes seria o intérprete da palavra
dos deuses aos homens. Outros autores acreditam que o sentido originário da palavra hermeneia é a eﬁcácia da expressão
linguística. A hermenêutica, enquanto ciência, é a busca de um signiﬁcado. Brown (2011) elenca três signiﬁcados
para a palavra grega hermeneia: 1) a interpretação na própria fala, na medida em que a língua expressa e interpreta o
que está na mente de alguém ou, até mesmo, o que constitui a identidade, o ser e a pessoa de alguém; 2) processo de
tradução de uma língua para outra, implicando a questão da transferência de uma cultura e cosmovisão para outra e
3) interpretação mediante comentário e explicação, em um aspecto mais formal (BROWN, SCHNEIDERS, XXX, p.
1124). Paul Ricoeur, assim como Gadamer, admite a universalidade da hermenêutica. Todo entendimento é uma forma
de hermenêutica e é mediado pela interpretação sempre renovada; o sujeito não se conhece por intuição imediata; nós nos
conhecemos somente por um longo giro de sinais da humanidade depositado nas obras culturais. Todo conhecimento
requer interpretação (BLACKBURN, 1996 p. 330).
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O conceito de ordem extrapola as ideias de estabilidade, rigidez, repetição e regularidade.
Unindo-se à ideia de interação, e imprescinde, recursivamente da desordem, que comporta dois
polos: um objetivo e outro subjetivo. O objetivo é o polo das agitações, dispersões, colisões,
irregularidades e instabilidades. O polo subjetivo é “o da imprescindibilidade ou da relativa
indeterminabilidade. A desordem, para o espírito, traduz-se pela incerteza” (MORIN, 2000,
p. 200), que traz consigo o acaso, ingrediente inevitável de tudo que nos surge como desordem
(ESTRADA, 2009, p. 14).
Mocellim (2011) também parte do princípio que a complexidade apareceu no pensamento
cientíﬁco a partir da cibernética e da teoria da informação, na qual era vista como sinônimo de
complicação. Outra razão que determina o surgimento da mesma é a fragmentação dos saberes,
determinada pela ciência clássica.
Para Menuzzi (2008), é importante destacar que a complexidade seria a própria relação entre o simples e o complexo, que são antagônicos e complementares ao mesmo tempo, por mais
paradoxal ou contraditório que pareça. Sua ideia fundamental é denunciar a metafísica da ordem, entendida “como princípio do pensamento que considera o mundo e não como princípio
revelador da essência do mundo” (MORIN, 2001, p. 151).
O próprio Morin (2001) deixa claro que não há teoria sem método; teoria e método são os
dois componentes indispensáveis do conhecimento complexo que ajudam a diminuir nossas
miopias e cegueiras, diante da verdadeira realidade do cosmo. Para o autor, a humanidade vive
um contraponto entre o processo global e a consciência dos indivíduos.
O paradigma da simpliﬁcação, para o autor, é o aporte do que denomina ciência clássica.
Seus princípios fundamentais são a generalização, redução e separação. Ao contrário disso, a
complexidade não é sinônimo de complicação, mas uma forma de pensar que desaﬁa o problema da contradição (MORIN, 2001).
Assim, o paradigma da simpliﬁcação signiﬁca: “o conjunto dos princípios de inteligibilidade próprios da cientiﬁcidade clássica, e que, ligados uns aos outros, produzem uma concepção
simpliﬁcadora do universo (físico, biológico e antropossocial)” (MORIN, 1998, p. 330).
Já no século XX, as ciências da terra, a ecologia e a cosmologia começaram a buscar um conhecimento transdisciplinar, baseando-se na compreensão não linear de diversos níveis da realidade.
Elas buscavam a inclusão lógica de um terceiro elemento, para além das contradições. Emergiu,
assim, o pensamento complexo ou paradigma da complexidade, propondo uma democracia cognitiva, o diálogo entre as diversas formas de conhecimento (CARVALHO, 2002, p. 12).
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Assim sendo, Morin (2001) procurou desenvolver uma análise da realidade através do
método interdisciplinar, sendo a complexidade deﬁnida como uma unidade múltipla que
objetiva uma macrovisão sobre o objeto de estudo. Assim sendo, segundo o autor, é necessária
a reforma do pensamento e a reconstrução dos saberes como alternativa para compreender e
gerir a complexidade.
A complexidade corresponde à multiplicidade, ao entrelaçamento e à contínua intenção
da inﬁnidade de sistemas e fenômenos que compõem o mundo natural. O sentido vem da
palavra latina complexus. Esta indica o que se encontra tecido juntamente ou, ainda, estar
abraçados juntos. Tem o signiﬁcado de trançar com, de trançar junto, de religar. Complexo,
portanto, é aquilo que se une, e não aquilo que se deﬁne como oposição ao simples (ARAÚJO,
2007, p. 55).
Assim, Morin percebe a complexidade da relação sujeito/objeto, ordem/desordem, reconhecendo uma zona obscura, irracional e incerta no paradigma da complexidade. Veriﬁca-se,
desta maneira, que a complexidade possui elementos que são complementares e que, por isto,
precisam ser compreendidos em suas inter-relações.
Segundo Petraglia (2008), na epistemologia da complexidade, a parte está no todo, assim
como o todo está na parte. Cada parte, por um lado, conserva suas qualidades próprias e individuais, mas, por outro, contém a totalidade do real. Ao contrário do paradigma cartesiano,
que nos levou a uma fragmentação do conhecimento e do próprio sujeito, consequentemente.
A extensão dos critérios das ciências naturais às ciências sociais levou à formação de um
grande paradigma ocidental, que procede por separação e redução. Mas a física subatômica
introduziu incertezas quanto aos limites do reducionismo. A fenomenologia mostrou as insuﬁciências da pretensão de se captar uma realidade objetiva independente do olhar e dos pressupostos do pesquisador (PETRAGLIA, 2008, p. 17).
Reﬂetir de maneira complexa signiﬁca romper com um sistema de pensamento que se fundamenta na objetividade dos enunciados, na sua coerência lógica e na redução dos problemas a
setores delimitados da realidade. Assim sendo, para enfrentar de frente o problema da complexidade, é necessário rever todo o conhecimento gerado pelas ciências modernas, tendo em vista
suas limitações (CARVALHO, 2002, p. 14).
A complexidade, proposta por Edgar Morin, refere-se a um conjunto de eventos, principalmente àqueles ligados à área cientíﬁca, que ocorreram no ﬁnal do século XIX e que foram sendo
debatidos, combatidos e assimilados no decorrer do século XX.
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A complexidade incorpora não só aspectos e categorias da ciência, da ﬁlosoﬁa e das artes,
como também os diversos tipos de pensamento, sejam eles míticos, mágicos, empíricos, racionais e lógicos. Estes se encontram, numa rede relacional que faz emergir o sujeito no diálogo
constante com o objeto do conhecimento. O paradigma da complexidade procura romper com
o paradigma cartesiano existente em nossa atual sociedade (PETRAGLIA, 2008, p. 41).
Desta forma, considera a comunicação entre as diversas áreas do saber e compreende ordem,
desordem e organização como fases importantes e necessárias de um processo. Araújo (2007)
destaca que a proposta da complexidade feita por Morin consiste em compreender conjuntos
de vários elementos que se inter-relacionam de tal forma que, juntos, passam a exibir uma estrutura ou comportamentos organizados.
Pensar a complexidade signiﬁca pensar um novo paradigma, ou seja, novas ideias, que sejam
aceitas. Em outras palavras, renunciar velhos conceitos e paradigmas. Assim sendo, trata-se de
um pensamento capaz de lidar com o real, de com ele dialogar. A complexidade é sinônimo de
“trançagem”, religião, complementaridade, multidimensionalidade, polifonia (PETRAGLIA,
2008, p. 17).
A teoria da complexidade, ao propor um novo modo de pensar, ressalta a possibilidade
da religação dos saberes compartimentados, como possibilidade de superação do processo de
atomização. Desta forma, propicia uma crítica às velhas concepções equivocadas e, ao mesmo
tempo, pode indicar novos rumos para uma compreensão de sociedade e ciência, que responda
ao pluralismo social contemporâneo.
A interdisciplinaridade constitui-se uma nova etapa do conhecimento cientíﬁco e de sua
classiﬁcação epistemológica. Mas, para que isto aconteça verdadeiramente, é “imprescindível a
complementariedade dos métodos, dos conceitos, das estruturas e dos axiomas sobre os quais se
fundam as diversas práticas cientíﬁcas” (CARVALHO, 2002, p. 19).
Morin (2001) destaca que o pensamento determinista, quantitativo e mecanicista isola e fragmenta o conhecimento. Isso permite que especialistas alcancem um alto desempenho em suas áreas
especíﬁcas. De outra parte, no entanto, distanciam-se da realidade social e distanciam os problemas
uns dos outros, de modo que perdem a visão do global, do contexto planetário. Morin (2001) apresenta, assim, a necessidade de o pensamento cientíﬁco trabalhar com a realidade coletiva.
A complexidade não ignora o conhecimento preexistente. “A ambição da complexidade
é prestar contas das articulações despedaçadas pelos cortes entre disciplinas, entre categorias
cognitivas e entre tipos de conhecimento” (MORIN, 1998, p. 177). Ao criticar o método de
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individualização mecânica, que trata do objeto como individual, separado e distinto, o autor
propõe que o pensamento cientíﬁco deve ser percebido e deﬁnido e inserido em um grupo. Esta
noção de grupo permite a noção de particular e geral, de uno e múltiplo.
Contextualizar as questões atuais é uma questão ética. Porém, ainda persiste a visão sob as
bases teóricas do paradigma dominante, negligenciando as questões complexas, pela produção
exacerbada do conhecimento cientíﬁco. Consequentemente, o modo de pensar dos sujeitos
encontra-se na cegueira (MORIN, 1996), reproduzindo a educação e o ensino e, da mesma
forma, os objetos de investigação que reproduzem a organização social e econômica, de acordo
com interesses políticos e econômicos (CARVALHO, 2002, p. 93).
Assim, entendemos que temos um novo horizonte epistemológico, que requer e admite a
pluralidade de saberes. Tal horizonte permite abertura à experiência religiosa, como o saber na
aldeia global, tornando, assim, a religiosidade algo público na sociedade atual, não podendo
mais ser abordado de forma particular ou, ainda, ignorado. Desta forma, a complexidade não
é uma teoria que explica tudo: é uma atitude que se põe no desaﬁo de buscar algo que pode ter
faltado na elucidação do fenômeno, pois há um entendimento de que nada é simples e tudo
é complexo e, por sê-lo, é tecido junto, merecendo análises, ao mesmo tempo especializadas,
contextualizadas e compreensivas.
Morin (2000) nos diz que precisamos estudar o objeto não somente como uma peça a mais
em um grande quebra-cabeça, mas vê-lo como um sistema ligado a muitos outros. O pensar
complexo nos remete à compreensão de que não há possibilidades de transmissão de conhecimento único, verdadeiro e imutável, como a constituição do pensamento cientíﬁco moderno
nos fez acreditar.
Edgar Morin procurou sistematizar em três os princípios básicos da complexidade, com o
intuito de clariﬁcar os elementos constituintes de uma visão complexa de mundo. Estes três
princípios, quando contemplados, permitiriam aos pesquisadores maiores possibilidades de realizar o que Morin denomina de “pensamento complexo” (SANTOS, 2005, p. 65).
O primeiro princípio é o “dialógico”, que tem como ponto cardinal defender uma postura
sempre aproximadora entre os pontos de vista por vezes antagônicos. A dialógica tem como
principal função aproximar os antagônicos, admitindo que os “opostos são complementares”,
sendo indissociáveis e indispensáveis, negando o terceiro axioma identitário de Aristóteles,
“Princípio do terceiro excluído”, defendendo que toda a proposição dotada de signiﬁcação é
verdadeira ou falsa e que, entre duas proposições contraditórias, uma somente pode ser considerada verdadeira [A é ou B ou não-B] (MORIN, 2000, p. 97).
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O segundo princípio é o da “recursividade ou recursão organizacional”. Este princípio vai
muito além da simples noção de “feedback”, não se restringindo a noção simplista de regulação, abraçando as noções de autoprodução e auto-organização. É a espiral geradora na qual os
produtos e os efeitos são simultaneamente produtores e causadores daquilo que os produz. Este
princípio é corroborado pela cibernética que, com a ideia de retroação ou curva causal (que
contesta a causalidade linear), concebe os fenômenos e os seres como causas e causadores, modiﬁcados e modiﬁcantes, inﬂuenciando tanto a si como os outros e o meio. Desta forma, todos
os seres (e suas ações) são importantes, não existindo contribuição desnecessária (especialmente
nas relações humanas), pois uma ação individual pode reconﬁgurar um sistema (dependendo
da ecologia das ações) (SANTOS, 2005, p. 40).
O terceiro princípio é o “hologramático” (holograma é uma fotograﬁa tridimensional, seu
valor como metáfora consiste no fato de que, quando um holograma é cindido ao meio, cada
parte apresenta uma cópia integral da ﬁgura anterior, em vez de dividir a ﬁgura ao meio; assim,
o holograma mantém o todo da ﬁgura mesmo quando dividido), que é usado como metáfora
para explicitar a capacidade aparentemente paradoxal que os sistemas têm de não só as partes
estarem no todo, mas também do todo estar simultaneamente nas partes, como as células que
fazem parte de um todo (organismo), mas, mesmo assim, trazem em seu interior as informações
do todo (código genético) (SANTOS, 2005, p. 41).
Para Santos (2005), este pensamento pode ser transposto para várias áreas do conhecimento
humano (entre elas, a Educação Formal), com o intuito de ampliar as possibilidades de aprofundamento teórico e aprimoramento prático.

Considerações finais
Neste artigo procuramos realizar um resgate histórico e etimológico sobre o conceito de
epistemologia. Posteriormente, apresentamos as principais correntes epistemológicas presentes
na história da ﬁlosoﬁa e na ﬁlosoﬁa da ciência.
Trabalhamos com o conceito de ruptura ou corte epistemológico, que foi apresentado por
Bachelard (1996), o qual entende que a ciência não acumula conhecimento de modo progressivo, mas funciona por cortes ou rupturas epistemológicas, ou seja, modos de conhecer. Edgar
Morin (2001) também pensa desta forma, que precisamos romper com os velhos paradigmas
cientíﬁcos e/ou racionais. Este autor propõe, com isso, a reforma do pensamento e a reconstrução dos saberes, procurando interligá-los, como via prioritária para compreender e gerir a
educação e a sociedade.
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Como vimos, as ciências da terra, a ecologia e a cosmologia começaram a buscar um conhecimento transdisciplinar, baseando-se na compreensão não linear de diversos níveis da realidade, na inclusão lógica de um terceiro elemento para além das contradições. Emergiu assim, o
pensamento complexo ou paradigma da complexidade, propondo uma democracia cognitiva,
o diálogo entre as diversas formas de conhecimento. O pensamento complexo requer uma
práxis pedagógica transdisciplinar, promovendo uma nova compreensão transdisciplinar, que
rompe com a forma epistemológica e metodológica tradicional de pensamento. Os limites parcelares impostos pelas disciplinas tradicionalmente organizadas fragmentam o conhecimento
e impedem a compreensão de um sistema complexo, no qual todos os elementos estão em
relação e interdependência.
Morin (2002, p. 381) propõe uma reparadigmatização, que se funda numa outra lógica,
a partir da noção de recursividade, tendo em vista que o paradigma da simplicidade da física
clássica, que se apoiava na ideia de continuidade, causalidade local e determinismo perdeu seu
estatuto ontológico. O olhar transdisciplinar busca contextualizar os conceitos, analisando os
diferentes e os múltiplos vieses na apreensão da complexidade dos fenômenos e dos objetos
observados. Basta ver, por exemplo, a forma como Morin aborda a complexidade da natureza
cósmica e humana. Ele distingue, sem separar, as diferentes dimensões que a constituem.
Assim sendo, Morin desenvolveu uma análise da realidade através do método interdisciplinar, sendo a complexidade deﬁnida como uma unidade múltipla, que objetiva uma
macrovisão sobre o objeto de estudo. Desta forma, o paradigma da complexidade reconhece
a complexidade da relação sujeito/objeto, ordem/desordem, identiﬁcando, também em si
própria, uma zona obscura, irracional e incerta. O desaﬁo atual é buscar novas reﬂexões e
análises que respeitem a comunidade secular, entendendo que a própria diversidade religiosa
é parte desta comunidade.
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D I SCER NI M EN T O I N A CI A N O
U MA LI BER D A D E HUM A N A N A AT UA LI D A D E

[ I N AT I AN D I SC E R NME NT: A HU MA N FREEDOM NOWA DAYS]
VERA LÚCIA MOREIRA ALVES LUCARELLI

Resumo: Este trabalho apresenta a dimensão intrínseca do discernimento espiritual desde
os primórdios da humanidade até a prática dos Exercícios Espirituais proposta por Inácio de
Loyola, cuja experiência está alicerçada na sua forte convicção de ver Deus em todas as coisas.
A Espiritualidade, uma busca de sentido que leva à realização, desperta no ser humano o desejo
de experimentar sua própria realidade através do exame de sua consciência para discernir suas
moções, cujo objetivo é atingir o autoconhecimento. Contudo, o objetivo principal deste trabalho é apresentar os cenários inacianos que valorizam a introspecção, o recolhimento e o discernimento em relação à vida interior e suas manifestações. Uma sabedoria humana reconhecida
como princípio único da realidade.
Palavras-chave: espiritualidade, discernimento, exercícios espirituais, atualidade.
Abstract: This work presents the intrinsic dimension of spiritual discernment from the
beginning of humanity to the practice of Spiritual Exercises proposed by Ignatius of Loyola,
whose experience is based on his strong conviction to see God in all things. Spirituality, a search
for meaning that leads to fulﬁllment, awakens in human beings the desire to experience their
own reality by examining their conscience to discern their motions, whose aim is to achieve
self-knowledge. However, the main objective of this work is to present Ignatian scenarios that
value introspection, withdrawal and discernment in relation to the interior life and its manifestations. Human wisdom recognized as the sole principle of reality.
Keywords: spirituality, discernment, spiritual exercises, actuality.

Introdução
Na história da espiritualidade, sempre esteve presente na vida do ser humano, a busca pelo
crescimento espiritual, pelo autoconhecimento; fatos esses considerados muito importantes
para a experiência de seu encontro com Deus.
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O desejo de cultivar o senso do transcendente talvez seja a característica que deﬁne o ser
humano ao se considerar a espiritualidade que surgiu no início da história do Homo religiosus,
a qual sustentou as principais tradições confessionais até o início da era moderna, quando uma
nova religiosidade surgiu no Ocidente, ao longo dos séculos XVI e XVII.1
Nesse sentido a espiritualidade desperta no ser humano o desejo de se integrar e se harmonizar com as manifestações que transcendem do universo divino, pois sua singularidade consiste
em experimentar a sua própria profundidade.2
“A importância do autoconhecimento na espiritualidade cristã serviu de base para o surgimento do exame espiritual inaciano como uma das principais ferramentas que mais inﬂuxo teve
na vida de Santo Inácio de Loyola”.3
Desde o século XVI, os Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola surgiram como um lócus
clássico da espiritualidade cristã ocidental,4 e sua prática pressupõe prudência e discernimento,
pois ela toca camadas profundas da personalidade humana.
Para Inácio de Loyola, considerado um santo que ardia de amor por Cristo, o homem foi
criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor. Para ele, Cristo é o guia e orientador da vida do jesuíta.
“O discernimento inaciano tem por ﬁnalidade a busca e a descoberta da vontade de Deus,
distinguindo-a das ilusões e seduções do mal, bem como de nossa própria vontade ou de nossos
instintos egoístas”.5 O discernimento espiritual favorece uma reciprocidade consciente com o
Senhor através da oração que caracteriza essa dimensão de alteridade.
“Este discernimento espiritual está em função da opção, da decisão, da ação a ser tomada,
que, em termos de espiritualidade inaciana, chamamos de ‘Eleição’. [...], seja expressão não de
um impulso do egoísmo, mas da vontade de Deus no momento atual.”6
Assim o indivíduo se prepara para penetrar nos mistérios insondáveis do plano de Deus
e reconhecer suas manifestações através da oração. Portanto, buscar Deus em todas as coisas
1

Karen Armstrong. Em defesa de Deus: o que a religião realmente signiﬁca, 2001, p. 28.

2

Roberlei Panasiewicz; Jaldemir Vitório. Espiritualidades e dinâmicas sociais: memória – Prospectivas, 2014, p. 154.

3

Adelson Araújo dos Santos, SJ. O exame de si mesmo: o autoconhecimento à luz dos exercícios espirituais, 2017, p. 75.

4

Roger Haight. Espiritualidade cristã para buscadores: reﬂexões sobre os Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola, 2015,
p. 27.

5

Luiz González-Quevedo, SJ. Discernimento espiritual – as Regras inacianas, 2013, p. 11.

6

João Batista Libânio, SJ. O discernimento espiritual revisitado, 2005, pp. 7-8.
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signiﬁca olhar para história e para o mundo para conhecer a sua vontade, porque Deus possui
o desejo de que o homem viva plenamente e o discernimento remete a uma realidade distinta
que é o interior do ser humano, e é daí que parte a mediação diante das circunstâncias impostas
pela realidade do mundo e da história.

Espiritualidade: uma essência divina
OS PRIMÓRDIOS DA ESPIRITUALIDADE

Espiritualidade, uma busca de sentido que leva à realização humana, é uma palavra com
muitos signiﬁcados desde a Antiguidade, pois sempre foi um meio observado por todos aqueles
que buscam inspiração para todos os momentos de sua vida, pode-se dizer que ela tem a conotação de uma mão estendida rumo às sensibilidades humanas.7 O mundo antigo não acreditava
em um único ser supremo, essa ideia era bastante estranha à sensibilidade religiosa da Antiguidade.8 Naquela época se reverenciava a força dos fenômenos da natureza e uma força invisível
que se sentia em seu próprio ser, uma força misteriosa que produz uma mudança interior no ser
humano, cuja essência o levará à presença Divina.
Mudanças religiosas ocorreram na Grécia durante o século VI a.C. À medida que se desenvolvia entre os gregos um conceito de indivíduo, eles criaram então os mistérios, cujo objetivo era vivenciar uma experiência do sagrado. Este desejo de uma espiritualidade mais pessoal
trouxe mudanças na sua maneira de ver a vida e a morte, porque a partir do século V a.C.,
alguns gregos começaram perceber que quem controlava o universo não eram os deuses, mas
a Mente (nous), composta de matéria sagrada.9 Conforme Karen Armstrong, “o nous de cada
ser humano é uma centelha divina que, corretamente alimentada, pode erguer-nos da terra e
conduzir-nos ao que se nos assemelha no céu”.10
A palavra spiritualitas, muitas vezes encontrada nos textos ﬁlosóﬁcos a partir do século XII
não tem conotação especiﬁcamente religiosa. Porém, seguindo Walter Henri Principe, C. S.
B. (1922-1996), um especialista nessa questão, “espiritualidade” designa a realidade vivida
por determinada pessoa. Conforme o uso paulino e a etimologia (Spiritus – spiritualitas), é a
qualidade de uma vida levada sob a monção do Espírito: “O homem psíquico não acolhe o
7

Gordon Stevens Wakeﬁeld. The Westminster Dictionary of Christian Spirituality, 1983, p. 361.

8

Karen Armstrong. Em defesa de Deus: o que a religião realmente signiﬁca, 2001, p. 29.

9

Ibidem, pp. 68-71- b.

10

Ibidem, p. 83.
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que é do Espírito de Deus: é loucura para ele e não pode conhecê-lo, porque seu julgamento
é através da espiritualidade, ele é julgado espiritualmente. Essas primeiras menções do latim
spiritualitas, durante os séculos V e VI, conservam esse sentido, o qual encontra-se em Santo
Tomás de Aquino.11
O desejo de cultivar o senso do transcendente talvez seja a característica que deﬁne o ser
humano ao se considerar a espiritualidade que surgiu no início da história do Homo religiosus,
a qual sustentou as principais tradições confessionais até o início da era moderna, quando uma
nova religiosidade surgiu no Ocidente, ao longo dos séculos XVI e XVII.12
Para Leonardo Boﬀ, a “Espiritualidade é uma das fontes primordiais, embora não seja a
única, de inspiração do novo, de esperança alvissareira, de geração de um sentido pleno e de
capacidade de autotranscendência do ser humano”.13 Para Jon Sobrino, a espiritualidade é “tão
inerente ao homem como sua corporeidade, sociabilidade ou praxicidade”.14 “A espiritualidade
se refere à vida interior de uma pessoa, com suas nuances de experiência, signiﬁcado pessoal e
motivação. [...]. As pessoas podem vivenciar uma profunda espiritualidade independentemente de pertencerem a uma religião”,15 porque “as pessoas são reﬂexivamente conscientes de si
mesmas”.16 Nesse sentido a espiritualidade desperta no ser humano o desejo de se integrar e se
harmonizar com as manifestações que transcendem do universo divino, pois sua singularidade
consiste em experimentar a sua própria profundidade.17
ESPIRITUALIDADE CRISTÃ

Entende-se que a espiritualidade cristã tanto se preocupa como envolve a vida por completo
a partir do século XIII com o pensamento do dominicano, Domingos de Gusmão, fundador
da Ordem dos Pregadores, sob um caráter doutrinal, contemplativo e apostólico, a qual foi
conﬁrmada e desenvolvida pela inﬂuência de Tomás de Aquino. Contudo, somente no século
XVI ela se manteve, principalmente sob as ações de Inácio de Loyola.18
11

Jean-Pierre Torrel, OP. Santo Tomás de Aquino: mestre espiritual, 2008, p. 33.

12

Karen Armstrong, op. cit., p. 28.

13

Leonardo Boﬀ. Espiritualidade: um caminho de transformação, 2006, p. 9.

14

Jon Sobrino. Liberación con espíritu. Apuntes para una nueva espiritualidad, 1986, p. 39.

15

Roger Haight. Espiritualidade cristã para buscadores: reﬂexões sobre os Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola, 2015, p. 21.

16

Ibidem, p. 22.

17

Roberlei Panasiewicz; Jaldemir Vitório. Espiritualidades e dinâmicas sociais: memória: prospectivas, 2014, p. 154.

18

Dicionário de espiritualidade, vol. III, 2012, p. 908.
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Durante esse período, a espiritualidade representava o clero como uma ordem distinta da
sociedade e às vezes ﬁgurou como uma propriedade eclesiástica. Talvez por isso, ﬁcou evidente
nesse período, uma menor exaltação do desejo espiritual por parte da população, o que levou
essa espiritualidade medieval a sofrer transformações gradativas no decurso de um século, sob
a expressão de várias vicissitudes históricas, como o humanismo, o protestantismo e a reforma
católica, o que propiciou a eclosão de uma mística ortodoxa, na qual se denotava a inﬂuência
dos iluminados da Idade Média. Contudo, os Jesuítas aprimoraram os métodos de Inácio de
Loyola, provocando assim, novas mudanças na doutrina cristã.
“No caso do cristianismo o que salva são os comportamentos do ser humano.”19 Jesus não
pregou a Igreja, nem a si mesmo, nem as tradições dos antepassados, ele anunciou o Reino de
Deus. Por isso a salvação cristã está na transformação espiritual do indivíduo, a qual sempre é
interpretada como transformação interior, a conversão; a “Espiritualidade é uma dimensão de
cada ser humano”.20
Não tardou para que o termo espiritualidade se tornasse reverenciado, deﬁnido como um
sentido de oração e disciplina apesar de absorver certos elementos místicos, o qual se estendeu
praticamente até o ﬁnal do século XIX, porque no século XVIII, o Abade Joseph Augustin Pourrat, dividiu a Teologia em três ramos: dogmático, moral e espiritual.21 Pode-se dizer que essa foi
uma estratégia para defrontar-se com o iluminismo, o racionalismo e o materialismo, os quais se
despertaram na sociedade, aﬂorando assim, a laicização, passou-se à negação dos valores espirituais, tanto o sobrenatural quanto o transcendente. Isso levou ao abandono da prática religiosa.22
A espiritualidade não precisa ser reconhecida simplesmente como cristã, derivada e inspirada
pela Revelação de Deus em Cristo, “apesar do Cristianismo ser considerado a maior revolução
de todos os tempos e ser historicamente explicado como um milagre, uma intervenção de Deus
nas coisas humanas”,23 porque todas as religiões têm cada qual suas manifestações religiosas, sejam elas compreendidas como espiritualidade e até mesmo como misticismo, pois, para muitas
pessoas elas signiﬁcam Mistério e para outras, Revelações, como é na tradição espiritual cristã,
a qual subdivide-se entre os ortodoxos, os católicos e os protestantes.24
19

Leonardo Boﬀ, op. cit., p. 17.

20

Leonardo Boﬀ. Espiritualidade: um caminho de transformação, 2006, p. 11.

21

Gordon Stevens Wakeﬁeld. The Westminster Dictionary of Christian Spirituality, 1983, p. 361.

22

Dicionário de espiritualidade, vol. III, 2012, pp. 911-912.

23

Ibidem, v. III, p. 900.

24

Gordon Stevens, Wakeﬁeld, op. cit., p. 362.
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Contudo, um movimento místico surgiu na França no início do século XX, e logo se
estendeu à Espanha, um mérito do Padre Jesuíta Auguste Poulain e do Abade Auguste Saudreau, que juntos atraíram vários teólogos para discussões sobre a natureza de vida mística e
à contemplação. Dentre eles destaca-se Mircea Eliade, Maritain, Gardet e outros.25 Com isso
Alexander Dmitrievich Schmemann, o teólogo ortodoxo, substituiria a “vida cristã” por “espiritualidade”, pois segundo ele, o termo “espiritualidade” tornou-se atualmente ambíguo e
confuso.26 Porém, observa-se, portanto, o pensamento do teólogo da espiritualidade, o Padre
Jesuíta Karl Rahner. Para ele, “a experiência mística é a única experiência do Espírito Santo
dado e recebido com fé e amor, e presente como realidade Transcendente e Inerente a todas
as atividades morais do homem”.27
A espiritualidade cristã tem resistido a muitas mudanças no decorrer do tempo. No primeiro
milênio ela sofreu fortes inﬂuências do neoplatonismo, da ﬁlosoﬁa e do monasticismo, além
de sua relação conﬂituosa com outras religiões, porém, o que atualmente percebe-se é que essa
aproximação da espiritualidade cristã com a das outras religiões é uma questão que provavelmente se tornará cada vez maior nas próximas décadas,28 porque “o sagrado se instaura ao poder
do invisível, porque é nele que a linguagem religiosa se refere ao mencionar as profundezas da
alma, as alturas dos céus, o desespero do inferno, os ﬂuídos e inﬂuências que curam, o paraíso,
as bem-aventuranças eternas e o próprio Deus”.29
No pensamento de Charles Bernard, a experiência religiosa refere-se à possibilidade de sentir
uma aproximação com a realidade transcendente.30 Em relação à espiritualidade, Faustino Teixeira explicita que espiritualidade é o caminho para alcançar “a experiência suprema da realidade”.31 Entretanto, na visão de Raimon Panikkar, essa realidade será uma experiência de Deus,
porque para ele, espiritualidade é uma reação branda à calciﬁcação das religiões.32 Porém, em
muitas realidades, o caminho para atingir a “Realidade Absoluta” no ser humano é encontrado
na sua interioridade.
25

Op. cit., v. III, p. 913.

26

Idem, p. 362.

27

Karl Rahner. Verbete: EGAN Harvey D. SJ, 908, 1984. In: Dicionário de Mística, 2003, p. 381.

28

Gordon Stevens Wakeﬁeld. The Westminster Dictionary of Christian Spirituality, 1983, p. 363.

29

Rubem Alves. O que é religião? 2014, p. 27.

30

Charles André Bernard. Introdução à teologia espiritual, 1999, p. 27.

31

Faustino Teixeira. Religiões & espiritualidade, 2014, p. 57.

32

Raimon Panikkar. Vorwort. In: Jager, W. Westostliche Weisheit: visionem einer integralen Spiritualitat. Stuttgart: Theseus,
2007, p. 8.
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Discernimento espiritual
Desde os primórdios da humanidade o exercício de exame de si mesmo sempre esteve presente
quando o objetivo é buscar o autoconhecimento. Na história da espiritualidade cristã, o essencial
é o verdadeiro amadurecimento na experiência do encontro com Deus em prol do crescimento
espiritual do ser humano. Esse exame pode ser compreendido como discernimento espiritual.
Porém, quando se analisa a história humana, percebe-se que a prática do exame de si mesmo está presente nas culturas e religiões antigas, principalmente nas que valorizavam e ainda
valorizam a introspecção, o recolhimento e o discernimento em relação à sua vida interior e
sua manifestação teológica, moral, como também espiritual. Portanto, ﬁca explícito que esta
prática não nasceu com o cristianismo e tampouco se restringe ao discurso teológico, moral ou
espiritual cristão. Diversas religiões e ﬁlosoﬁas já o praticavam.33 Esta é uma sabedoria humana
reconhecida como princípio único da realidade.
Conforme Adelson Santos, SJ, Confúcio relacionava o exame de si mesmo à sabedoria humana, antes que a uma experiência espiritual. O taoismo e o budismo o apresentam com uma
característica mais religiosa e metafísica, o expressando como o princípio único da realidade.
No Egito antigo pode-se também identiﬁcar exames de consciência entre suas práticas religiosas, como também Pitágoras (570 – 495 a.C.), que a história revela que seu exercício de autoconhecimento é o exemplo mais sublime deixado pela Antiguidade.34 Fundador de uma escola
em Mileto, conhecida como “Escola Pitagórica”, que muito inﬂuenciou na Grécia Maior. Sua
mística “devia-se, em parte, às mudanças religiosas que ocorreram na Grécia durante o século
VI a. C”.35 Para Pitágoras a prática de exercícios espirituais – áskesis – levava o indivíduo a vivenciar o domínio de si mesmo, seu autoconhecimento.
Michael Downey, no novo dicionário de espiritualidade católica, explicita que na comunidade Essênia em Qumran, durante o segundo século antes de Cristo, o discernimento espiritual
como tal, emerge no Manual de Disciplina, como regra de vida desta comunidade do deserto.36
“O pensamento socrático – maiêutica – ajuda o indivíduo a pensar por conceitos, por
meio do diálogo consigo mesmo e com os outros, examinando-se e reconhecendo os próprios
33

Adelson Araújo dos Santos, SJ. O exame de si mesmo: o autoconhecimento à luz dos exercícios espirituais, 2017, p. 25.

34

Adelson Araújo dos Santos, SJ. O exame de si mesmo: o autoconhecimento à luz dos exercícios espirituais, 2017, pp. 25-27.

35

Karen Armstrong. Em defesa de Deus: o que a religião realmente signiﬁca, 2001, p. 68.

36

Tradução nossa de “In the Essene Community at Qumran, during the second century before Christ, discernment of
spirits as such emerges in the Manual of Discipline, the rule of life for this desert community”. Michael Downey. The
New dictionary of Catholic Spirituality, 1993, p. 275.
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limites.”37 “Seu logos era um chamado vivo ao supremo dever do autoexame rigoroso, o qual
desvendara uma transcendência que parecia constituir uma parte inescapável da experiência humana.”38 Para Sócrates a vida deve ser sempre examinada, caso contrário não vale a pena ser vivenciada.
Esta prática de examinar a consciência em busca de autoconhecimento sempre esteve presente
na história da humanidade. Sócrates (c. 469 – 399 a.C.), o ﬁlósofo ateniense do período clássico
da Grécia antiga, considerado um grande pensador e fundador da tradição ﬁlosóﬁca ocidental se
referia a este exame de consciência como um exercício espiritual interior que ajuda o indivíduo a
dialogar consigo mesmo em busca de seus próprios valores. O exame de consciência ensinado por
ele se referia a um princípio interior presente no ser humano, o qual ele designou como o termo já
comentado pela história, alma – psyché. Para ele, a prática deste exercício consiste em conscientizar
todas as pessoas a preocupar-se com o seu progresso interior. Sua reﬂexão despertou a atenção
ocidental ao perceber que este exame de si mesmo “contém uma dimensão social, de abertura ao
outro, que será aprimorada por aquela que encontraremos mais tarde no “exame de consciência”
cristão e, particularmente, no exame praticado e ensinado por Santo Inácio (Inácio de Loyola).39
Este percurso leva ao seio da espiritualidade cristã onde se reconhece o valor do autoconhecimento a partir dos textos da Sagrada Escritura e da tradição patrística. Estas são fontes
primordiais que podem ser observadas na Bíblia desde o Antigo Testamento conforme aﬁrma
Jacques Guillet.40 Este exame de consciência era, na realidade, uma expressão de fé, em momentos de orações cujo objetivo era manter um diálogo com Deus em busca de puriﬁcação interior
como uma preparação para as celebrações litúrgicas, as quais podem ser comparadas com os
Ritos Penitenciais das celebrações atuais.
Conforme Félix Vernet, este exame de consciência que ﬂoresceu na espiritualidade medieval
denominado de oração metódica – mediatio – conectada a temas e horários previamente ﬁxados, foi um dos grandes legados da espiritualidade medieval, a qual foi constantemente aprimorada até depararmos com os Exercícios Espirituais inacianos.41
“A importância do autoconhecimento na espiritualidade cristã serviu de base para o surgimento do exame espiritual inaciano como uma das principais ferramentas que mais inﬂuxo teve
na vida de Santo Inácio de Loyola.”42
37

Adelson Araújo dos Santos, SJ, op. cit., pp. 28-29.

38

Karen Armstrong, op. cit., p. 76.

39

Ibidem, p. 29.

40

Jacques Guillet. Examen de Conscience, in: Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique, IV (1932) p. 1800-1801.

41

Félix Vernet. La spiritualité mediavale, 1929, p. 125.

42

Adelson Araújo dos Santos, SJ. O exame de si mesmo: o autoconhecimento à luz dos exercícios espirituais, 2017, p. 75.
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Iñigo Lopez de Oñaz y Loyola: Inácio de Loyola
A JORNADA DE INÁCIO DE LOYOLA

A história de Inácio de Loyola surgiu no século XII com seu mais antigo ancestral que se
tem conhecimento, Lope de Oñaz em 1180. Portanto, nas veias de Inácio de Loyola ﬂuía nobre
sangue basco de uma família ambiciosa por glória, traço fortemente herdado por ele.
Inácio de Loyola era o caçula dos onze ﬁlhos legítimos nascidos do casamento de Beltrán Ibañez de Loyola e de Maria Sánchez de Licona, pois, relata-se que houve dois ﬁlhos
extramatrimoniais43.
A característica que predominava na família Loyola não era a formação intelectual, mas
sim a intimidade com as armas, o que levou Inácio a abraçar a carreira militar em busca de sua
própria glória.
Considera-se seu nascimento no ano de 1491, em Azpeitia, na tradicional região basca, testemunha da transformação social, cultural e espiritual, sob o inﬂuxo dos movimentos renascentistas. Foi sob esse importante período de transição que se veriﬁcará na Europa a partir do século
XV que Inácio de Loyola recebeu sua formação religiosa. Seu nome batismal era Iñigo Lopez de
Loyola. Mais tarde, quando estudante em Paris mudou seu nome para Ignatius de Loyola.
Sua trajetória de vida inicia-se como pajem no suntuoso palácio de Arévalo, na Província
de Castela onde desfrutou até os vinte e seis anos de idade de todas as vaidades do mundo,
pois ali absorveu o senso do requinte da vida cortesã. Com impulsos tipicamente bascos, com
extravios morais, com certo reﬁnamento nobre e aberto à voz da graça, Inácio de Loyola foi um
jovem típico de sua época, porém, sua educação literária reduzia-se apenas a ler e escrever. No
entanto, bem jovem ele recebeu a tonsura,44 o que muitos consideram um sinal de destinação
ao estado sacerdotal.
Com a morte do rei Fernando em 1516, Inácio de Loyola inicia uma nova etapa de vida
como gentil-homem do duque Dom Antônio Manrique de Lara, vice-rei de Navarra. Durante
três anos Inácio de Loyola acompanhou o vice-rei em suas viagens antes da tentativa de invasão
43

Reinholdo Aloysio Ullmann. Inácio de Loyola (1491-1991), pp. 19-21, 1991.

44

A tonsura é um corte rente de parte do cabelo, geralmente de forma arredondada, realizado numa cerimônia religiosa
pelo bispo, ao conferir ao ordinando o primeiro grau no clero, chamado também “prima tonsura”. O signiﬁcado
original era o de renúncia às vaidades mundanas. Caiu em desuso com a aprovação tácita da autoridade eclesiástica
de Paulo VI, que suprimiu a prima tonsura, passando o ingresso no estado clerical a fazer-se pela ordenação diaconal.
Entretanto a Ordem Franciscana matem ainda hoje, essa tradição. Dicionário Informal. Disponível em: <https://www.
dicionarioinformal.com.br/tonsura/>. Acesso em: 01 nov. 2018.
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do trono de Navarra por Henrique D’Albert apoiado pelo rei Francisco I da França, o que ocasionou uma batalha em Pamplona onde ele foi ferido por um projétil de colubrina que estraçalhou sua perna direita, ﬁndando assim, em 1521, sua carreira de cavaleiro.
Sua conversão para Cristo teve início durante sua convalescença quando passou a ler a Vita
Christi cartuxano, do monge cartuxo Ludolfo da Saxônia, traduzida para o espanhol pelo frei
franciscano Ambrósio Montesino e o Flos Sanctorum (Vidas dos Santos), escrito pelo dominicano Jacó de Voragine, em espanhol, o qual exerceu forte inﬂuência sobre Inácio de Loyola.
Após nove meses de convalescença Inácio de Loyola dirige-se ao santuário de Nossa Senhora
de Aránzazu, perto de Oñate, onde fez uma vigília e o voto de castidade. Depois segue para
Navarrete e dali a Montserrat, quando se preparou para uma conﬁssão geral com o beneditino
Dom João Chanones, provavelmente em 21 de março de 1522.
Na véspera da festa da Anunciação, Inácio de Loyola enverga seu vestido e com ele faz uma
vigília. É quando ele reza diante da nova dama, cujos pensamentos foram oferecer-se para o
serviço de Deus. Após essa vigília ele começou publicamente sua vida de santo.45
Inácio de Loyola começa então sua aventura como cavaleiro de Cristo e ruma para Manresa, às margens do rio Cardoner, considerado como um marco importantíssimo na sua vida,
pois ali Deus já havia então colocado na sua alma todas as virtudes que iria exercitar durante
toda a sua vida. Observa-se também que foi em Manresa que Inácio de Loyola esboçou, por
escrito, a estrutura de seu livrinho, que haveria de revolucionar a espiritualidade da Igreja – os
Exercícios Espirituais.
Aos trinta e três anos de idade Inácio de Loyola recomeçou seus estudos em Barcelona, pois
em seu íntimo ardia o desejo de ser apóstolo do reino de Cristo. Após dois anos de estudos em
Barcelona, Inácio foi aconselhado pelo seu mestre Ardévol, partir para Alcalá, um dos centros
irradiadores de cultura na Renascença europeia do século XVI, para estudar ﬁlosoﬁa. Ao mesmo
tempo ele desenvolveu atividades apostólicas: dava os exercícios e declarava a doutrina cristã, o
que lhe rendeu três processos em virtude de denúncias e suspeitas, o que lhe tirou a possibilidade de servir às almas.
Aos trinta e sete anos de idade, Inácio de Loyola chegou em Paris para estudar Filosoﬁa
e Teologia. Porém, ele nunca aprendeu francês, pois estudava em espanhol e em latim. Foi
aos trinta e oito anos de idade que Inácio de Loyola mudou seu nome de Iñigo para Ignatius
quando ingressou no Colégio Santa Bárbara, situado no Quartier Latin, para estudar ﬁlosoﬁa.
45

Reinholdo Aloysio Ullmann. Inácio de Loyola (1491-1991), 1991, p. 48.
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Foi nesse período que Inácio de Loyola conheceu um grupo de amigos, seis no total, que vão
constituir o fundamento, as cariátides da futura Companhia de Jesus.
No dia vinte e quatro de junho de 1537, Inácio de Loyola e seus amigos Xavier, Simão Rodriguez, Lainez, Salmeron, Bobadilla e Codure foram ordenados sacerdotes a título de pobreza,
fazendo votos de castidade e no dia cinco de julho de 1537, receberam do legado apostólico,
cardeal Veralli, amplas faculdades, em todos os domínios de Veneza, para celebrar missa, pregar, confessar, administrar os demais sacramentos bem como ler e interpretar publicamente a
Sagrada Escritura.46
No dia vinte e sete de setembro de 1540, em Roma, no palácio de São Marcos, na praça de
Veneza, o Papa Paulo III assinou a Bula Regimini militantes Ecclesiae, conﬁrmando, de modo
solene, a fundação da Companhia de Jesus, a qual caracteriza-se por sua mobilidade apostólica.
O sonho de Inácio de Loyola concedido às margens do rio Cardoner em Manresa concretizou-se após vinte anos. Era obra de Deus, para o bem das almas,47 e ele, torna-se o primeiro geral
da Companhia de Jesus e a perpetua em Roma, uma vigorosa Ordem docente inspirada no
modus parisiensis.
Inácio de Loyola permaneceu por quinze anos à frente da Companhia de Jesus antes de entregá-la aos padres Polanco e Madrid. Ao falecer, aos 65 anos de idade em trinta e um de julho
de 1556, a Companhia contava com mil jesuítas espalhados pelo mundo.
Para alguns, foi um exímio organizador de uma nova forma de vida religiosa e para outros
foi um ser ambicioso, sedento de poder, narcisista, inspirador da moral oportunista, amante da
linguagem dúbia, adepto de uma ascese voluntarista que enrijece o homem e assim por diante.48
Para Inácio de Loyola, considerado um santo que ardia de amor por Cristo, o homem foi
criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor. Para ele, Cristo é o guia e orientador da vida do jesuíta.
EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS: A ESSÊNCIA DOS ENSINAMENTOS JESUÍTAS

Na história da espiritualidade, sempre esteve presente na vida do ser humano, a busca pelo
crescimento espiritual, pelo autoconhecimento; fatos esses considerados muito importantes
para a experiência de seu encontro com Deus.
46

Reinholdo Aloysio Ullmann. Inácio de Loyola (1491-1991), 1991, p. 124.
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Ibidem, p. 140.
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Pierre Emonet. Inácio de Loyola: lenda e realidade, 2016, p. 8.
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Para o povo judeu do Antigo Testamento, o exame de consciência era em primeiro lugar, um
momento de oração, um diálogo com Deus. Em 1Cor 11,28, São Paulo recomenda de forma
explícita que: “Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão
e beber desse cálice”. Observa-se também que quatro fontes antigas inﬂuenciaram de forma
indireta sobre os Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola: a Vida de Cristo, de Ludolfo da
Saxônia, o cartuxano, as Vidas dos Santos, de Jacó de Voragine, a Imitação de Cristo e o Ejercitatorio de la Vida Espiritual, do beneditino García de Cisneros.49
Há quem diga que esse foi o caminho traçado por Inácio de Loyola em seu ensinamento
dos Exercícios Espirituais concluídos em 1534 e presentes até o momento na espiritualidade inaciana, pois os mesmos foram aprovados em trinta e um de julho de 1548 pelo papa
Paulo III, pelo Breve Pastoralis Oﬃcii. Pode-se aﬁrmar também que a partir de Inácio de
Loyola, o exame de consciência deixa de ser uma prática reservada aos monges para transformar-se em um exercício característico dos missionários, principalmente dos missionários
jesuítas, e ainda, ele destina-se a todos aqueles que aplicam os exames e não a quem faz os
Exercícios Espirituais.
Desde o século XVI, os Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola surgiram como um lócus
clássico da espiritualidade cristã ocidental,50 e sua prática pressupõe prudência e discernimento,
pois ela toca camadas profundas da personalidade humana.
Para Jean-Claude Dhôtel, o objetivo dos Exercícios Espirituais inacianos é “Buscar e achar a
vontade divina na disposição da própria existência”,51 e sua fonte última é Deus.
O padre De Guibert, exímio conhecedor da espiritualidade inaciana, aﬁrma que os Exercícios Espirituais representam, em sua substância, o fruto das experiências sobrenaturais e das
graças místicas experimentadas por Inácio de Loyola em Manresa, onde ele provavelmente iniciou a composição de seu mais sagrado livrinho, os quais foram estruturados de forma a serem
praticados durante quatro semanas, ou seja, trinta dias.
A primeira semana inicia-se pelo solene Princípio e Fundamento, o qual tem como base
a puriﬁcação da vida espiritual, a qual na tradição antiga chamava-se de via purgativa, que
signiﬁca dizer que após o exame pessoal e diário dos pensamentos, palavras, ações, omissões,
vem o exame geral da consciência. Por essa razão, “quanto mais o homem se avizinha a Deus,
49

Pierre Emonet. Inácio de Loyola: lenda e realidade, 2016, p. 215.

50

Roger Haight. Espiritualidade cristã para buscadores: reﬂexões sobre os Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola, 2015,
p. 27.

51

Jean-Claude Dhôtel. La espiritualidad ignaciana, 1991, p. 15.
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mais ele percebe o senso de seu próprio pecado”,52 fato esse considerado como a síntese da experiência inaciana.
Na segunda semana, os principais mistérios da vida de Jesus que inicia com sua Encarnação
e vai até a sua entrada em Jerusalém, constituem o objeto das meditações, a via iluminativa, a
via do Reino de Cristo, cujo objetivo é despertar o desvelo apostólico, é anunciar o Reino e a
salvação do mundo, e a das Duas Bandeiras, cuja ﬁnalidade é se aproximar do exército de Jesus
Cristo e combater as investidas de Lúcifer.
Na terceira semana, as meditações da vida de Cristo assumem caráter dramático porque será
a contemplação da paixão, de sua morte na cruz como também sua eleição, o que traz como
originalidade tornar o discernimento um instrumento da vontade de Deus em sua vida diária.
Na quarta e última semana o convite é participar do júbilo dos mistérios pascais, quando
Cristo reaparece com todo o seu esplendor após sua Ressurreição. A contemplação do mistério
pascal, a morte e ressurreição de Cristo, é o tempo espiritual para a mudança de sua própria vida
sob a ação do Espírito Santo.
O exame espiritual cotidiano proposto por Inácio de Loyola nos Exercícios Espirituais, em
suas dimensões puriﬁcativa, iluminativa e unitiva, que signiﬁca sua experiência vivenciada de
autorreﬂexão pessoal e de diálogo com Deus, pode ser dividido em cinco passos:
• Dar graças a Deus, Nosso Senhor pelos benefícios recebidos.
• Pedir a Graça da iluminação do Espírito Santo, cujo objetivo é conseguir fazer um profundo exercício de discernimento espiritual.
• Examinar-se, isto é, observar os pensamentos, palavras e ações, cuja ﬁnalidade é preparar-se para a conﬁssão, a busca pela reforma interior, como também servir a Deus de maneira
íntegra.
• Arrepender-se de suas faltas cotidianas no âmbito de sua interioridade, como também
pedir perdão a Deus, Nosso Senhor, com o intuito de experimentar uma profunda alegria
e gratidão para crescer na ﬁrme conﬁança em Deus.
• Renovar a esperança e assumir o compromisso de continuar a peregrinação na direção do
Reino, cujo propósito é o crescimento espiritual e a misericórdia divina.
Tais aspectos do exame cotidiano busca na realidade, adquirir maior conhecimento de si
mesmo, redescobrir o verdadeiro sentido da ascese, fortalecer a capacidade de discernimento,
52
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encontrar Deus na vida cotidiana, adquirir maior sensibilidade, assumir compromisso social e
ver a vida com senso prático e realista.
A gloriﬁcação do Pai representou o desejo primordial de Cristo, portanto, ela é observada como o eixo da espiritualidade de Inácio de Loyola, pois o amor de Deus manifesta-se
na criação.
Na composição dos Exercícios Espirituais, percebe-se leves traços de dependência de alguns
textos do Flos Sanctorum. Dessa obra Inácio de Loyola extraiu a vida de penitência, de abnegação e de zelo pela salvação das almas como orientação fundamental em suas experiências
meditativas, como também fez de Maria, a Mãe de Jesus sua guia e orientadora durante sua
evolução espiritual. Enquanto lia todas as obras ao seu alcance ele ia anotando os pensamentos
de maior relevância em um caderno de trezentas folhas que o acompanhou durante toda a sua
vida de peregrino.
Segundo o Pe. Jerônimo Nadal, Deus comunicou a Inácio a estrutura dos Exercícios Espirituais e a forma de vida apostolicamente ativa na ilustração do rio Cardoner; Deus o cumulara
com dons místicos em Manresa, na Catalunha.
Mark Rotsaert explicita que “os primeiros traços de uma prática dos Exercícios Espirituais
datam dos anos 1526-1527, época durante a qual Inácio de Loyola era estudante na Universidade de Alcalá de Henares”,53 e ele se dirigia a um público com pouca instrução, conforme consta
nos arquivos da Inquisição.

Discernimento espiritual inaciano
Conforme o Pe. González-Quevedo, “o discernimento inaciano tem por ﬁnalidade a busca
e a descoberta da vontade de Deus, distinguindo-a das ilusões e seduções do mal, bem como
de nossa própria vontade ou de nossos instintos egoístas”.54 E ainda, a busca da perfeição é o
caminho que conduz para Deus, a quem “Inácio chamava de “sua divina Majestade”.55 “Este
discernimento espiritual está em função da opção, da decisão, da ação a ser tomada, que, em
termos de espiritualidade inaciana, chamamos de ‘Eleição’. [...], seja expressão não de um impulso do egoísmo, mas da vontade de Deus no momento atual.”56
53

Mark Rotsaert. Os Exercícios Espirituais: o segredo dos jesuítas, 2017, p. 43.

54

Luiz González-Quevedo, SJ. Discernimento espiritual: as Regras inacianas, 2013, p. 11.

55

CEI – Itaici. A força da metodologia nos Exercícios Espirituais, 2002, p. 7.

56

João Batista Libânio, SJ. O discernimento espiritual revisitado, 2005, pp. 7-8.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVII, n. 66

119

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Inácio de Loyola colocou a Eleição no centro dos Exercícios Espirituais por sua fundamental
importância durante a realização do “retiro espiritual” (termo considerado vulgar no pensamento do Pe. Jesuíta João Libânio), onde três condições são de suma importância para a prática do
discernimento, o qual deve encontrar-se em um espaço de fé eclesial: puriﬁcação, generosidade
e clima de oração.57 Assim o indivíduo se prepara para penetrar nos mistérios insondáveis do
plano de Deus e reconhecer suas manifestações através da oração.
“A metodologia dos Exercícios Espirituais é uma mistagogia de caráter batismal, pois o Batismo é a graça inicial e básica para a conﬁguração do cristão a seu Mestre e Salvador”,58 cujo
objetivo ﬁnal é aproximar o praticante do mistério divino. Esta metodologia possui uma crença
que inspira, fundamenta e constitui sua mística: buscar e encontrar a vontade de Deus, e sua
essência é a consciência e o desejo da ação do espírito na pessoa para que possa participar de sua
missão na construção do Reino.59
O discernimento espiritual deveria ser contemplado atualmente face às tentações provocadas por pressões e desejos que não provém de Deus, pois Inácio de Loyola acreditava
que o ser humano que busca a experiência dos Exercícios Espirituais tem por objetivo
realizar seus mais íntimos desejos, porque a liberdade interior elimina todos os elos sombrios exteriores.
No pensamento de Inácio de Loyola Deus se comunica, se expressa na interioridade humana. Por essa razão o discernimento espiritual favorece uma reciprocidade consciente com o
Senhor através da oração que caracteriza essa dimensão de alteridade. Estar atento aos sinais dos
tempos é entender que Deus fala através de mediações históricas. Isto signiﬁca que se deve ter
sempre uma visão positiva da vida porque a “sorte ajuda os audazes”.60
A alegria interior é uma característica de consolação espiritual, conceito fundamental no
discernimento inaciano, cujos Exercícios Espirituais favorecem esta alternância de sobriedade e
entusiasmo na busca em conhecer e sentir a vontade de Deus, cuja raiz encontra-se na fé humana, um legado de Deus em benefício de quem cultiva uma atitude de conﬁança amorosa, porque Deus responde às nossas perguntas e nós podemos ouvi-lo no silêncio de nossa desolação
espiritual, na obscuridade de nosso espírito.
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Cultivar o pensamento positivo, perseverar, manter a esperança são reações ﬁrmes e concretas contra a desolação, a segunda regra do discernimento inaciano que ensina que “a tradição
judaico-cristã apresenta a vida nesta terra como um combate espiritual”,61 uma luta ininterrupta entre as forças do bem e do mal. Forças estas conhecidas como a luz divina e os espíritos
malignos do mundo invisível. Por isso Inácio de Loyola ensina em seus Exercícios Espirituais a
busca pela vontade de Deus através da oração, pois foi este o caminho que ele trilhou a partir
de sua convalescença: “discernir o que provocou uma alegria espiritual, uma paz interior, tendo em vista uma decisão que conduz à sua vocação. Deus fala ao homem em sua afetividade
profunda: essa é a convicção profunda de Inácio, e os Exercícios ensinam os homens a decifrar
a linguagem de Deus”,62 pois a Inácio de Loyola tocou a experiência de que Deus se comunica
sem intermediários com o homem. Ele conheceu essa sensação e reﬂetiu seu resultado em sua
própria vida através de sua fé em Jesus Cristo que ele interpretou que como sendo amor, ele só
possui o desejo de que o homem viva plenamente.
Buscar Deus em todas as coisas pode ser interpretado como olhar para a história e para o
mundo e aprender discernir suas características e dentre elas a esfera política, mas é preciso levar
em consideração esses diversos níveis de dimensão política e para isso é necessário fazer uma
mediação de uma atitude face à realidade. Normalmente esta análise é feita através das ciências
do social porque somente a intenção e a boa vontade não condizem com a realidade, porque o
mundo encontra-se dividido em planos dos quais o plano do sagrado, do espiritual está reservado ao plano religioso, o qual deve agir como expressão de sua entrega ao Absoluto, porque a
vida religiosa não tem uma dimensão sociopolítica capaz de contribuir apenas com sua estrutura fundamentada na Escritura e Tradição. Por essa razão, a fé inaciana que se encontra alicerçada
na transcendência que penetra no cerne último da realidade, cuja referência é o Criador, passa a
ideia de indiferença mediante as causas humanas, mas ela não está relacionada com a suspensão
do compromisso porque o discernimento remete a uma realidade distinta que é o interior do
ser humano, e é daí que parte a mediação diante das circunstâncias impostas pela realidade do
mundo e da história, cuja justiça muitas vezes está impregnada de ideias que não concatenam
com o discernimento que tem também seu aspecto de “kénosis”, humilhação, limitação, cujo
olhar se lança para o universal evangélico, pois o amor de Jesus se estende ao inﬁnito,63 dando
sentido a todas as contradições da história humana.64
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Portanto, é na experiência do silêncio que as moções (consolação e desolação) e o discernimento dos espíritos, independente das principais características atuais: secularismo, pluralismo,
individualismo e subjetivismo despertam o acolhimento e a solidariedade no espírito do indivíduo, os quais podem ser considerados como atributos para uma preparação para o encontro
com Deus, pois Inácio de Loyola compreendia que o ser humano foi criado para louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor e, assim, alcançar sua salvação.

Considerações finais
Conclui-se que tanto a espiritualidade quanto a mística são caminhos transformadores na
vida do ser humano desde os primórdios da humanidade na sua busca pelo Sagrado. A expressão inaciana “Contemplação para alcançar Amor”, é o princípio e o fundamento para o discernimento espiritual, que no conceito de muitos jesuítas signiﬁca que Deus está no meio de nós.
A espiritualidade inaciana possui uma característica de fundamental importância para o discernimento espiritual: a pessoa de Jesus, o Cristo, rosto humano de um Deus que é Amor e Misericórdia insondáveis. Por essa razão o homem deve familiarizar-se com a plenitude de Cristo.
O ser humano sempre esteve voltado para os gloriosos mistérios sagrados. Com os ensinamentos inacianos por meio da Contemplação à totalidade do Mistério de Cristo, ele poderá ser
consolado através das práticas dos Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola, cuja experiência
lhe permitirá experimentar a essência da mística baseada na oração, a qual o fará se voltar para
os princípios da espiritualidade inaciana que é ver Deus em todas as coisas e contemplá-lo para
alcançar seu amor.
Esta prática inaciana tem por ﬁnalidade desenvolver um caminho pessoal rumo ao Cristo
Universal considerado a estrutura da espiritualidade cristã. Contudo, o ser humano ao despertar seu interior para uma espiritualidade de transformação pela graça como também pela sua
ﬁdelidade aos mínimos sinais da Vontade divina poderá eleger seus mais íntimos desejos diante
da realidade onde se encontra atualmente. Diante desses ensinamentos o ser humano pode ser
considerado a essência da evolução e a ascendência do Universo.
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O TE ÓL O G O E O PA PA D O : HA N S KÜN G E O S PA PA D O S
DE JO Ã O PA ULO I I , B EN T O XVI E F R A N CI S CO
REUBERSON FERREIRA

Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar, haja vista o recente falecimento do
teólogo suíço Hans Küng, elementos das críticas que ele articulou em relação ao papado e aos
três últimos papas. A rigor, o professor de Tübirgen, em vários escritos, critica positivamente ou
negativamente a instituição do sólio petrino sob o prisma do Vaticano II. Quanto mais os bispos de Roma caminham para perto ou para longe dessa bússola, maior ou menor, mais vorazes
ou não, são os seus questionamentos. A perspectiva é tratar do ponto de vista histórico e teológico da relação do teólogo suíço com os papas(papado), mormente com os três últimos, nos
quais se percebe um crescente que vai do silêncio à esperança, passando pelo diálogo amistoso.
Palavras-chave: Hans Küng, papado, pastoral, Vaticano II.
Abstract: This article aims to present, in view of the recent death of the Swiss theologian
Hans Küng, elements of the criticism that he articulated regarding the papacy and the last three
popes. The Tübirgen professor, in several writings, criticizes positively or negatively the institution of the papacy from the perspective of Vatican II. The more the bishops of Rome move
closer or further away from this compass, greater or lesser, more voracious or not, are their questionings. The perspective is to deal from the historical and theological point of view with the
Swiss theologian’s relationship with the popes (papacy), especially with the last three, in which
a crescendo is perceived that goes from silence to hope, passing through friendly dialogue.
Keywords: Hans Küng, Papacy, Pastoral, Vatican II.

Introdução: um movimento ascendente
Em abril passado, poucos dias após cumprir 93 anos, faleceu um dos maiores teólogos dos
últimos tempos, Hans Küng. Com noticiado, pelo porta-voz da fundação Weltethos, organismo
pelo teólogo suíço fundado para promover uma Ética planetária, sua morte foi “em paz em sua
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casa de Tübingen”, Alemanha. Nessa cidade, Küng viveu a maior parte de sua vida, lecionando,
estudando, escrevendo e publicando. Era nesse ambiente universitário e cosmopolita que ele
queria descansar em paz, como manifestou em vários textos, particularmente em sua obra, na
versão espanhola Una muerte feliz? – seu canto do cisne –, na qual defendia a liberdade (KÜNG,
2016) de uma morte digna (Ars moriendi), sobretudo após o falecimento do seu amigo, crítico
literário e pensador Walter Jens.
Küng nasceu na pequena Sursee, no estado de Lucerna em 1928, e foi criado às margens do
rio Mauenseee, ambos na Suíça. Agigantou-se, contudo, para o mundo por meio de sua vasta
produção teológica. Ele insere-se no panteão daqueles poucos homens em toda história da Igreja que tiveram muito a dizer ao Cristianismo. Formou-se em Teologia na Gregoriana em Roma.
Defendeu sua tese sobre a doutrina da Justiﬁcação no pensamento de Karl Barth, na Sorbone
e no Instituto Católico de Paris. Foi professor por duas décadas de teologia fundamental na
Faculdade Católica de Teologia da Universidade Eberhard Karls Tübingen. Fundou o instituto
de pesquisas ecumênicas no mesmo centro acadêmico, do qual se tornou professor, quando sua
permissão para lecionar teologia católica foi cassada. Publicou mais de duas dezenas de obras,
traduzidas para inúmeros idiomas.
Nos anos conciliares (1959-1965), foi nomeado perito e assessor do cardeal Carl Joseph Leiprecht. Era o mais jovem de um adensado grupo de teólogos que tinha em suas ﬁleiras o belga,
Edward Schillebeeckx, o francês Yves Congar e os teutônicos Joseph Ratzinger e Karl Rahner,
entre outros. Avant la lettre e inserido no espectro de sua vasta produção literária publicou, com
a chancela do cardeal Köning, arcebispo de Viena, a obra, no original germânico, Konzil und
Wiedervereinigung: Erneuerung als Ruf in der Einheit (KÜNG, 1962). O texto ganhou versões
em vários idiomas e antecipou discussões que se haveria de tratar no concílio e para além dele,
em anos seguintes (Cf. KÜNG, 2003, p.342- 348).
No interior do Concílio e contiguo ao término dele, por algumas de suas ideias avançadas,
foi chamado à prudência e a servir a Igreja por Paulo VI (cf. KÜNG, 2003, p. 578; 2017, p.
113-117). Após a assembleia conciliar, e sobretudo, quando colocou em pauta o dogma da
infalibilidade Papal, a qual contestava sua fundamentação teológica, com sua obra, no original
alemão, Unfehlbar? Eine Anfrage (Infalibilidade, uma investigação), suas relações tornaram-se
animosas com a cúria Romana, resultando tempos depois na cassação da sua missio canônica
sob o papado de João Paulo II.
Sobre sua relação com os Papas, ele escreveu um texto, no original teutônico intitulado
Sieben Päpste. Wie ich sie erlebt habe (Sete papa, como eu os senti). Trata-se de um testemunho
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e balanço pessoal sobre os papas de Pio XII a Francisco (KÜNG, 2017). Nesta perspectiva,
esta sumário artigo sobre Küng, para além do vastíssimo espectro do que sobre ele pode ser
dito ou escrito, quer tratar do ponto de vista histórico e teológico da relação do teólogo com
os papas (papado), mormente com os três últimos, nos quais se percebe um crescente que vai
do silêncio à esperança, passando pelo diálogo amistoso. Em outros termos quer-se reﬂetir de
João Paulo II a Francisco, passando por Bento XVI, a relação de Küng e o modo como eles
assumiram o papado.

Hans Kung e João Paulo II: da simpatia à crítica pública
Hans Küng e Karol Wojtyła, certamente, cruzaram lado a lado, várias vezes, o imenso corredor da basílica Vaticana ou avistaram-se algumas vezes na Praça São Pedro diante das colunatas desenhadas por Berrini. Ambos tomaram parte da assembleia conciliar e tiveram papeis
relevantes dentro o concílio. A fama de ambos os precedia e, se não estreitaram laços, ao menos
tomaram ciência um do outro.
Anos depois, o Cardeal de Cracóvia, tornou-se Papa sob o nome de João Paulo II e, Hans
Küng, seguiu suas atividades lecionando e publicando seus escritos. Inicialmente houve certa
empatia (KÜNG, 2017, p.153, 169) da parte do teólogo pelo sucessor de Pedro, aﬁnal “o
monopólio que os italianos exerciam há séculos sobre o papado teria que ser quebrado caso se
[quisesse] propiciar, ﬁnalmente, uma verdadeira reforma” (KÜNG, 2017, p.153).Ultrapassado
um ano do papado de João Paulo, Küng exarou um artigo publicado simultaneamente em várias línguas em diversos periódicos avaliando o perﬁl do pontiﬁcado do papa polonês pondo em
xeque as contradições das proposta eclesiais e sua conduta interna. Ademais o livro do teólogo
suíço, logo depois publicado, punha em suspeição a infalibilidade papal, por meio de argumentos bíblicos e históricos. Ele problematizou a questão do primado petrino e sua continuidade
como estrutura necessária e vinculante da formação da Igreja. Sugere, em decorrência dessa
premissa, um caminho de reforma do primado petrino. Defende, para os católicos, a renúncia
ao primado de jurisdição e de poder (absolutista) em nome do primado ministerial (cf. KÜNG,
2017, p. 224); para os protestantes, advoga o reconhecimento de um primado pastoral e ministerial. As causticantes críticas foram avolumando-se de uma forma que no início da década
de oitenta, João Paulo II, por meio da congregação ordenou que Küng explicasse suas teses e se
retratasse de suas posturas.
O professor de Tübingen, não o fez e recusou-se a ir a Roma dar explicações ao ex-Santo
Ofício. Pitoresco, desse episódio foi que ele, disse que não iria à cidade justiﬁcar-se ou retratar
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e se o fosse, a Congregação para Doutrina da Fé deveria custear suas despesas ou na pior das
hipóteses, deveria ir a sua casa para argui-lo (LEFEVERE, 2021). O entrave redundou, in extremis, na cassação da permissão para a docência em cadeiras católicas na faculdade de Teologia
em Tübingen. Esse fato, não o impediu que continuasse lecionando, particularmente à frente
do instituto de Teologia Ecumênica, na própria universidade, que ele mesmo havia fundado.
Assim como a relação entre Hans Küng e a estrutura eclesiástica foram marcadas por causticantes críticas, com João Paulo II não foi diferente. A maneira como o teólogo suíço enxergava
o pontiﬁcado, defendido e apresentado pelo a época bispo de Roma, foi pautado por ácidas,
porém fundamentadas. Marcado por uma oposição ao modelo eclesiológico assumido pelo
pontíﬁce que transparecia que o “movimento conciliar deveria ser freado e a reforma intraeclesiástica, estancada” (KUNG, 2012, p. 180). Para Küng, as propostas conciliares, receberam
em João Paulo II um retrocesso, uma involução, um atraso. O Papa, desse modo, tornou-se
desejoso de “começar dentro da Igreja uma época de restauração, que poderia ter devastadoras
consequências intraeclesiais e ecumênicas” (KÜNG, 2017, p. 169).
As críticas adjudicadas ao modelo de papado implementado por João Paulo II caminham
em várias frentes. Küng atesta que sob a condução do cardeal Karol Wojtyła que se tornou
Papa, o papado tornou-se um espectro de contradições. (cf. KÜNG, 2017, p. 183). A luz dos
vários postulados do Vaticano II e de abertura ulteriores que a Igreja poderia ter, o teólogo de
Tübingen, advoga que João Paulo II, que havia tomado parte do Concílio, renegara a noção de
colegialidade. A autoridade local dos bispos é preterida em favor de uma obediência estrita ao
primado do Papa. Como consequência dessa postura despontam bispos, em grande medida,
“medíocres, ultraconservadores e servis” (cf. KÜNG, 2017, p. 183). Há uma centralidade da
autoridade papal, do catolicismo romano em detrimento da Igreja local e dos bispos titulares.
Retoma-se a um governo absolutista.
Pari passu a uma aposta num episcopado servil e devotado, para Hans Küng, João Paulo
II buscou em seu papado igualmente construir um laicato subserviente, acrítico e obediente
(KÜNG, 2017, p. 187-188). Levantando suspeita sobre todo grupo que dissonasse dessa
perspectiva, promoveu grupos reacionários. Nesse espírito, deu impulso a (novos) movimentos de cunho ultraconservadores, tais como: Comunhão e Libertação, Legionários de Cristo,
Regnum Christi, entre outros. Apostou e igualmente protegeu, aqueles que conduziam esses
grupos, para garantir aquiescência dos seus asseclas. Desse modo, defendeu Marcial Maciel
Degollado fundador dos Legionários de Cristo e do Regnum Christi bem como canonizou
José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei. Assim, longe de promover um laicato, crítico,
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consciente e eclesialmente comprometido, como o Vaticano II havia principiado os primeiros
passos, para Küng “ﬁel a sua imagem de uma igreja uniforme e obediente, o Papa vê o futuro
da Igreja quase exclusivamente nos movimentos conservadores de leigos fáceis de controlar”
(KÜNG, 2017, p. 188).
Küng também divisa no papado, sob a regência do Papa polonês, um paradoxo entre ações
e condutas no que tange ao ecumenismo. Se de um lado, João Paulo II, é afeito a grandes momentos e movimentos que agregam religiões diversas para orações comunitárias em vista a paz;
de outro lado, não se percebe nele, um desejo de abordar em profundidade elementos teológicos
e implicações práticas. A perspectiva aqui adotada é pré-conciliar que entende o ecumenismo
como “a ‘submissão’ das igrejas orientais ao primado de Roma e ao retorno dos protestantes [...]
a casa paterna católico-romana” (cf. KÜNG, 2017, p. 185). Há nesse sentido um retrocesso na
perspectiva ecumênica e, quiçá no paradigma do diálogo inter-religiosos.
Por ﬁm, à luz de princípios advogados em vista dos novos sinais dos tempos no do mundo moderno, Küng entende que o Papa de João Paulo II, fechou-se a discussões imperiosas,
tais como: a questão dos anticoncepcionais (e ministério feminino), o celibato eclesiástico e
perpetrou-se uma caça aos teólogos críticos e criativos. Como consequência desse fechamento
ao diálogo, notou-se a violação de consciência não raro por pessoas, divididas entre a moral
sexual rigorista católica e o uso “ilícito” de contraceptivos (cf. KÜNG, 2017, p. 186); O declínio de ministros ordenados – embora haja outros motivos para esse problema (cf. KÜNG,
2017, p. 186); Uma ausência de intelectuais e teólogos de grande envergadura para responder aos grandes questionamentos teológicos e um descrédito das produções em teologia (cf.
KÜNG, 2017, p. 186).
Nota-se que João Paulo II, para Küng, perdeu a chance de empreender uma reforma com o
ﬁm do monopólio italiano, pois distanciou-se do Concílio Vaticano II. Fez uma guinada restauracionista. Apoiou e defendeu movimentos ultraconservadores, retrocedeu a marcha conciliar
da Igreja. Recobrou esforços para uma centralização do governo da Igreja. Refutou, em grande
parte a autoridade dos bispos diocesanos, tornando-os, não raro, servis. Furtou-se ao concreto
diálogo inter-religioso, feriu o ecumenismo. Endossou uma inócua Teologia moral. Tentou e
silenciou muitos teólogos, que poderiam contribuir para que a Igreja apresentasse uma imagem
mais ﬁel ao evangelho de si mesma. Entre os acadêmicos de teologia silenciados, o crítico Küng
recebeu igual tratamento. Ele foi, mesmo sem lograr todo efeito esperado pela Cúria Romana,
oﬁcialmente silenciado pela Congregação da Doutrina da Fé, da qual o futuro Papa Bento XVI
esteve por muitos anos à testa.
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Bento XVI e Hans Küng: entre as aulas e o papado
Entre a Faculdade Católica de Teologia da Universidade Tübingen, as congregações gerais
e a conversa fraterna em Castel Gandolfo, uma longa história foi construída entre Joseph
Ratzinger, Bento XVI, e Hans Küng. Foram colegas de docência e dividiram espaço no Vaticano II, sendo considerados avançados teologicamente. A história os uniu e os separou em
diversos momentos. Ratzinger tornou-se prefeito da Congregação que muitas vezes confrontou Küng. Pouco antes do conclave de 2005, o professor do centro ecumênico de Tübingen,
apresentou uma carta aberta aos cardeais que, se tivesse poder decisivo, pela clarividência
dos argumentos, a escolha dos purpurados nunca recairia para o prefeito da congregação da
Fé, como um sucessor a altura do papado (LIMA, 2006, p. 443). Uma vez Papa Bento XVI
aceitou o desaﬁo de conversar com Küng, pedido tantas vezes negado por João Paulo II (cf.
LIMA, 2006, p. 443-446).
Dos tempos da Universidade e do Concílio, Hans Küng ainda guarda reminiscência de
sua relação com Joseph Ratzinger. Foi o teólogo suíço, decano da Faculdade de Teologia que
indicou Ratzinger para universidade de Tübingen. Nos anos imediatos ao concílio, o professor
Ratzinger, talvez, assustado com o curso que havia tomado as interpretações do Vaticano II,
mudou-se para Regensburg, lugar tradicionalmente entendido como um reduto teológico eclesial conservador na Alemanha. Tempos depois foi feito arcebispo de Munique e, a convite de
João Paulo II, tornou-se Prefeito para Congregação da Doutrina da fé. Para Küng nesta função
Ratzinger tornou-se o principal aliado e verdadeiro responsável pela involução e o retrocesso
dos processos conciliares (cf. KÜNG, 2017, p.173-174).
A morte de João Paulo II, em abril de 2005, tornou Ratzinger o principal e mais forte
candidato palpável. Nesse período, Küng exarou uma breve e incendiária carta aberta aos
cardeais Romanos que “lhes propõe critérios para a eleição do Papa, inspirados no novo testamento, na grande tradição da Igreja católica e nas exigências do tempo presente” (KÜNG,
2017, p. 200). O texto traçava um perﬁl do Papa a ser eleito, descrevendo como alguém
afeito mais ao evangelho do que ao direito canônico; dado a uma colegialidade concreta;
paladino do ecumenismo e que assegurasse a liberdade e abertura eclesial (cf. KÜNG, 2017,
p. 202-207). A eleição do prefeito da Congregação para Doutrina da Fé, todavia, causou
absoluto desalento em Küng que traçara um outro perﬁl de Papa. Para ele, “o que parecia
impensável aconteceu: Ratzinger, o grande inquisidor e opositor de toda a reforma da igreja,
é Papa” (cf. KÜNG, 2017, p. 202-207). Não obstante, o eleito mereceria ao menos o privilégio da dúvida.
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Para Hans Küng, Bento XVI perdeu a chance de converter o Vaticano II na grande bússola
da Igreja, interpretando e reinterpretando ao seu modo e distante do paradigma conciliar, os
textos do concílio. Em concreto ele caminhou na via contrária do Espírito Ecumênico e do
diálogo inter-religioso. Insistiu na linha de uma vazia colegialidade episcopal e reaﬁrmou a autoridade papal. Negligenciou e ocultou graves escândalos ﬁnanceiros e morais.
No campo do ecumenismo e do diálogo inter-religioso, três exemplos são simbólicos dessa
postura, para Küng: A reabilitação da fraternidade de São Pio X, o Discurso em Ratisbona e o
acolhimento de sacerdote (bispos) anglicanos na comunhão católica. O primeiro representaria uma negação da autoridade conciliar, sobretudo porque esse grupo afastou-se do concílio
opondo-se a missa em vernáculo, a liberdade religiosa, ao ecumenismo e ao diálogo com os
judeus. Sua reabilitação, em que pese a ideia de acolher aqueles que estão fora da comunhão,
revela uma condescendência – não vista com teólogos da libertação na América Latina – com
um grupo sacerdotal que afronta toda tradição eclesial-teológica que se tentou construir após
o concílio. O segundo exemplo, o discurso dito na universidade de Ratisbona quando citou
o imperador Bizantino Manuel II, embora não fosse uma deliberada provocação, ao mundo
islâmico revelou uma incompreensão sobe o islam associando-o a uma religião violenta. Por
ﬁm, a acolhida de clérigos anglicanos na comunhão católica, acenando para a ideia de unidade como retorno ao seio da Igreja católica (cf. KÜNG, 2017, passim), negando declarações
bilaterais comuns.
Na linha do que praticou o seu predecessor, Bento XVI nega a colegialidade episcopal,
segundo o teólogo de Tübingen. A política de nomeação de bispos ﬁéis a Roma segue sendo
ordem do dia. A autoridade local dos bispos é preterida e reforça-se a força dos organismos
curiais e o primado do Papa. Como consequência dessa postura e pela nomeação de prefeitos
anticonciliares para dicastérios e bispo reacionários para o mundo inteiro, “reforçou-se as forças
anticonciliares em toda a Igreja” (cf. KÜNG, 2017, p. 235). Segue-se uma política nefasta que
promove nomes servis para postos avançados da Igreja. Agrega-se ao servilismo, uma cultura
anticonciliar em consequência vê-se o enfraquecimento, além de outros, da doutrina da colegialidade episcopal. Roma (o Papa) e responsável pela “Igreja” e pelas “igrejas”.
Por ﬁm, o papado tendo a frente ex-cardeal prefeito da Congregação para Doutrina da Fé
foi tomado por escândalos de ordem moral e ﬁnanceira. Que para Küng, relativo ao primeiro
tema, sobretudo pelos escândalos acobertados de pedoﬁlia, tocaria, mesmo que tangencialmente, a discussão sobre o celibato nunca suﬁcientemente debatido (cf. KÜNG, 2017, p. 238).
Ademais, o caso dos escândalos ﬁnanceiros revela uma Igreja cada vez vinculada a uma postura
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desonesta e corrupta, distante da imagem que deveria apresentar de si mesma (cf. KÜNG,
2017, p. 247), isto é, pobre e servidora.
A renúncia de Ratzinger, contudo para Küng, revela-se com uma surpresa “inesperada e
valente” (cf. KÜNG, 2017, p.248). O teólogo de Tübingen não julgava improvável que Bento
XVI tomasse tal atitude, visto o senso de responsabilidade que o mesmo detinha sobre suas atividades. Não obstante, a decisão o surpreendeu e, mesmo num pontiﬁcado tão distante do ideal
conciliar, a atitude pôs em curso a “desmistiﬁcação do ministério petrino, cujas repercussões
não são previsíveis” (cf. KÜNG, 2017, p. 249).
Nota-se que Bento XVI, para Küng, desperdiçou a oportunidade de fazer do Concílio Vaticano II a bússola da Igreja. Empreendeu, contiguo a João Paulo II, a guinada restauracionista:
negligenciando aspectos ecumênicos e inter-religiosos, recrudescendo na possibilidade de um
papado ministerial, pastoral como signo de unidade. Ofuscou a colegialidade, reforçou uma
cultura anticonciliar e furtou-se a temas cadentes como o debate sobre o celibato e Igreja pobre
e servidora. Contudo, sua renúncia a um só passo contribuiu para um processo de desmistiﬁcação do papado e para eleição de Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco.

Hans Kung e o Papa Francisco: o despertar de uma primavera
Pessoalmente, Küng e Francisco é certo que não se conheceram, nem antes nem depois da
chegada de Jorge Mário Bergoglio ao sólio petrino. A presença deste último, contudo, e seus
primeiros atos, tal como a escolha do nome do povorello de Assis e a convocação de um colégio
de consultores para reger o Vaticano, animaram o teólogo suíço. Esses fatos lhe ﬁzeram crer
– sem ufanismos – que uma “nova primavera” estaria despontando no seio da Igreja. Restava
saber se o Papa argentino seria capaz de levá-la a cabo, ante tanta oposição curial.
Pouco antes da eleição de Jorge Mario Bergoglio ao sólio episcopal de Roma, aos oitenta e
cinco anos, Hans Küng havia deliberado aposentar-se de todas as suas funções e acredita que
não tornaria a ver uma lufada primaveril de renovação, tal com a proposta por João XXIII
(KÜNG, 2021b). A renúncia de Bento XVI, a eleição do primeiro Papa Latino-Americano
e o modo como esse novo bispo de Roma se apresentou ao mundo reacendeu no teólogo
suíço a esperança. Ele, mesmo divisando as diﬁculdades curiais, depositou expectativa que,
o cardeal arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mario, agora Papa, pudesse recobrar o espírito e
o estilo de uma Igreja franciscana marcada por três notas: Paupertas, Humilitas, Simplicitas
(KÜNG, 2021b).
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Logo após a entronização de Francisco, Hans Küng escreveu ao Papa. Ele viu na constituição
de um grupo de cardeais para ajudar na condução das decisões acerca da Igreja uma mensagem
do Papa de alteração no curso das decisões eclesiais, doravante. Assim o teólogo suíço, divisou
nesse fato a ocasião para apresentar algumas sugestões ao Papa que tinha como argumento chave as seguintes palavras:
Para sair da atual crise da nossa Igreja, são necessárias algumas reﬂexões, também
sobre o âmbito moral, e acima de tudo reformas estruturais. Será muito difícil impor isso. Por isso, desejo-lhe muita sabedoria, coragem e força para resistir (KÜNG,
2021b).

A missiva foi recebida com esperança, e Francisco fez questão de responder ao professor de
emérito de Tübingen, em carta manuscrita e pessoalmente assinada.
Gentilíssimo Dr. Küng, recebi a sua carta do dia 13 juntamente com um artigo e dois
livros, que com gosto irei ler. Obrigado de coração pela sua amizade. Fico à sua disposição. Por favor, reze por mim, porque eu realmente preciso. Que Jesus o abençoe,
e que a Virgem Maria o ajude. Fraternalmente, Francisco (KÜNG, 2021b).

O estilo alvissareiro e pessoal do novo bispo de Roma eivou Küng de esperanças, sobretudo
porque sua palavra e seu estilo coadunavam-se com atitudes concretas. A seu ver as muitas escolhas feitas por Francisco processavam-se “esquivando-se da cúria [...] sinais de que esse Papa
quer fazer com que as palavras sejam seguidas pelos fatos e parece decidido a verdadeiras reformas” (KÜNG, 2021b).
Para além das impressões iniciais a relação entre Küng e Francisco ainda estabeleceram diversos contatos, muito embora este último começasse a fenecer em sua saúde. Acerca do debate
que Francisco e o jornalista, Scalfari, o teólogo suíço fez um elogioso comentário e defendeu,
sobretudo, a postura de Francisco ao questionar a cúria romana e divisar que sua ﬁnalidade seria
de estar a serviço do gênero humano e da Igreja povo de Deus (KÜNG, 2021c). Esta constatação conforma-se à praticada por Hans Küng ao longo de vários anos, pois ele entendia que
a cúria romana se assemelhava mais uma corte medieval do que um mecanismo a serviço da
Igreja. Precisava tornar-se um instrumento de serviço, assim como o papado deveria tornar-se
um primado ministerial para atingir a plena unidade.
Outro tema que aproximou Hans Küng e Francisco foi a controvertida questão da infalibilidade papal. Küng, a partir do seu livro Unfehlbar? Eine Anfrage, colocou sob suspeita a amplitude
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desse conceito e mesmo sua fundamentação histórica e teológica. Com Francisco, outra vez, ele
voltou a distender a questão. Embora a reconhecesse como a não mais prioritária das prementes
urgências do papado de Francisco, o teólogo suíço pediu, ao lançar o quinto título de sua opera
ommini, chamado de Infalibilidade que voltassem ao tema esquecido:
Eu não gostaria de alimentar as esperanças de muitas pessoas em nossa Igreja de
maneira irrealista. A questão da infalibilidade não pode ser resolvida de um dia para
o outro na nossa Igreja. Felizmente, o senhor (Papa Francisco) é quase dez anos mais
jovem que eu e, espero, irá sobreviver a mim. Com certeza o senhor vai, além disso,
entender que, como teólogo no ﬁm de seus dias, imbuído por uma profunda simpatia pelo senhor e seu trabalho pastoral, quis transmitir-lhe em tempo hábil este pedido de uma discussão livre e séria sobre a infalibilidade que está bem fundamentada
neste volume: non in destructionem, sed in aedificationem ecclesiae, “não no intuito de
destruir, mas de ediﬁcar a Igreja”. Para mim pessoalmente, esta seria a realização de
uma esperança de que eu jamais desisti (KÜNG, 2021d).

Ao apelo do professor emérito de Tübingen é fato que Francisco não ﬁcou indiferente, antes
o respondeu pessoalmente. A resposta não está publicada, contudo ela foi comentada pelo destinatário da carta apontando que Francisco não apresentou nenhuma objeção a discussão sobre
o tema da infalibilidade, incluso parece favorecer livre espaço para que o tema seja debatido
(KÜNG, 2021d). No entendimento de Hans Küng o Papa não vê o debate e os questionamentos como algo abjeto a fé, antes como um meio necessário para o bem da Igreja de da mensagem
evangélica. Nesse ato de Francisco, endossado por outras posturas, o autor de a Infalibilidade,
um questionamento (Unfehlbar? Eine Anfrage) sente-se identiﬁcado. Atesta extasiado que o estilo
de Francisco é “o novo espírito que sempre [esperou] do magistério”. Sabe, por isso que, nesta
perspectiva há espaço para “uma discussão livre, imparcial e aberta do dogma da infalibilidade,
esta questão chave fatídica do destino para a Igreja Católica, será possível” (KÜNG, 2021d).
Nesse sentido e ante tamanha coerência, tanto teológica como pastoral, o ainda inconcluso
papado de Francisco, caminha na linha oposta daquilo que Küng criticava nos pontiﬁcados anteriores. A carta escrita por Hans Küng, antes da eleição do Papa Bento XVI (cf. KÜNG, 2017,
p. 202-207; LIMA, 2006, p. 443), em grande medida, encontrou em Francisco uma coerente
resposta. Senão em absoluto, a descrição do bispo de Roma, por ela proposta, coaduna-se em
grande medida o primeiro jesuíta que acedeu ao sólio petrino (cf. KÜNG, 2017, p. 264).
O papado de Francisco, malgrado as oposições e a herança de um período de apatia (inverno) eclesial, tem em sua primeira encíclica que Küng considerava como “aquela que sinalizava
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a direção” (cf. KÜNG, 2017, p.183) que o papado tomaria uma expressão profunda de uma
necessidade de reformas. Ela apresenta, taticamente, um papado que busca ser, pela força do
ministério, um sinal de unidade (cf. KÜNG, 2017, p.265). Ao mesmo tempo, essa primeira
exortação divisa uma Igreja aberta à colegialidade, ao protagonismo do laicato e há especial interesse pelo ecumenismo e pelo diálogo inter-religioso. Esse postulado, caso seguidos, aos olhos
do crítico Hans Küng conﬁgurariam uma verdadeira revolução.
A rigor, embora Küng não comente em minúcias todos os fatos, algumas ações de Francisco
caminham nessa direção. Pode-se citar a convocação permanente dos sínodos ou a já mencionada constituição do grupo dos oito cardeais para conduzir as reforma da Igreja; mais ainda a
defesa da autonomia das Conferências episcopais, incluso concedendo-lhe poderes para legislar
situações especíﬁcas (vide caso das traduções de textos litúrgicos) conﬁguram um apelo a corresponsabilidade de todos os bispos pela Igreja, um exercício único de colegialidade episcopal e
sinodalidade eclesial, típicas de um papado que se renova e se coloca com sinal de unidade, não
como um poder absolutista.
A política de diversiﬁcação na criação e nomeação de cardeais (para dicastérios), sempre de
vários continentes e de espectros eclesiais diversos, bem como nomeação de bispos forjados na
linha de uma perspectiva mais aberta e na continuidade do Vaticano II revela outro aspecto do
papado de Francisco, na linha do que sugeriu Küng. Isto é um papado inspirado pelos postulados do Concílio e com uma ﬁsionomia eclética, tanto na condução de cargos curiais como na
direção das Igrejas locais. Um claro apelo a uma Igreja adulta, madura e colegial.
Ainda nesse espectro, a abertura para o diálogo tornou-se uma nota característica desse papado. À guisa de exemplo o debate sobre a questão dos recassados, dos ministérios que podem
ser outorgados a mulheres e a discussão sobre o celibato sacerdotal, como a que aconteceu no
interior do Sínodo para Amazônia, indicam uma abertura do papado ao diálogo sem medo,
como caminho para a renovação da face da Igreja. Incluso, quando Francisco, embora ao juízo de Küng não fosse o tema de primeira grandeza, aceitou debater o tema da infalibilidade
(KÜNG, 2021d), soou como a capacidade e a disposição para a reﬂexão, a discussão.
O enfrentamento de temas complexos, como os escândalos de pedoﬁlia, as suspeitas de
desvios econômicos, em regra e na perspectiva daquilo que Küng criticava dos outros papados, revela uma preocupação em depauperar qualquer rusga que macule a imagem da Igreja.
Tendendo a apresentá-la como ela deve buscar portar-se para o mundo como humilde, pobre e
servil, como advogava o teólogo suíço (cf. KÜNG, 2017, p. 260).
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Embora não tenha contemplado o termo que terá o pontiﬁcado de Francisco, as atitudes do
atual Papa de Roma ﬁzeram Küng, que já “não esperava que se [realizasse] o sonho de um novo
despertar da Igreja, como aconteceu com João XXIII” (cf. KÜNG, 2017, p. 260), divisar, outra
vez, aquela lufada revigorante do espírito que moveu o Papa Roncalli. Suas expectativas tomaram
forma e não houve outro adjetivo para esse momento do que o chamá-lo de primavera eclesial.
Assim, ao ﬁnal deste texto, cabe perguntar teria o teólogo Tübingen sob o papado do Bispo Argentino, aproximando-se da ortodoxia ou Francisco se afastado dela? Embora o atual bispo de Roma
tenha encampando muitas ideias que Küng defendia, nota-se que entre ambos havia diferenças,
quer carismáticas, quer institucionais. Contudo, não se pode deixar de dizer que se entende que
por vias distintas, tanto um como outro, queriam uma Igreja e um papado à altura do Evangelho.

Conclusão
Hans Küng é um ﬁel teólogo dos postulados do Vaticano II, às vezes avançando e apontado
para um novo paradigma teológico. Desse modo, sua relação com os Papas, ao menos com os
que aqui foram apresentados, caminha na direção de uma crítica à ﬁdelidade que cada um teve
ao evento conciliar no exercício do magistério petrino. A capacidade que cada um teve ou não
de transformá-lo na bússola para Igreja na sociedade moderna é a medida de sua avaliação.
Quanto mais distante do aggionarmento proposto pelo concílio convocado por João XXIII,
quanto mais em direção oposta à volta as fontes, maior e mais causticante eram as críticas, sobretudo tentando fazer do papado, um ministério mais que um poder. De igual modo, como
no caso do Papa Francisco, quanto mais se aproximava do espectro conciliar, mas simpatia – o
que não quer dizer sem críticas – o purpurado recebia do teólogo suíço.
Küng, como aﬁrmou um cardeal, logo após sua morte, criticava a Igreja porque a amava.
Não apenas a instituição em si, mas o conceito teológico que ela sintetizava: povo de Deus. Na
mesma linha, pode-se dizer que ele, criticava o papado porque amava a Igreja e o que essa ﬁgura
– o Papa – poderia ser e simbolizar para essa instituição. Tratava-se, desse modo de uma postura
“non in destructionem, sed in aedificationem ecclesiae”.
Suas críticas eram fundamentas na ideia de uma ﬁdelidade ao Evangelho e a Jesus Cristo,
que foi uma grande busca do Concílio Vaticano II (Ad Fontes). Assim, se quisermos responder
a pergunta de Hans Küng feita em seu último livro traduzido para o português – A Igreja tem
salvação?, poderíamos dizer que sim, desde que seja a da ﬁel e atualizada memória daquele que
a inspirou: Jesus Cristo. Igualmente se perguntarmos: o papado tem salvação? Sim, desde que
seja entendido na perspectiva do serviço ensinado pelo Cristo.
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TH OMA S MERT TEOLOGIA
O N E O PER CUR S O CO N T EM PLAT I VO:
CIBER
SE MENTES PA R A O D I Á LO GO I N T ER -R ELI GI O S O
ANDRÉ MAGALHÃES COELHO

Resumo: Em tempos de violências simbólicas como o esvaziamento do diálogo com o
próximo, o crescente aumento de intolerância religiosa por parte de grupos fundamentalistas, da falta de alteridade, da busca de compreensão e de urgência em uma era marcada pela
ausência de abertura e aproximação ao desconhecido, em um mundo repleto de diversas
expressões religiosas e crenças seculares, não há como se isolar ou ignorar as múltiplas manifestações do sagrado em suas formas. É urgente entendermos essas transformações. Nesse
contexto se cria a importância do diálogo inter-religioso. Este modesto texto tem o propósito
de mostrar o itinerário de Thomas Merton, um místico Católico (1915 – 1968), considerado
uns dos mais inﬂuentes da Igreja do Século XX. Nada mais legível e concreto do que sairmos
de reﬂexões abstratas e conceituais e oferecermos a experiência de abertura e profundidade na
vivência, do respeito e do desapego do “eu” sobre a vida desse eremítico e sua experiência com
a contemplação e o encontro com a alteridade, como ele mesmo classiﬁcou: “um autêntico
ecumenismo transconfessional”.
Palavras-chave: Thomas Merton, contemplação, mística, alteridade e diálogo inter-religioso.
Abstract: In times of symbolic violence such as the emptying of dialogue with others, the
growing increase of religious intolerance on the part of fundamentalist groups, the lack of otherness, the search for understanding and urgency in an era marked by the absence of openness
and approach to the unknown and in a world ﬁlled with various religious expressions and
secular beliefs, there is no way to isolate or ignore the manifold manifestations of the sacred in
its forms. It is urgent to understand these transformations. In this context the importance of
interreligious dialogue is created. This modest text is intended to show the itinerary of Thomas
Merton, a Catholic mystic (1915-1968), considered one of the most inﬂuential of the 20th
Century Church. Nothing is more readable and concrete than leaving the abstract and conceptual reﬂections and oﬀering the experience of openness and depth in the experience, respect
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and detachment of self about the life of this hermit and his experience with contemplation and
the encounter with otherness. , as he put it: “a true trans-confessional ecumenism.”
Keywords: Thomas Merton, contemplation, mysticism, alteration and interreligious dialogue.

Introdução
Thomas Merton, um dos teólogos e místicos mais inﬂuentes da modernidade, cujo verdadeiro nome era Tom Feverel Merton, nasceu na cidade de Prades, na França, em 31 de janeiro
de 1915, em uma pequena casa na rua de Setembro, também em Prades. Seus pais se chamavam
Owen e Ruth, seu pai neozelandês e sua mãe americana (ISMAEL, 1984, p. 18). Teve sua trajetória como intelectual na França, Inglaterra (na Universidade de Cambridge) e Estados Unidos.
“Em Roma, extasiou-se com as igrejas e com os monumentos históricos. Durante uma visita
ao mosteiro trapista de Tre fontane, a ideia de ser monge lhe ocorre naturalmente” (ISMAEL,
1984, p. 22). Podemos destacar também que a mística de Merton se destaca pela compaixão e
pelos injustiçados, em especial o diálogo e abertura com outras tradições religiosas. A sua experiência pela a Ásia foi a que mais lhe tocou, com seu profundo e autêntico ecumenismo. Sua
vida era de contemplação, um homem sedento pelo mistério da bondade e humildade e sem
dúvida a sua inquietude estava em dialogar com o mundo.
Para Merton, o contemplativo é alguém que se dirigi para o desconhecido e busca o sentido
da vida com honestidade em todo o seu ser, aventurando-se com todo seu coração nas profundezes do seu “eu” interior. Mostra-se atento ao universo e a pequenos detalhes do cotidiano é
alguém que mergulha nas águas profundas do ser, tentando por meio de sua contemplação que
a experiência é um convite á integração do humano com a experiência do Real. Para ele não
era algo tão complicado; tinha apenas que observar o encantamento do vazio em sua volta, não
que fosse algo sem sentido, mas sim com uma profunda aproximação do Deus que dialoga com
todos, sem restrições ou fundamentalismos, e que se mostra presente no interior do ser humano
(TEIXEIRA, 2012, p. 30). A solidão para o apóstolo da compaixão era aquela que nos faz esquecer não só de nós mesmos, mas que nos leva a uma reﬂexão da humildade e bondade e que
nos permite aﬁrmar que estamos unidos a um povo e um universo com suas ambiguidades, para
que possamos então mostrar alteridade e simplicidade. Esta é a vida de um eremita.
Em tempos de violências simbólicas e conservadorismos, mostra-se mais que urgente a vida
e o itinerário desse ser contemplativo, que nos desaﬁa a seguir um caminho mais aberto e de
diálogo com o próximo, deixando que os afetos e a mística nos envolva e que nos ajude a viver
uma vida de alteridade e respeito aos indiferentes desse mundo, que tende a fundamentalismo
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de grupos e indivíduos presos a uma tradição que leva a violências e ruptura com o amor de
Deus, que tudo transcende e acolhe, sem fazer restrições e impondo direitos egoístas, e sem
levar em conta o outro que esta incluído no mesmo silêncio. Como ele mesmo dizia: “quanto
mais estamos em solidão, mais estamos juntos; e quanto mais estamos em comunidade, a verdadeira comunidade de caridade” (MERTON, 2017, p. 72). Não a comunidade dos barulhentos,
que traz discórdias de todo tipo, mas sim a união do amor, na qual todos juntos encontramos
a participação dentro do silêncio comum. Esse modesto texto tem o propósito de contribuir
para uma reﬂexão não abstrata através da vida de Thomas Merton, esse que foi um dos grandes
místicos contemporâneos e que inﬂuenciou muito a sua geração, com seu exemplo de uma
trajetória de diálogo e um autêntico ecumenismo transconfessional.

A vida em contemplação
A contemplação para Merton é a mais sublime vida do espírito e intelecto humano. É a vivência própria e plena do consciente, sempre viva e atuante em um mundo concreto e espontâneo ao caráter sagrado da vida do ser (MERTON, 2017, p. 17). Nesse sentido a contemplação
é a plena consciência da realidade, não abstrata, mas que acima de tudo conhece a fonte da vida
de modo obscuro, com uma convicção que vai além da nossa expressão de fé e ao mesmo tempo é uma vivencia espiritual que tanto a razão e fé buscam um sentido próprio do ser. “Mas a
contemplação não é visão, pois vê “sem ver” e conhece sem conhecer” (ibidem). Merton ainda
comenta que a contemplação é parecida com poesia, musica e arte, porém vai além da intuição
estética. Para procedermos ao conhecimento e entrarmos no mundo contemplativo é preciso
morrer para o “eu” não morrer para a vida, ou seja, para além da vida em toda a sua profundidade e deixar para traz tudo que imaginemos conhecer sobre o cosmo, experiência, alegria e ser
(MERTON, 2017, p. 18).
Com isso podemos dizer que a contemplação visa experimentar o desconhecido não no
sentido abstrato e no conhecimento, mas na interioridade do ser. A experiência transcende é
inexprimível, “portanto a contemplação é o dom da súbita tomada de consciência, do despertar
para o Real dentro de tudo o que é Real” (ibidem). Para Merton a consciência de nossa realidade é esse saber do mistério, não por esforço, mas por graça do dom recebido que podemos
perceber o sagrado na existência sobre tudo, na contemplação no vazio, não de forma confusa
e sim na bondade e do amor de Deus. Nesse sentido, a contemplação é um chamado, não um
barulho, uma voz que se ouve, mas sim que se faz sentir e ouvir em tudo o que existe e que fala
ao nosso coração em nossas profundezas, pois somos sua expressão e o seu eco (MERTON,
2017, p. 19). Merton comenta:
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A vida de contemplação implica dois níveis de tomada de consciência: primeiro,
consciência da pergunta e, segundo, consciência da resposta. Embora sejam distintos e imensamente diferentes, esses dois planos são uma tomada de consciência da
mesma coisa. A pergunta é ela mesma, a resposta. E nós mesmos somos ambas. Mas
só podemos sabê-lo ao chegar ao segundo tipo de tomada de consciência. Despertamos não para encontrar uma resposta absolutamente distinta da pergunta, mas para
compreender que a pergunta já é a própria resposta. E tudo está resumido em uma
consciência não uma aﬁrmação, mas uma experiência; “Eu Sou” (ibidem).

A contemplação que Merton fala não é uma ﬁlosoﬁa, teologia, arte ou estética, mas é a sua
vida em completa “ﬁliação” com o desconhecido. Portanto, a contemplação não é algo que se
consegue por esforço, intelecto ou através de estudos, mas sim por dom e graça gratuita. Como
ele mesmo diz, é fruto do Espírito Santo (ibidem). Percebemos que a vida em solidão não uma
solidão no vazio de todas as coisas, mas a contemplação que une e desperta a compaixão uns
pelos outros, sendo mais do que reﬂexão sobre verdades abstratas a respeito do incognoscível
e sim uma aliança de união que aﬁrma a plena liberdade e mistério (MERTON, 2017, p. 20).
Desta maneira, o contemplativo é uma expressão da realidade, não algo palpável, mas sim um
dom que se encontra nas profundezas do “eu”. “É a apreensão experimental da realidade como
algo subjetivo, não tanto pertencente a mim o que signiﬁca pertencente ao eu externo, mas ao
eu mesmo” (MERTON, 2017, p.23). Na contemplação, não há cogitações como “penso, logo
existo”, mas na humildade do nosso elo misterioso com o sagrado, que faz a morada no ser
humano com delicadeza, doçura e poder inalienável. Contemplação não é apenas meditação,
reﬂexão ou o olhar distraído do mundo ou isolamento e nem tampouco orações repetitivas ou
tendência a encontrar a paz como satisfação litúrgica. Essas coisas também são boas e necessárias, mas, sobretudo nunca será por planejamento ou ambição ou praticas, mas sim pela água-viva do Espírito, que clama ansioso por uma busca do transcendente, como um rio que jorra
água cristalina e suave. Dessa maneira, não somos nós que escolhemos acordar, mas é a força e
o anseio que sai nas profundezas do ser que desperta em mim um desejo pela busca inquietante
e insaciável do mistério (MERTON, 2017, p. 23-24). Para Merton, a vida em retirada não é o
dom da profecia, nem explicar os segredos misteriosos do coração humano; para ele, essas coisas
podem acompanhar a contemplação, mas sem serem essenciais a ela (MERTON, 2017, p. 25).
Para o apóstolo da compaixão:
A contemplação não é um transe ou um êxtase, nem ouvir certas palavras inexprimíveis ou imaginar luzes especiais. Não é o ardor emocional e a doçura que acompanha
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a exaltação religiosa. Não é entusiasmo, sensação de ser “agarrado” por uma força
elementar e libertado por um frenesi místico. Essas coisas podem, de certo modo,
assemelhar-se ao despertar contemplativo na medida em que suspendem a consciência habitual e o controle exercido por nosso eu empírico. Não são, porém, obra do
“eu profundo”, mas apenas das emoções, do inconsciente somático. São o ascenso
das forças dionisíacas do id. Essas manifestações podem, é claro, acompanhar uma
experiência religiosa profunda e autêntica, mas não aquela a que me reﬁro aqui como
contemplação (ibidem).

Desta maneira, a contemplação sofre a angústia ao perceber que não se sabe mais o que Deus
é. “Pode ou não reconhecer misericordiosamente que, apesar de tudo, isso é um grande ganho,
pois Deus não é um quê, não é uma coisa” (MERTON, 2017, p. 27). Essa é a essência de uma
vida contemplativa, porque mesmo sabendo o que Deus é, não o conhecemos de verdade, apenas sabemos que ele existe dentro de mim misteriosamente. Deus é o “tu” da nossa intimidade
com o nosso “eu”, é aquele que promove, diante de nós, com nossa própria e inalienável voz,
fazendo um eco em nosso coração. Eu sou o que sou e isso basta para o contemplativo diante do
mais íntimo e insondável segredo que atua no universo através do sopro do Espírito Santo, que
ronda em nossas vidas sem mostrar para onde vai e nem de onde veio. Pode-se, então, chegar
ao mais sublime de todos os mistérios da humanidade: um Deus que não mostra quem é, mas
que sopra em nossa interioridade (ibidem).

Somos um só
Um dos mistérios da vida mística é que nada é permitido: “entrar no mais íntimo de seu ser
e passar dali a Deus, se não for capaz de sair inteiramente de si mesmo, esvaziar-se de si mesmo
e dar-se a outras pessoas na pureza de um amor altruísta” (MERTON, 2017, p. 70). A vida de
contemplação é entregar-se a si mesmo, mas não de maneira egoísta e sim se abrir para outros,
entregando compaixão e afeto. Dessa forma, contemplamos o vazio de nós mesmos e nos preenchemos com a indiferença, em uma misteriosa graça de perceber que estamos juntos em um só
corpo e no mesmo universo. Merton aﬁrma que:
Em uma vida de contemplação, uma das piores ilusões seria, portanto, tentar encontrar Deus fechando-se em si mesmo e deixando fora dessas barricadas toda a realidade exterior pela simples concentração e força de vontade, cortando todo contato
como o mundo e os outros ao se enfurnar dentro da própria mente e fechar as portas
como tartarugas (ibidem).

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVII, n. 66

142

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Thomas Merton teve uma vida de abertura dialogal, alteridade e profunda abertura a outras religiões. “A sensibilidade dialogal já estava estabelecida nele havia anos, desde o primeiro
encontro com Brachamari, a leitura das obras de D. T. Suzuki e a amizade duradoura que se
estabeleceu entre os dois” (TEIXEIRA, 2012, p. 70). Podemos levar em conta também sua
experiência na Ásia, que foi para Merton mais que um encontro inter-religioso, mas também
uma abertura de amor, paixão e profunda experiência com a alteridade. Desta maneira, o contemplativo só atinge sua perfeição se forem compartilhadas as relações de fé entre lugares, mesmo estando com o desconhecido, aproximando-se com um profundo respeito e diálogo entre
irmãos. “Só podemos saborear a plena exultação da glória de Deus quando compartilhamos esse
seu dom inﬁnito, transbordando e transmitindo glória a todo céu” (MERTON, 2017, p.71).
Merton via Deus em todos, independentemente da tradição religiosa ou costumes, aﬁrmando
que “a vida de todos nós e que nele somos todos um” (ibidem).
O contemplativo não é algo isolado, mas está presente no “eu”. Essa interioridade se faz no
contato com o cosmo em sua volta e com os seres. O amor de Deus está em mim. “Ele pode
amar você através de mim e você pode amá-lo através de mim” (MERTON, 2017, p. 72). Se o
meu “eu” estivesse fechado a esse amor, o amor de Deus por você continuaria o mesmo porque
ele não muda, mas se meu amor está aberto a essa dimensão insaciável. Ele nos transforma em
sua plenitude, nos tornando um só. Assim como a água em seus três estados, líquido, gasoso e
sólido, é uma só, o amor de Deus se torna presente em nossas vidas. Merton comenta:
Quanto mais estamos em solidão com Deus, mais estamos uns com os outros; na
obscuridade, porém na multidão. E quando mais saímos ao encontro uns dos outros no trabalho, na atividade e na comunicação, conforme a vontade e a caridade
de Deus, mais somos multiplicados nele, mas estamos em solidão. Quanto mais
estamos em solidão, mais estamos juntos; e quanto mais estamos em comunidade
a verdadeira comunidade da caridade, não a das cidades e dos grandes grupos, mais
estamos as sós com Ele (ibidem).

Portanto, só há uma fuga do mundo, mas não se trata de uma fuga com a intenção de se
escapar dos conﬂitos e tribulações, mas sim de uma fuga para escapar da desunião e da separação, de ir à comunhão e do amor aos demais. Quem escolhe a contemplação como meio
de fugir das misérias da vida humana, como fuga da angustia, ainda não experimentou a
contemplação e nunca encontrará o pleno em sua interioridade, “pois é precisamente recuperando a união com nossos irmãos em Cristo que descobrimos Deus e o conhecemos, porque
sua vida começa a penetrar em sua alma” (MERTON, 2017, p. 81). Estamos ligados uns aos
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outros em comunhão e espírito, o que nos aproxima e sua misericórdia nos liberta de nossas
prisões egoístas e preocupações com nós mesmos. Temos que nos esforçar para nos aceitar,
tanto individualmente como coletivamente, não apenas como bons ou maus, mas em nossas
ambiguidades que nos deﬁnem. “Temos de defender a pequena quantidade de bem que há em
nós, sem exagerá-la” (MERTON, 2017, p. 115).
Senão não nos respeitarmos como seres humanos, como vamos nos suportar como membro
de um só corpo? Não podemos confundir contemplação com a ausência das multidões. Devemos fugir dos grandes aglomerados egoístas e avarentos que se encontram nos grandes centros
urbanos. Peterson comenta:
Contudo, a multidão destrói o espírito tão completamente quanto o excesso de álcool e de sexo impessoal. Ela nos tira de dentro de nós mesmos, mas não para Deus,
e sim para longe dele. A fome de religião tem raízes na natureza insatisfeita do eu.
Queremos escapar avidamente da monotonia, do tédio, do cansaço do eu. Podemos escapar para cima ou para baixo. As drogas e o sexo impessoal são uma falsa
transcendência para baixo. A multidão nos move na direção da falsa transcendência
para cima, por isso mesmo as multidões, espiritualmente falando, são quase sempre
iguais, seja no estádio de futebol, seja nas campanhas políticas seja da Igreja (PETERSON, 2011, p. 177-178).

Para Peterson, as multidões mexem com o nosso ego, nos tornando pessoas mais egoístas
e nos distanciando de nós mesmos. Nesse sentido, os grandes centros se aglomeram, tornando-nos mais fechados uns com os outros. Desta forma, a exterioridade nos condiciona para as
aparências e disputas uns com os outros, enquanto que a contemplação nos faz mais próximos e
nos aproxima da verdadeira comunidade do nosso “eu” mesmo, movendo-nos para um encontro com nós mesmos, em paz e em solidariedade com o indiferente.

A teologia moral do demônio
Para Merton, a teologia moral do demônio explica que Deus criou os homens maus e que
o universo pertence ao maligno. “Segundo o demônio, Deus se alegra com o sofrimento dos
homens e, na verdade, todo o universo está cheio de misérias e angústias porque Deus assim
quis e planejou” (MERTON, 2017, p. 92). De fato, esse sistema teológico está inserido na sua
maioria em grupos e movimentos fundamentalistas, aﬁrmando que se você não se arrepender
de seus pecados, só restará o fogo ardente. Segundo o demônio, o Filho de Deus veio ao mundo porque queria ser punido pelo Pai. Desta maneira, ambos procuram castigar seus ﬁéis com
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regras, liturgias e obediências ao dogma; do contrário, a desobediência levará os ﬁéis para o
castigo eterno ou estes não receberão as bênçãos divinas. Essa crença determina que os males
são uma causa da desobediência, e como se no mundo já não houvesse maldades, eles multiplicam as proibições e criam regras, como se Deus preferisse cascas de feridas em vez de alegria e
gratidão uns com os outros. “Assim, a cruz não é mais sinal de misericórdia, pois nessa teologia
não há lugar para a misericórdia, sendo sinal de que a lei e a justiça triunfaram” (MERTON,
2017, p. 93). Merton diz:
A lei tem de devorar tudo, até Deus. Assim é a teologia do castigo, do ódio e da vingança. Quem quiser pautar sua vida por esse dogma tem de se regozijar no castigo.
Ele até pode evitar o castigo para si, “brincando” com a lei e com o legislador. Mas
tem de estar muito atento para que os outros não evitem o sofrimento. Tem de ocupar sua mente com o castigo deles, presente e futuro. A lei tem de triunfar. Não deve
haver misericórdia (ibidem).

Podemos perceber que essa teologia não é a manifestação da solidariedade e da alteridade,
mas sim a manifestação do inferno, e nela não existe graça, apenas medo e culpa pela não
obediência. Desta maneira, Deus está ausente do inferno porque Ele mesmo é a misericórdia.
Para os adeptos dessa teologia, não existe respeito e simplicidade, por perfeição ou por terem
chegado a um acordo com a lei. Eles não precisam da manifestação amorosa do mistério do
amor, mas sim de agradar aos que buscam rituais e posições fundamentalistas, que levam ao
ódio e a manifestações de violência de todo tipo. Esse tipo de discurso nos leva a uma ideia da
vida como uma espécie de conceito em que o pecado, sofrimento e castigo são retribuições do
sagrado, levadas àqueles que esfregam suas mãos com indizível prazer. Talvez achem no seu subconsciente que muitos irão para o inferno e como consolo escaparão do fogo criado pelo demônio, de seus discursos literais e fundamentalistas. Assim, não podem dar razão alguma, exceto
a convicção que acham que tem a respeito das coisas sagradas e que uma parcela será salva do
mundo ímpio e da natureza pecaminosa. Esses teólogos representantes da teologia do demônio
nada entendem sobre a misericórdia e o amor de Deus, mas repetem em seus discursos, com
histeria e insulto, que todos deveriam seguir a lei que direciona para a vida eterna. Esta lei, que
nada tem de justiça, devora tudo aquilo que não se submete às suas duras e pesadas cargas e a
retribuição dos que procuram sair desta teologia ou criticá-la não é serem chamados de hereges
e caluniadores (ibidem).
Merton aﬁrma que “a teologia do demônio não é a verdadeira teologia, e sim magia” (MERTON, 2017, p. 95). Nesse sentido, de acordo com essa teologia, a fé não é de fato fruto de graça
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ou misericórdia, mas sim uma força psicológica que envolve o ser em seus próprios caprichos e
egoísmos pessoais, escravizando e condicionando as multidões a seguirem seus próprios desejos
egoístas e materialistas. Para Merton:
A fé seria uma espécie de forma supereﬁcaz de desejar; um domínio da situação que
vem de uma força de vontade especial, misteriosamente dinâmica, gerada por “convicções profundas.” Em virtude dessa maravilhosa energia, pode-se exercer uma força
persuasiva até sobre o próprio Deus e lhe dobrar a vontade. Devido a essa nova, dinâmica e espantosa força da alma que seria a fé, a qual qualquer charlatão pode suscitar
em você, mediante a devida remuneração, é possível transformar Deus em um meio
para atingir nossos ﬁns. Tornamo-nos curandeiros civilizados, e Deus, nosso servidor
(MERTON, 2017, p. 95-96).

Os adeptos dessa teologia dizem em seus corações que nós vamos nos aproximar do transcendente e com isso nós e nossas famílias seremos abençoados, livres de todo mal e prosperando
com toda certeza nessa terra. Todo o mundo pertence a Deus e nós somos seus herdeiros e nem
um mal nos acontecerá, porque a mão poderosa de Deus paira sobre as nossas cabeças e nós
entregamos o “dízimo” e a “oferta” pelas grandes coisas que nos esperam. Mas em tudo isso há
uma dialética sutil. Ouvimos desses profetas do mercado que a fé tudo pode, então vendamos
os olhos e fazemos um esforço para gerar uma “força da alma” e nesse sentido o demônio gosta
que geremos essa força (ibidem).
Segundo Merton:
Ao contrário, na teologia do demônio o importante é provar que estamos absolutamente certos e que todos os demais estão completamente errados. Ora, isso não
promove exatamente a paz e a união entre os homens, porque signiﬁca que cada um
quer ter toda a razão ou aderir a outro que esteja absolutamente certo. Para provar
que estão com a razão, têm de punir ou eliminar os que estão errados. Os que estão
errados, por sua vez, estão convencidos de que estão certos etc. (MERTON, 2017,
p. 97).

A teologia moral do demônio dá importância ao fato dele se descobrir como o centro das
atenções, estando por trás de tudo o que é enganação e propriedade dos bens simbólicos. Na verdade, é aquilo que está em movimento por todo o mundo, querendo impor sua teologia e mostrando que o Deus que eles anunciam pelo visto pode ser igual a Deus, ou talvez superior. Em
suma, a teologia do demônio se estabelece com a seguinte deﬁnição: o demônio é Deus (ibidem).
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Diálogo contemplativo
Para Merton, “o diálogo contemplativo não se resume a uma conversão vazia, mas envolve
partilhas de dons” (TEIXEIRA, 2012, p. 40). Dessa maneira, o encontro se dá na abertura que
um traz ao outro em suas tradições, respeitando e caminhando em partilhas mútuas. Merton
comenta ainda que se faz necessário que o monge dê o exemplo de sua vida interior e tradição,
estando completamente aberto à vida e à experiência do outro. Não há caminho melhor que a
comunicação e o diálogo, em plena harmonia com as outras tradições e o cosmo. Para Merton,
existem outras tradições religiosas que apresentam para os cristãos a possibilidade de diálogo e
múltiplas possibilidades de aprendizado e com isso quero mostrar que as religiões têm diversas
maneiras de aproximação com outras tradições, lembrando que muitas delas são até mesmo
semelhantes na forma de ser e conduzir, pregando o respeito, alteridade e amor ao próximo.
Nada mais belo que o diálogo espiritual quando elas criam uma dinâmica de enriquecimento
recíproco e fecundo entre ambas (TEIXEIRA, 2012, p. 41). Entretanto, para Thomas Merton:
Há problemas. Tanto os cristãos progressistas como os conservadores têm tendência
a suspeitar das religiões da Ásia. Isto por várias razões. Os conservadores, porque
pensam que todo pensamento asiático é panteísta e, portanto, incompatível com a
fé cristã num Deus criador. Os progressistas, por pensarem que toda religião asiática
é pura e simplesmente negação do mundo, evasão por meio de transes, repúdio sistemático da matéria, do corpo, dos sentidos e assim por diante (MERTON, 1972,
p. 21).

Para Merton, essa maneira de pensar representa passividade e quietismo. Esse estado de
coisas, para ele, faz parte do mito generalizado do Ocidente em relação ao Oriente misterioso.
Nesse sentido, não se deve apontar qual religião seria a verdadeira ou o modo de pensar de cada
uma delas, mas sim, o respeito e o aprendizado que cada qual tem, aprendendo uns com os outros, Essa é a riqueza do diálogo e da aproximação de cada uma delas (MERTON ,1972, p. 22).
Contudo, “será bom também para o cristão, talvez, procurar conhecer as religiões asiáticas,
a ﬁm de adquirir uma compreensão mais correta de sua atitude de afastamento” (MERTON,
1972, p. 34). Ele ainda comenta:
E certamente preciso agora dizer que, hoje em dia, certo tipo de pensamento acomodado básico, o fato de que “os místicos”, em todas as religiões, estão experimentando
a mesma coisa e são todos iguais em sua libertação face às várias doutrinas, exclamações e credos de seus correligionários menos afortunados. Assim todas as religiões se
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encontram “em cima”, e suas diferentes teologias e ﬁlosoﬁas tornam-se irrelevantes
quando vemos que eram apenas meios para chegar ao mesmo ﬁm e que todos os
meios têm igual eﬁcácia (MERTON, 1972, p. 43-44).

Assim, para Merton, todas as tradições religiosas têm algo a compartilhar e todas elas têm,
de certo modo, algo em comum. O fanatismo religioso e fundamentalista é um problema a ser
enfrentado. Merton decidiu encarar esse fato a partir do encontro que teve com Dalai-Lama,
propondo como resposta uma espiritualidade ecumênica da alteridade, tão urgente para nossa
época. “Entre monges budistas e cristãos, é um notável exemplo de superação do fanatismo religioso e prova de que no coração das grandes regiões se encontra uma mística comum” (ANTÔNIO, BERTLLI, 2008, p. 88). E desta maneira, vemos o exemplo de compaixão e simplicidade
com as religiões e com o planeta em nossa volta.

Conclusão
A conclusão que chegamos é que não existe melhor caminho para demonstrar a trajetória e
simplicidade que esse eremita buscou em sua vida de aproximação e respeito a outras tradições
religiosas. Saímos dos conceitos abstratos e vamos para a vida real de um monge que mostrou
que o diálogo e alteridade são possíveis quando buscamos um caminho de contemplação e de
esvaziamento do “eu”. Nada mais nobre e belo quando buscamos exemplos de uma vida repleta
de humildade, como foi a vida de Thomas Merton.
Mostramos também que a contemplação é a mais alta expressão de vida espiritual do ser
humano. É a própria vida repleta de consciência, não uma consciência abstrata e sem sentido,
mas plenamente espontânea em seu caminho de desapego de si mesma. A contemplação é a realidade de tudo que nos envolve, indo além tanto da razão como da simples fé. A contemplação
é, portanto, uma espécie de visão, não uma maneira obscura de viver a vida e sim aspirar por sua
própria natureza, porque sem ela se torna incompleta. E, ao mesmo tempo, a contemplação é
a visão sem se ver e o conhece-se sem se conhecer, porque tudo é revelado em mistérios do “eu”
profundo que habita em nós na plenitude do desconhecido. Mostramos também que a contemplação não é uma ﬁlosoﬁa nem teologia abstrata, nem tampouco uma arte; a contemplação vai
sempre além de nossa compreensão e conhecimento. Em outras palavras, a contemplação visa
atingir o conhecimento e a experiência do transcendente, que é inexplicável.
Procuramos trabalhar também em Thomas Merton a teologia do demônio, que são os
discursos fundamentalistas e sobrenaturais que visam confundir a fé em Deus com uma fé
de mercado e magia e que está se espalhando por todo mundo, ganhando adeptos com essa
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teologia. Mostramos a trajetória que esse ser contemplativo teve e suas convicções, com o
diálogo e o respeito sendo necessários para uma vida de simplicidade, amor a Deus e respeito
a outras religiões.
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A D I SCUSSÃ O EM T O R N O D A D ECI S Ã O D O S T F
E M ABRI R O U FECHA R A S I GR EJ A S EM UM CO N T EXT O
D E PA ND EMI A : PR Ó S E CO N T R A S
RAMIRES HENRIQUE DE ANDRADE

A polêmica que circunda a decisão do STF em abrir ou fechar as igrejas em um contexto de pandemia envolve, tanto posições favoráveis como contrárias. Se de um lado, o país
busca ao máximo vencer o Covid-19 por meio do isolamento social e de medidas em que
somente atividades essenciais são permitidas e com as devidas restrições, por outro lado, alguns representantes de instituições religiosas defendem que as igrejas são, mais do que nunca, fundamentais nesse momento no qual a população está vulnerável e precisa de suporte
emocional. Tal polêmica foi ainda mais a grave para as igrejas evangélicas. Lembrando que
o atual presidente brasileiro se aproxima bastante dessa denominação cristã e se posiciona
favorável ao não isolamento e interrupção das atividades econômicas ou da sociedade como
um todo.
Quando se pensa na interferência do Estado sobre decisões que afetam toda a população, tal
como o contexto atual em que se vive uma pandemia, esse papel é ainda mais decisivo, já que
vidas estão em jogo a cada tomada de atitude do governo. As discussões acerca da interferência
e do papel do Estado não são recentes, muito pelo contrário, elas acompanham o desenvolvimento do homem em convivendo em sociedade e necessitando de regras para guiar o comportamento de seus integrantes e o bom estar coletivo.
De acordo com Carrazza (2008),1 entre as principais funções indispensáveis à existência do
Estado está a função de resolver conﬂitos, e a função de fazer escolhas. Assim é essencial que o
Estado tenha autonomia para intervir em todas as demais funções sociais.
1

CARRAZZA, R. A. Curso de Direito Constitucional Tributário. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.
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Contudo, no decorrer da história, nem sempre foi aceito que o Estado atendesse a as demandas vindas da sociedade e suprisse as necessidades existentes. Com a chegada da Constituição
Federal de 1988, no Brasil, houve um aumento das atividades que buscam uma melhora da
qualidade de vida da população, entre eles a propagação da religião, liberdade e igualdade e do
direito a saúde. Também, em condição suplementar, a saúde passa a poder ser desenvolvidas
pela iniciativa privada (MARIANO,2015).2
Nesse contexto, a Constituição Federal contempla normas imunizadoras com a ﬁnalidade
de preservar valores políticos, religiosos, sociais e éticos, colocando a salvo certas situações, bens
e pessoas, por outro lado, tal prática atrai os cidadãos a colaborarem com o Estado nas suas
atividades essenciais, tais como: assistência social, educação, saúde.
Entretanto, questões conﬂituosas surgem nessa ceara, uma vez que há lacunas dentro da
constituição brasileira frente a diversas questões de como a lei se posiciona frente a religião e
seus desdobramentos. Conforme Camasso: “No âmbito da cidadania, pode-se veriﬁcar outra
importante consequência da união que se estabelece entre o Estado e a Igreja no Brasil do século
XIX [...] um princípio segundo o qual o cidadão e o cristão coincidem. Isto é, o bom cidadão
teria de ser necessariamente o bom cristão, ou melhor, o bom católico” (CASAMASSO, 2010,
p. 6.171).
Em outras palavras, analisar a decisão do STF em abrir ou fechar as igrejas em um contexto de
pandemia retoma uma discussão muito antiga, que é sobre qual o papel do estado e da igreja na
sociedade. E mais, até onde estas duas organizações podem (ou devem) interferir na vida de sua
população. A seguir, com base nesse argumento, busca-se trazer os prós e contras sobre o assunto:

A decisão do STF em abrir as igrejas em um contexto de pandemia: prós
Abrir as igrejas em um contexto de pandemia é uma decisão que vai ao encontro da liberdade de todo brasileiro poder expressar sua crença. Como as demais organizações, as igrejas,
estando de acordo com as medidas de segurança à prevenção do Covid-19, devem ter seu
direito respeitado.
O Brasil é um país laico e, portanto, não assume de forma institucionalizada ou oﬁcial determinada religião. O professor Mailson Fernandes Cabral De Souza3 (2017 p. 77) assim deﬁne
2

MARIANO, R. Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. São Paulo: Loyola. 2015.

3

SOUZA, Mailson Fernandes Cabral. Laicidade e Liberdade Religiosa no Brasil: situando a discussão entre religião e
política. Interações, BH, Brasil, v. 12 n. 21, p. 77-93, jan./jul. 2017.
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a laicidade: “[...] é um conceito central para o debate sobre o lugar que a religião deve ocupar
no espaço público, do papel do Estado na garantia da liberdade religiosa e da isonomia das diferentes religiões perante a lei”.
Ainda quanto ao termo laicidade, Lacerda (2014) a entende como:
[...] uma situação institucional, mas também um valor a respeitar-se, o laicismo seria
o movimento ao seu favor. Assim, não nos parece aceitável a deﬁnição formulada
por intelectuais e movimentos contrários, seja à laicidade, seja à secularização, que
aﬁrmam respeitar a laicidade, mas atribuem ao termo derivado “laicismo” o sentido
negativo do que Kintzler chama de “integrismo laico” (LACERDA,4 2014, p. 190).

Diante desse fato, entende-se que a presente lei reaﬁrma o respeito a existência de diversas
religiões, assim como reaﬁrma que o Brasil é um país com liberdade religiosa. (BAHIA,2019).
Clodoaldo Meneguello Cardoso5 (2003), ao versar sobre a liberdade religiosa, ressalta a importância de que esse direito se faça valer, uma vez que ele é, de certa forma, um desdobramento
do próprio direito de liberdade humana. Nas palavras do autor:
A tolerância é uma questão ética central na história moderna. Em seu sentido primeiro, refere-se à liberdade religiosa plantada pela Reforma, porém a tolerância religiosa faz parte de um processo histórico mais amplo: o desenvolvimento gradual da
liberdade humana (CARDOSO, 2003, p. 22).

Entre as justiﬁcativas para a existência da presente lei, tem-se a prerrogativa que as religiões
atendem a interesses sociais e, por isso, tem uma função fundamental para a população. No
Brasil, em especial, a cultura religiosa, se assim pode ser chamada, faz parte de uma parcela
signiﬁcativamente representativa da população. Segundo o último Censo Demográﬁco do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), mais de 80% dos brasileiros faziam parte de
alguma organização religiosa.
Além disso, ao serem entidades sem ﬁns lucrativos, elas se mantêm por meio de doações.
Tais doações são convertidas em projetos sociais que, mais do que nunca, vem a auxiliar o bem
estar coletivo. Também, elas trazem, a partir de suas pregações, formas de melhor viver e, assim,
4

LACERDA, Gustavo Biscaia de. Sobre as relações entre Igreja e Estado: conceituando a laicidade. In: CONSELHO
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (Org.). Ministério Público: em defesa do Estado laico. Brasília: Conselho
Nacional do Ministério Público, 2014. v. 1, p. 179-206.

5

CARDOSO, Clodoaldo Meneguello. Tolerância e seus limites: um olhar latino-americano sobre diversidade e
desigualdade. São Paulo: Unesp, 2003.
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são um meio de ajudar no combate à miséria ou ao abalo psicológico de seus ﬁéis em função
da pandemia.
Por ﬁm, argumenta-se que as igrejas devem permanecer abertas (novamente, cumprindo os
protocolos de proteção e prevenção contra o Covid-19), uma vez que elas fazem parte da realidade da população. Considerando-se que, por exemplo, conforme levantamento realizado pelo
IBGE,6 em 2019, o Brasil já possuía 132.853 organizações religiosas, tratando-se de um quantitativo considerável de templos religiosos que pregam as mais diversas crenças (vale destacar que
de 1981 a 1990 o quantitativo de organizações religiosas era de 14.357, aumentando em quase
seis vezes este número até o ano de 2010), é imperativo considerar este fato. Em outras palavras, privar a população, é também desconsiderar a abrangência muito maior que as entidades
religiosas possuem na sociedade como um todo.

A decisão do STF em abrir as igrejas em um contexto de pandemia: contras
Entre as justiﬁcativas que vão de encontro ao fato do STF permitir que Igrejas permaneçam
abertas em um contexto de pandemia, está o fato de que muitas dessas igrejas são mais um meio
de aumentar a miséria da população e a desigualdade entre as pessoas. Não raro, organizações
religiosas fazem uso da persuasão para induzir pessoas a doarem seus recursos. No geral, essas pessoas são se encontram em uma situação de vulnerabilidade social e acreditam que encontram nessas igrejas um local onde são acolhidas. Em outras palavras, algumas igrejas abusam da situação
de miséria e desespero das pessoas para conseguir retirar os poucos recursos que elas ainda têm.
Esse argumento pode ser exempliﬁcado no fato de que, no ano de 2013, por exemplo, a
revista Forbes divulgou uma pesquisa que acalorou os debates sobre esse tema. Pelo constato, líderes religiosos brasileiros como Edir Macedo (fundados da Igreja Universal do Reino de Deus)
e Valdemiro Santiago (fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus) contavam com patrimônios não tributados no valor de mais de 2 bilhões de reais e 400 milhões, respectivamente.
Neste mesmo ano, várias igrejas foram denunciadas pela compra de grandes quantidades de
matérias, principalmente para obras de construção civil, sem as devidas justiﬁcativas. Contudo,
a ocorrência dessas denúncias não teve continuidade legal e às investigações foram suspensas.
Ademais, enquanto o papel do Estado e da Igreja não estiverem determinados, qualquer
decisão poderá ser arbitrária. A Constituição atual prevê as igrejas enquanto um fundamento
6

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística. <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv62841.
pdf> .Acesso em: 13/04/2021.
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oriundo da função social que exerce para a sociedade. Contudo, não está explicita qual é, de
fato, essa ﬁnalidade social. Assim, doutrina e teorias jurídicas não são eﬁcientes o suﬁciente
para regrar seu funcionamento haja vista que englobam diferentes particularidades. De acordo
com Torres:
Como é sabido, o Brasil é laico e teísta. É que o próprio “preâmbulo” do texto constitucional faz menção à “proteção de Deus” sobre os representantes do povo brasileiro,
nossos legisladores constituintes, indicando que estes partiram da premissa de que
um Ser Supremo existe, sem que isso signiﬁcasse uma reaproximação do Estado com
a Igreja, nem mesmo com uma especíﬁca religião, porquanto no decorrer de todo o
texto fundamental o constituinte “se mantém absolutamente equidistante, seguindo
o princípio da neutralidade e garantindo o pluralismo religioso” (TORRES apud
SOUZA, 2012, p. 321).7

Nesse contexto, ainda se ressalta um grave problema que é deﬁnir quais igrejas desfrutariam
da liberação do STF. Qual o conceito de igreja? Podem ser cultos? Quanto ao conceito de “culto” este seria uma manifestação religiosa ou de fé, independente se suas crenças.
Por ﬁm, é importante enfatizar que além das questões acima mencionadas, a discussão elementar sobre o fechamento das igrejas, está no fato de que elas também irão gerar uma aglomeração de pessoas que, por sua vez, vai de encontro ao isolamento social tão buscado no contexto
atual e que se apresenta como um dos meios de combate à pandemia. Como todas as demais
medidas sanitárias tomadas, o não funcionamento das igrejas é um meio como qualquer outro
que, acima de tudo, visa a proteção da população.
Recebido em 10/04/2021
Aprovado em 12/04/2021
Aprovado em: 22/04/2021

Dados do autor
Ramires Henrique de Andrade, mestrando em ciência da religião – PUC-SP.

7

SOUZA, A. R. de. Igreja in concert: padres cantores, mídia e marketing. São Paulo: Annablume/Fapesp, 2012.
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R MA L S Ã O A S A N O R M A LI D A D ES
CIBER
TEOLOGIA
Q UE JÁ VI VEN CI A M O S
MÁRCIO OLIVEIRA ELIAS

Resumo: A trajetória histórica nos aponta que os traumas da odisseia humana não
trouxeram redenção, pois o caminhante humano ediﬁcou ideias de valorização da vida,
de respeito às diversidades e interiorização de preceitos éticos, mas não há entusiasmo no
entendimento de que as pessoas serão positivamente transformadas após o ﬁm desse tempo
pandêmico. Somos bilhões de humanos que gradativamente perdemos a percepção do sinal
protetivo e resolutivo do medo, onde no curso das duas décadas do luminescente século 21,
imaginamos a continuidade do poder sobre-humano conquistando as galáxias e a imortalidade das idades; contudo, a natureza nos surpreendeu e nos prostrou sob a relatividade
das causas e seus efeitos A crise pandêmica nos mostrou que nossa a cultura superlativa de
suﬁciência não nos fez dominadores do planeta, mas apenas detentores de uma personalidade megalômana.
Palavras-chave: normal, anormalidade, redenção, humano, pandemia.
Abstract: The historical trajectory shows us that the traumas of the human odyssey did not
bring redemption, as the human walker built ideas for valuing life, respecting diversity and
internalizing ethical precepts, but there is no enthusiasm in the understanding that people will
be positively transformed after the end of that pandemic time. We are billions of humans who
gradually lose their perception of the protective and resolving sign of fear, where in the course
of the two decades of the luminescent 21st century, we imagine the continuity of superhuman
power conquering galaxies and the immortality of ages; however, nature surprised us and prostrated us under the relativity of causes and their eﬀects. The pandemic crisis showed us that our
superlative culture of suﬃciency did not make us dominators of the planet, but only holders of
a megalomaniac personality.
Keywords: normal, abnormality, redemption, human, pandemic.
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Introdução
A história nos conta que os traumas da odisseia humana não trazem redenção. Estamos
vivenciando tempos sombrios e silenciosamente perigosos, sem o sadio gozo da reﬂexão consciencial entre as pessoas, mas que não é uma novidade na correnteza dos tempos. Dois séculos e
algumas dezenas de anos nos separam da Revolução Industrial; momento histórico que incitou
as revolucionárias realidades que se seguiram até o terceiro milênio. Necessário recorrer ao inventário de memórias construídas ao longo desse espaço de tempo para reﬂetir sobre os passos
que deu, que dá e que dará a humanidade.

Nosso caminho até aqui
O caminhante humano construiu ideias de valorização da vida, de respeito às diversidades
e interiorização de preceitos éticos no curso da contemporaneidade, mas não há entusiasmo
no entendimento de que as pessoas serão positivamente transformadas após o ﬁm desse tempo
pandêmico. Não haverá redenção, como nunca houve nas iguais catástrofes humanitárias ocorridas em guerras, genocídios, pestes e ﬂagelos históricos pretéritos. Na consequência do incerto
e da novidade mortal invisível do vírus, muitas pessoas poderão olhar algumas questões numa
perspectiva diferenciada e, certamente, avalizada pelo senso comum e dúbias informações que
pululam nas dominantes redes sociais; contudo, quando se olha a humanidade no curso intrépido de sua história, percebemos que nunca houve sinais de que os traumas sofridos redimiram
a sua caminhada.
Segundo a pesquisa cientíﬁca, vírus são hoje os únicos organismos acelulares do planeta;
são seres simples formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo o material genético. A palavra vírus vem do latim, que signiﬁca ‘veneno’ ou ‘toxina’, atualmente utilizada
para descrever organismos biológicos, mas também e metaforicamente a qualquer coisa que se
desenvolva de forma parasitária ou tóxica, como ideias ou mecanismos de informação. Somos
um planeta com quase oito milhões de espécies de seres vivos conhecidos, sendo que os vírus
representam próximas quatro mil espécies diversas. Nesta perspectiva estamos numa ﬂagrante
desvantagem numérica no comparativo das forças.
O que conhecemos neste momento é uma partícula basicamente proteica chamada de COVID-19, da família Coronaviridae, que pode infectar o nosso organismo e desconstruir a nossa
fugaz autossuﬁciência, signiﬁcando mais uma possibilidade irremediável do nosso destino: a
morte. Nossa dimensão humana possui dois sinais protetivos e resolutivos primitivos relacionados à sobrevivência: a dor e o medo. Sentimos dor e assim sabemos que algo está ameaçando o
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nosso constitutivo corporal. Sentimos medo e assim sabemos que algo está ameaçando o nosso
constitutivo consciencial. A partir desses sinaleiros tomamos escolhas e rumos de proteção ou
resolução, que preservarão a espécie que somos ou que pretendemos ser nesse caminho de viver.
Contudo, a dimensão da preservação da espécie humana esta cada vez mais comprometida por
escolhas delitivas, que refazemos sem muito pensar todos os nossos dias.
Contemplando a ﬁna linha do tempo humano vemos por volta dos anos 1500 que a população mundial estava em torno de 450 milhões de pessoas. Por volta dos anos 1800, com o
início da Revolução Industrial, a população mundial chegou a 1 bilhão de habitantes. A marca
de 2 bilhões de habitantes foi atingida em 1927, seguida dos 3 bilhões marcados em 1960. Os
4 bilhões de habitantes do planeta chegam em 1974; 5 bilhões em 1987; 6 bilhões em 1999 e
7 bilhões em 2011. Os números recentes mostram que a humanidade tem adicionado 1 bilhão
de habitantes a cada 12 ou 13 anos. A marca de 8 bilhões deve ser atingida entre 2023 e 2024,
pois aprendemos biblicamente a crescer e nos multiplicar.

O que nos tornamos
Somos bilhões de humanos que gradativamente perdemos a percepção do sinal protetivo
e resolutivo do medo. Nossa cultura superlativa de suﬁciência nos fez dominadores do planeta; construtores de uma personalidade megalômana que está desprezando os mais elementares
sentidos de sua própria sobrevivência. Sem o medo existencial da autodestruição reprimimos a
percepção do segundo sinal protetivo e resolutivo primevo, a dor consciencial em nós mesmos
e dos outros humanos parceiros planetários. Tornamo-nos socialmente insensíveis às injustiças e
indignidades que nos envolvem pela cultura do consumo e do relativismo; as exceções existentes
somente conﬁrma esta sombria realidade de todos nós, entardecidos na indiferença.
Nossa cultura superlativa de suﬁciência nos fez arrefecer os sinais protetivos de medo e dor,
nos deixando num estado inebriado de certezas inúteis, que nos coloca em nível de desconhecimento das fatalidades que se avizinham em nossa história; onde o maior perigo é achar que
não há perigo algum. O sucesso entronizado ao ﬁnal do século 19, onde a ciência e o progresso
expandiram o horizonte medievo, alcança o limiar do século 20 com um mundo repleto de
descobertas tecnologias inéditas e fantásticas, acrescidas de formas inovadoras de comunicação
e contato interpessoal em tempo real, estabelecendo as aparências de um controle humano absoluto sobre o tempo, o espaço e as “criaturas inferiores” do planeta.
No curso das duas décadas do luminescente século 21, imaginamos a continuidade do poder sobre-humano conquistando as galáxias e a imortalidade das idades; mas a natureza nos surpreendeu e
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nos prostrou sob a relatividade das causas e seus efeitos, demonstrando a nossa existência vulnerável
ao tempo e ao espaço, em face de um invisível organismo acelular tóxico. Entramos em estado de
surpreendente torpor, pois a nossa garantia de racionalidade superior não nos mostrava o quanto de
ódio e rancor estavam represados em nossas consciências diluídas pela insensibilidade e indiferença
comuns. Agora sabemos que não existimos pedra; somos carne que apodrece.
Estamos conhecendo uma circunstância inédita em algumas gerações, sem indicativo de
solução em tempo real pelo qual o mundo instantâneo das nossas certezas inúteis nos acostumou viver. Estávamos confortáveis na satisfação imediata de nossos desejos, onde a demora das
soluções para deter um organismo acelular invisível nos surpreende. Aguardamos um ‘control-c
/ control-v’ de uma resposta que ainda não existe; não temos um ‘print’ da solução que queremos compartilhar em nossas redes integradas de futilidades. As informações cientíﬁcas circulam
com a mesma rapidez de sua leitura fugaz e sem maior reﬂexão, o que gera o desconhecimento
da realidade pela imensa maioria das pessoas. São medicamentos imunizantes ou tratamentos
salvadores que se dissipam e contaminam as ilusões do nosso imediatismo.

Considerações finais
A ciência nunca se considerou infalível, salvo os espasmos de erudição arrogante de alguns,
mas certamente a ignorância é a falência da consciência. Estamos diante de um esforço coletivo
mundial no espectro cientíﬁco, objetivando encontrar uma solução que preserve a caminhada humana neste planeta. Neste momento pandêmico retomamos atabalhoados os dois sinais
protetivos de medo e dor represados pela nossa empáﬁa pseudossuﬁciente, imprimindo nas
pessoas diferentes desejos e propósitos de vida. Alguns temem pela contaminação e promovem
o discurso pró-vida; outros temem pela miserabilidade e promovem o discurso pró-trabalho.
Todos querem a cura mais breve que o impossível; aﬁrmam agora um “novo normal” que virá,
mas que nada mais é do que as anormalidades já vivenciadas pela distância que tomamos da
nossa própria humanidade.
Apesar de todos os esforços e exemplos de resiliência e solidariedade que sempre existiram
em tempos de crise, penso que as pessoas não sairão dessa pandemia simplesmente transformadas em agentes transformadores da realidade, promotores de paz e de dignidade universalizadas.
Não creio nessa redenção, mas acredito que haverá o desejo incontido de que esses valores humanizantes tenham o seu lugar enfático no mundo. Também não acredito que as pessoas simplesmente ﬁcarão do mesmo modo, pois certamente já está acontecendo um olhar diferenciado
das coisas e das formas de relacionamento.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVII, n. 66

158

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

A crise pandêmica nos mostrou que nossa a cultura superlativa de suﬁciência não nos fez
dominadores do planeta, mas apenas detentores de uma personalidade megalômana que desprezou a humanidade que nos fez espécie diferenciada no planeta. São tempos de perplexidade
diante de nossa evidente fraqueza, mas que a urgência de sobreviver exige e impulsiona a necessidade de regeneração das estruturas relacionais e socioeconômicas, nos revelando à inutilidade
de nossos preconceitos e ilusões inconsequentes que nos trouxeram ao liminar da extinção de
uma espécie unitária e frágil no planeta.
Recebido em 20/08/2020
Aprovado em 04/02/2021
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MIRANDA, Valtair Afonso. O caminho do Cordeiro: representação e construção de
identidade no Apocalipse de João. São Paulo: Paulus, 2011. 196 p. 21 cm x 13,5 cm. ISBN
978-85-349-2142-8.
A escritura cristã é muito criticada pelos seus paradoxos. Há muitos conceitos que são ou assemelham contradição ao que seja comum. O que é aparentemente contraditório pode ser percebido na bíblia em termos de ver o invisível, a liberdade sendo servo, ter sabedoria na loucura,
o menor ser o maior, ter tudo e não ter nada, o último ser o primeiro e o primeiro ser o último,
a humilhação com vistas à exaltação, ser fraco para ser forte, triunfar na derrota e muitos outros
casos. Ao que parece, a obra em apreço pretende fornecer alguns elementos para um desses paradoxos, ou seja, como os primeiros cristãos “se entendiam em função de uma mensagem que
os declarava vitoriosos, mesmo diante de papéis sociais que os apresentava de forma inversa,
perseguidos e até mortos”. Que implicação!
O livro “O Caminho do Cordeiro: Representação e Construção de Identidade no Apocalipse de João” faz parte da coleção “Palimpsesto”.1 O autor, o mineiro Valtair Afonso Miranda,
é mestre e doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, com
pesquisas na área e história antiga e medieval, bem como literatura e religião no mundo bíblico,
principalmente em temas como cristianismo e judaísmo antigos, escatologia e milenarismo,
apocalipse e apocalíptica. Além disso, é graduado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista
do Sul do Brasil e pela Faculdade de Teologia Sul-Americana.
Perceptivelmente acadêmica, a obra é dividida em quatro harmônicos capítulos que abrangem (1) texto e contexto do Apocalipse de João, (2) as entranhas de uma visão, (3) representação
de identidade no contexto do culto e (4) construção de identidade em contexto de crise. Com
a referida estrutura literária e partindo da visão apocalíptica revelada em Apocalipse 14.1-5, o
autor pretende analisar a relação das palavras de João com sua audiência; não necessariamente
1

Coordenada editorialmente pelo Prof. Dr. Paulo Augusto de Souza Nogueira (Universidade Metodista de São Paulo), a
coleção engloba as obras “Bíblia, Literatura e Linguagem”, de Júlio Paulo Tavares Zabatiero e João Leonel; “Mateus, o
Evangelho”, de João Leonel; “Identidades e fronteiras étnicas no Cristianismo da Galácia”, de José Luiz Izidoro; “Uma
história cultural de Israel”, de Júlio Paulo Tavares Zabatiero.
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o mundo do visionário, mas a forma como esse mundo possivelmente atuou na deﬁnição da
identidade dos leitores e leitoras. Aﬁnal, “a principal fonte para acessar essas comunidades ou
sua situação vivencial é a própria obra do visionário”.
As questões gerais que englobam o último livro da escritura cristã, texto e contexto, compõem o primeiro capítulo do livro. Enunciando as teses comuns de datação, autoria e público,
Miranda inova na construção do mundo apocalíptico e deﬁnição de identidade sectária, demonstrando como os mundos dispostos em conﬂito conﬁguram um confronto de poder em
diversos níveis de legitimação. Ainda demonstra como tal perspectiva é bem fundamentada
nos movimentos sectários de Qumran e no período do segundo Templo (fariseus, saduceus,
essênios, sicários, zelotes, cristãos, samaritanos e terapeutas). Ora, o Apocalipse é “obra de um
homem de etnia judaica [... que oferece] uma especíﬁca e divergente deﬁnição de mundo para
sua audiência”. Assim, o mundo concreto dos leitores e ouvintes foi rivalizado com o mundo
apocalíptico arquitetado pelo visionário no texto.
O capítulo dois expõe uma análise restrita de Apocalipse 14.1-5, o que denomina como entranhas de uma visão. Dentro do contexto judaico e com o auxílio de instrumentos de análise
sincrônica, o autor penetra profundo nas relações entre gênero e contexto literários (a partir de
conceituados referenciais teóricos como John J. Collins, David E. Aune e Adela Collins), entre
estrutura e tradução do episódio (ﬁxando o Apocalipse como uma obra mais voltada para a audição do que para a leitura). Uma vez que tal literatura funciona “para interpretar circunstâncias
presentes à luz de realidades sobrenaturais”, Miranda entrelaça a rede de relações tradicionais
e intertextuais da perícope bíblica em foco a partir de onze tópicos (o cordeiro de pé, os 144
mil, o nome das bestas, um som vindo do céu, um som forte e belo, a canção nova, privilégio
especial, virgens e imaculados, seguir o cordeiro, comprados como primícias, sacrifício especial), com o objetivo de “entender suas partes, seu lugar dentro do livro como um todo e suas
expressões principais”.
“A identidade exaltada em contextos litúrgicos representa o que seria comum entre o visionário e sua audiência”. Como contexto vital da obra e de seu tempo (Novo Testamento), ainda
que relacionado com antigos conhecimentos judaicos, Miranda identiﬁca a tradição que envolve o culto no céu como formação e aﬁrmação de identidade compartilhada com a audiência.
Daí o capítulo três abordar a representação de identidade no contexto do culto. Os elementos
litúrgicos estão lá, na tradição do culto celestial repleto de canções, orações, doxologias, exortações, etc.. Ora, o visionário até situa sua obra no dia em que as comunidades se reuniam para
cultuar, “o dia do Senhor”. Portanto, mediante exame de vários textos do último livro da bíblia
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cristã (capítulos 1.4-6, 1.8, 2-3, 4, 5, 7.9-17, 11, 12.1, 15, 16, 18, 19, 21), o autor estabelece
que o Apocalipse de João seja uma obra profundamente relacionada com a liturgia das igrejas
dos primórdios e tem no culto seu contexto vital. A escatologia realizada compõe muito dessa
“profunda e coerente formulação identitária”.
Na guerra escatológica percebida pelo visionário os soldados são imaculados. Apresentando
a audiência em níveis sectários e recordando a tradição da guerra “santa” no ﬁm dos tempos,
Miranda elabora a construção de identidade em contexto de crise no quarto capítulo de seu
livro. Os manuscritos de Qumran encontrados em 1947 contêm muito dessa expectativa escatológica judaica. Dentre eles, pela perspectiva semelhante ao Apocalipse de João acerca do
conﬂito ﬁnal, se destaca o Rolo da Guerra. O autor apresenta esse grupo de manuscritos como
repletos de rituais e experiências litúrgicas no ambiente de conﬂito escatológico. Ademais, ele
demonstra como a instituição e a tradição da guerra santa em Israel estão entrelaçadas religiosamente com as atividades bélicas no período anterior a instituição da monarquia israelita, no
Rolo e nas cartas endereçadas às igrejas no último livro da bíblia cristã. Por ﬁm, mesmo com
interrupções, prolepses e repetições no livro bíblico, Miranda desdobra a tradição da guerra
escatológica no culto celestial em Apocalipse declarando como a audiência, composta pelos
“santos” (aqueles que não caíram nem se contaminaram com a sociedade prostituída), vencerá o
conﬂito contra o “Dragão”: seguindo no caminho do “Cordeiro”. Assim, a audiência é moldada
no instante que é convocada e participa da guerra escatológica. Esse dualismo sectário e radical
tem nuances no Rolo da Guerra e no Apocalipse de João.
Finalmente, deve-se dizer que a obra de Miranda é pertinente e agrega valor a literatura no
vernáculo que explora a apocalíptica. Essencialmente acadêmico, o autor não peca na transmissão clara do conteúdo que propõe. A estrutura é didática. O estilo é acessível. A pesquisa é bem
conduzida. É curioso, por outro lado, o pouco uso de notas de rodapé. Ainda assim, a partir
de um pequeno texto bíblico de cinco versículos Miranda descreveu quase duas centenas de
um rico conteúdo para os estudiosos do Apocalipse atribuído a João e da apocalíptica judaica.
Ora, se são bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e que
guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo (Apocalipse 1.3), igualmente serão
afortunados os leitores que se esmerarem na compreensão de “o Caminho do Cordeiro”.

Dados do autor
Mestre em Ciências das Religiões (Me.P.) pela Faculdade Unida de Vitória (2012-2013). Bacharel
em Teologia (Bel.) pela Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP (2009-2010). Atualmente, Pastor
Colaborador na Christ The King United Presbyterian Church, na região de Boston, Massachusetts.
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P O R OC ASI ÃO D O 150 O ANIVERSÁ RIO DA PROCLA MA ÇÃ O DE SA NT O
ALF O NSO MAR I A DE LIG ÓRIO, DOUTOR DA IG REJ A
AO REV.DO PE. MICHAEL BREHL, C.SS.R.
SUPERIOR-GERAL DA CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO REDENTOR
MODERADOR-GERAL DA ACADEMIA AFONSIANA

Há cento e cinquenta anos, em 23 de março de 1871, Pio IX proclamou Santo Afonso Maria de Ligório Doutor da Igreja.
A Bula de proclamação do título de Doutor de Santo Afonso põe em evidência a especiﬁcidade da sua proposta moral e espiritual, dado que ele soube indicar “o caminho seguro no
enredo das opiniões contrastantes do rigorismo e do laxismo”.1
Cento e cinquenta anos depois daquela jubilosa celebração, a mensagem de Santo Afonso
Maria de Ligório, padroeiro dos confessores e dos moralistas, bem como modelo para toda a
Igreja em saída missionária, ainda indica vigorosamente a via mestra para aproximar as consciências do rosto hospitaleiro do Pai, pois “a salvação, que Deus nos oferece, é obra da sua
misericórdia” (EG, 112).
A proposta teológica afonsiana nasce da escuta e do acolhimento da fragilidade dos homens
e mulheres mais abandonados espiritualmente. O Santo Doutor, que se formou numa mentalidade moral rigorosa, converte-se para a “benignidade” através da escuta da realidade.
A experiência missionária nas periferias existenciais do seu tempo, a busca dos distantes e a
escuta das conﬁssões, a fundação e a orientação da nascente Congregação do Santíssimo Redentor, e ainda as responsabilidades como Bispo de uma Igreja particular levaram-no a tornar-se pai
e mestre de misericórdia, convicto de que o “paraíso de Deus é o coração do homem”.2
1

Pio IX, Acta Sancta Sedis, v. VI, Typis Polyglottae Oﬃcinae S. C. De Propaganda Fidei, Romae 1871, p. 318.

2

A. de Ligório, Modo di conversare alla familiare con Dio, in: Opere ascetiche, v. I, CSSR, Roma 1933, p. 316.
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A conversão progressiva para uma pastoral decididamente missionária, capaz de proximidade em relação ao povo, de saber acompanhar os seus passos, de participar concretamente na sua
vida, até no meio de grandes limites e desaﬁos, levou Afonso a rever, não sem esforço, inclusive
a metodologia teológica e jurídica recebida nos anos da sua formação: inicialmente caracterizada por certo rigorismo, transformou-se em seguida em abordagem misericordiosa, dinamismo
evangelizador capaz de agir por atração.
Nas disputas teológicas, preferindo a razão à autoridade, não se limitou à formulação teórica
de princípios, mas deixou-se desaﬁar pela própria vida. Defensor dos últimos, dos frágeis e dos
descartados da sociedade do seu tempo, defendeu o “direito” de todos, especialmente dos mais
abandonados e dos pobres. Este percurso levou-o à escolha decisiva de se colocar ao serviço
das consciências que, apesar das inúmeras diﬁculdades, procuram fazer o bem, porque ﬁéis ao
chamamento de Deus à santidade.
Portanto, Santo Afonso “não é nem laxista nem rigorista. Ele é um realista no verdadeiro
sentido cristão”, pois compreendeu bem que “no próprio coração do Evangelho aparece a vida
comunitária e o compromisso com os outros” (EG, 177).
O anúncio do Evangelho numa sociedade que muda rapidamente exige a coragem da escuta
da realidade, para “educar as consciências a pensar de maneira diferente, em descontinuidade
com o passado”.3
Cada ação pastoral tem a sua raiz no encontro salvíﬁco com o Deus da vida, nasce da escuta
da vida e nutre-se de uma reﬂexão teológica que saiba responder às interrogações das pessoas
para indicar caminhos viáveis. A exemplo de Afonso, convido os teólogos moralistas, os missionários e os confessores a entrar em relação viva com os membros do povo de Deus, e a olhar
para a existência do seu ponto de vista, para compreender as diﬁculdades reais que encontram
e para ajudar a curar as feridas, pois somente a verdadeira fraternidade “sabe ver a grandeza
sagrada do próximo, sabe descobrir Deus em cada ser humano, sabe tolerar os transtornos da
convivência agarrando-se ao amor de Deus, sabe abrir o coração ao amor divino para procurar
a felicidade dos outros como a procura o seu Pai bom” (EG, 92).
Fiel ao Evangelho o ensinamento moral cristão, chamado a anunciar, aprofundar e ensinar,
seja sempre uma resposta “a Deus que nos ama e salva, reconhecendo-o nos outros e saindo
de nós mesmos para procurar o bem de todos” (EG, 39). A teologia moral não pode reﬂetir
unicamente sobre a formulação de princípios e normas, mas deve assumir de maneira proativa
3

Ibid., p. 221.
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a realidade, que ultrapassa qualquer ideia (cf. EG, 231). Esta é uma prioridade (cf. EG, 34-39),
pois, como nos recorda o próprio Santo Afonso, só o conhecimento dos princípios teóricos não
é suﬁciente para acompanhar e corroborar as consciências no discernimento do bem a fazer. É
necessário que o conhecimento se torne prático, mediante a escuta e o acolhimento dos últimos, dos frágeis e de quantos a sociedade considera descartados.
A exemplo de Santo Afonso Maria de Ligório, renovador da teologia moral,4 torna-se desejável
e, portanto, necessário seguir, acompanhar e apoiar os mais destituídos de ajuda espiritual no caminho da redenção. A radicalidade evangélica não se deve opor à fraqueza do homem. É sempre
necessário encontrar o caminho que não distancie mas aproxime os corações de Deus, tal como
Afonso fez mediante o seu ensinamento espiritual e moral. Tudo isto porque “a imensa maioria
dos pobres possui uma especial abertura à fé; tem necessidade de Deus e não podemos deixar de
lhe oferecer a sua amizade, a sua bênção, a sua Palavra, a celebração dos Sacramentos e a proposta
de um caminho de crescimento e amadurecimento na fé. A opção preferencial pelos pobres deve
traduzir-se, principalmente, numa solicitude religiosa privilegiada e prioritária” (EG, 200).
Como Santo Afonso, somos chamados a ir ao encontro do povo como comunidade apostólica que segue o Redentor entre os abandonados. Ir ao encontro de quem está desprovido de
auxílio espiritual ajuda a superar a ética individualista e a promover uma maturidade moral
capaz de escolher o verdadeiro bem. Formando consciências responsáveis e misericordiosas,
teremos uma Igreja adulta capaz de responder de forma construtiva às fragilidades sociais, em
vista do reino dos céus.
Ir ao encontro dos mais frágeis permite combater a “lógica “da competitividade e da lei do
mais forte” que “considera o ser humano, em si mesmo, como um bem de consumo, que se
pode usar e depois lançar fora”, dando “início à cultura do descartável” (cf. EG, 53).
Nos últimos tempos, os desaﬁos que a sociedade enfrenta são inúmeros: a pandemia e o
trabalho no mundo pós-Covid, o cuidado que deve ser assegurado a todos, a defesa da vida,
os inputs que nos são oferecidos pela inteligência artiﬁcial, a salvaguarda da criação, a ameaça
antidemocrática e a urgência da fraternidade. Ai de nós se, neste esforço evangelizador, separássemos o “clamor dos pobres”,5 do “clamor da terra”.6
4

Cf. João Paulo II, Spiritus Domini, in: Enchiridium Vaticanum, v. 10, Ed. Dehonianas, Bolonha 1989, p. 1420 (cf. AAS
79 [1987] pp. 1367-1368).

5

Cf. Laudato si’, n. 49.

6

“Programar passos corajosos para responder melhor às expectativas do povo de Deus”. Discurso de Sua Santidade o Papa
Francisco, in: Studia moralia, 57/1 (2019) 13-16.
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Alfonso de Ligório, mestre e padroeiro dos confessores e dos moralistas, ofereceu respostas
construtivas aos desaﬁos da sociedade do seu tempo, através da evangelização popular, indicando um estilo de teologia moral capaz de manter unidas as exigências do Evangelho e a fragilidade humana.
Seguindo o exemplo do Santo Doutor, convido-vos a enfrentar seriamente, no nível da
teologia moral, “o grito de Deus, perguntando a todos nós: “Onde está o teu irmão?” (Gn 4,
9). Onde está o teu irmão escravo? Onde está o irmão que matas cada dia na pequena fábrica
clandestina, na rede da prostituição, nas crianças usadas para a mendicidade, naquele que tem
de trabalhar às escondidas porque não foi regularizado?” (EG, 211).
Em face das passagens epocais como a atual, existe um risco concreto de absolutizar os direitos dos fortes, esquecendo os mais necessitados.
A formação das consciências para o bem parece ser uma meta indispensável para cada cristão. Dar espaço às consciências — lugar onde ressoa a voz de Deus — para que possam realizar
o seu discernimento pessoal na realidade da vida (cf. AL, 37) é uma tarefa formativa à qual devemos permanecer ﬁéis. A atitude do Samaritano (cf. Lc 10,33-35), como indiquei na Fratelli
tutti, impele-nos nesta direção.
A teologia moral não deve ter receio de ouvir o clamor dos últimos da terra, tornando-o
seu. A dignidade dos frágeis é um dever moral que não pode ser contornado nem delegado. É
necessário testemunhar que direito signiﬁca sempre solidariedade.
Convido-vos, como fez Santo Afonso, a sair ao encontro dos irmãos e irmãs frágeis da
nossa sociedade. Isto exige o desenvolvimento de uma reﬂexão teológico-moral e de uma obra
pastoral capaz de se comprometer em prol do bem comum, que tem a sua raiz no anúncio do
querigma, que tem uma palavra decisiva em defesa da vida, a favor da criação e da fraternidade.
Nesta especial circunstância encorajo a Congregação do Santíssimo Redentor e a Pontifícia
Academia Afonsiana, como sua expressão e centro de exímia formação teológica e apostólica, a
pôr-se em diálogo construtivo com as realidades de todas as culturas,7 a ﬁm de procurar respostas apostólicas, morais e espirituais a favor da fragilidade humana, conscientes de que diálogo
signiﬁca marturya.
Que Santo Afonso Maria de Ligório e a Virgem Maria do Perpétuo Socorro sejam sempre
os vossos companheiros de viagem.
FRANCISCO

7

Querida Amazônia, p. 36.
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RE S PONSUM D A
CO N GR EGA ÇÃ O PA R A A D O UT R I NA
CIBER
TEOLOGIA
DA FÉ A UM D UBI UM S O B R E A B ÊN ÇÃ O D E UN I Õ ES
D E P ESSO AS D O M ES M O S EXO
AO QUESITO PROPOSTO:
A Igreja dispõe do poder de abençoar as uniões de pessoas do mesmo sexo?
RESPONDE-SE:
Negativamente.

Nota explicativa
Em alguns âmbitos eclesiais, estão se difundindo projetos e propostas de bênçãos para
uniões de pessoas do mesmo sexo. Não raro, tais projetos são motivados por uma sincera
vontade de acolher e acompanhar as pessoas homossexuais, às quais se propõem caminhos
de crescimento na fé, “para que quantos manifestam a tendência homossexual possam dispor dos auxílios necessários para compreender e realizar plenamente a vontade de Deus na
sua vida”.1
Em tais caminhos, a escuta da Palavra de Deus, a oração, a participação nas ações litúrgicas eclesiais e o exercício da caridade podem desempenhar um papel importante em vista de
sustentar o empenho de ler a própria história e de aderir com liberdade e responsabilidade ao
próprio chamado batismal, porque “Deus ama cada pessoa e o mesmo faz a Igreja”,2 rejeitando
toda discriminação injusta.
Entre as ações litúrgicas da Igreja, revestem-se de especial importância os sacramentais,
que “são sinais sagrados por meio dos quais, imitando de algum modo os sacramentos, são
signiﬁcados e se obtêm, pela oração da Igreja, efeitos principalmente de ordem espiritual.
Por meio deles, dispõem-se os homens para a recepção do principal efeito dos sacramentos
1

Francisco, Exort. Apost. pós-sinodal Amoris laetitia, n. 250.

2

Sínodo dos Bispos, Documento final da XV Assembleia Geral Ordinária, n. 150.
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e são santiﬁcadas as várias circunstâncias da vida”.3 O Catecismo da Igreja Católica especiﬁca
ainda que “os sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo à maneira dos sacramentos; mas, pela oração da Igreja, preparam para receber a graça e dispõem para cooperar com
ela” (n. 1670).
Ao gênero dos sacramentais pertencem as bênçãos, com as quais a Igreja “chama os homens
a louvar a Deus, convida-os a pedir a sua proteção, exorta-os a merecer, com a santidade da
vida, a sua misericórdia”.4 Estas, ainda, “instituídas de certo modo à imitação dos sacramentos,
reportam-se sempre e principalmente a efeitos espirituais, que se obtêm por impetração da
Igreja”.5
Em consequência, para ser coerente com a natureza dos sacramentais, quando se invoca a
bênção sobre algumas relações humanas, é necessário – além da reta intenção daqueles que dela
participam – que aquilo que é abençoado seja objetiva e positivamente ordenado a receber e a
exprimir a graça, em função dos desígnios de Deus inscritos na Criação e plenamente revelados
por Cristo Senhor. São pois compatíveis com a essência da bênção dada pela Igreja somente
aquelas realidades que de per si são ordenadas a servir a tais desígnios.
Por tal motivo, não é lícito conceder uma bênção a relações, ou mesmo a parcerias estáveis,
que implicam uma prática sexual fora do matrimônio (ou seja, fora da união indissolúvel de
um homem e uma mulher, aberta por si à transmissão da vida), como é o caso das uniões entre
pessoas do mesmo sexo.6 A presença, em tais relações, de elementos positivos, que em si são
dignos de ser apreciados e valorizados, não é porém capaz de torná-las honestas e, assim, um
destinatário legítimo da bênção eclesial, pois tais elementos se encontram a serviço de uma
união não ordenada ao desígnio do Criador.
Além disso, já que as bênçãos sobre as pessoas possuem uma relação com os sacramentos,
a bênção das uniões homossexuais não pode ser considerada lícita, enquanto constituiria de
certo modo uma imitação ou uma referência de analogia à bênção nupcial,7 invocada sobre
o homem e a mulher que se unem no sacramento do Matrimônio, dado que “não existe
3

Concílio Vaticano II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 60.

4

Rituale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Ioannis Pauli PP. II
promulgatum, De benedictionibus, Praenotanda Generalia, n. 9.

5

Ibidem, n. 10.

6

Cf. Catecismo da Igreja Católica, n. 2357.

7

A bênção nupcial, de fato, remete à narrativa da Criação, na qual a bênção de Deus sobre o homem e a mulher está
relacionada à sua união fecunda (cf. Gn 1,28) e à sua complementariedade (cf. Gn 2,18-24).
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fundamento algum para assimilar ou estabelecer analogias, nem sequer remotas, entre as
uniões homossexuais e o desígnio de Deus sobre o matrimônio e a família”.8
A declaração de ilicitude das bênçãos de uniões entre pessoas do mesmo sexo não é, e
não quer ser, uma injusta discriminação, mas quer relembrar a verdade do rito litúrgico e
de quanto corresponde profundamente à essência dos sacramentais, assim como a Igreja
os entende.
A comunidade cristã e os Pastores são chamados a acolher com respeito e delicadeza as
pessoas com inclinação homossexual, sabendo encontrar as modalidades mais adequadas,
coerentes com o ensinamento eclesial, para anunciar a elas a totalidade do Evangelho. Tais
pessoas, ao mesmo tempo, reconheçam a sincera proximidade da Igreja – que reza por elas,
as acompanha, compartilha o seu caminho de fé cristã9 – e acolham com disponibilidade os
seus ensinamentos.
A resposta ao dubium proposto não exclui que sejam dadas bênçãos a indivíduos com inclinação homossexual,10 que manifestem a vontade de viver na ﬁdelidade aos desígnios revelados
de Deus, assim como propostos pelo ensinamento eclesial, mas declara ilícita toda forma de
bênção que tenda a reconhecer suas uniões. Neste caso, a bênção não manifestaria a intenção
de conﬁar à proteção e à ajuda de Deus alguns indivíduos, no sentido mencionado, mas de
aprovar e encorajar uma escolha e uma praxe de vida que não podem ser reconhecidas como
objetivamente ordenadas aos desígnios divinos revelados.11
Entretanto, a Igreja recorda que Deus mesmo não deixa de abençoar cada um de seus ﬁlhos
peregrinos neste mundo, porque para Ele “somos mais importantes que todos os pecados que
podemos cometer”.12 Mas não abençoa nem pode abençoar o pecado: abençoa o ser humano
pecador, para que reconheça que é parte de seu desígnio de amor e se deixe transformar por Ele.
De fato, Ele “aceita-nos como somos, mas nunca nos deixa como somos”.13
Por tais motivos, a Igreja não dispõe, nem pode dispor do poder de abençoar uniões de pessoas do mesmo sexo no sentido acima indicado.
8

Francisco, Exort. Apost. pós-sinodal Amoris laetitia, n. 251.

9

Congregação para a Doutrina da Fé, Carta Homosexualitatis problema: sobre o cuidado pastoral das pessoas homossexuais, n. 15.

10

O De benedictionibus apresenta um vasto elenco de situações para as quais se pode invocar a bênção do Senhor.

11

Congregação para a Doutrina da Fé, Carta Homosexualitatis problema: sobre o cuidado pastoral das pessoas homossexuais, n. 7.

12

Francisco, Audiência Geral de 2 de dezembro de 2020, Catequese sobre a oração: a bênção.

13

Ibidem.
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O Sumo Pontífice Francisco, no curso de uma Audiência concedida ao abaixo assinado Secretário
desta Congregação, foi informado e deu seu assentimento à publicação do mencionado Responsum
ad dubium, com a Nota explicativa anexa.
Dado em Roma, da Sede da Congregação para a Doutrina da Fé, aos 22 de fevereiro de
2021, Festa da Cátedra de São Pedro, Apóstolo.
LUIS F.
CARD. LADARIA, S.I.
PREFEITO
† GIACOMO MORANDI
ARCEBISPO TIT. DE CERVETERI
SECRETÁRIO
CNBB
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