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Um século é uma longa temporalidade para cada geração. Embora a longevidade tenha
aumentado nas últimas décadas, a marca dos cem anos é uma conquista para poucos. Nas
narrativas míticas antigas, os heróis eram premiados com longevidades extraordinárias. Enoch
viveu 365 anos, Matusalém 969, Noé 950, Abraão 175. A vida longa é um desejo humano. Os
heróis encarnam esse desejo. Alguns deles alcançam a imortalidade, como no caso de Elias que
foi arrebatado aos céus ou do profeta Mohamed. A morte de Moisés permaneceu um mistério.
Morreu com 120 anos e foi sepultado pelo próprio Deus em um lugar desconhecido. Os heróis
que estão próximos de Deus vivem mais, usufruem de sua eternidade, embora um dia terminem morrendo.
A história dos homens concretos é bem diferente. Todos morrem e quando mais recuamos
na história da humanidade menor a estimativa de vida. A média de vida no mundo antigo era
de 30 anos. Na idade média não mudou muito. Tomás de Aquino morreu com 49 anos, São
Francisco de Assis com 44. O século XX marcou um grande salto nessa estimativa, de forma
que a expectativa de vida quase dobra do início para o fim do século. Em nossos dias a estimativa de vida cresce sem cessar com os avanços das ciências. É cada vez menos raro depararmos
com centenários em plena vitalidade.
A vida longa continua sendo um desejo de todos e, inclusive, da medicina e das políticas
públicas de muitos governos. Muitas mentes geniais e corações bondosos teriam, por certo,
deixado contribuições ainda maiores para a humanidade se tivessem vivido por um período
mais longo. O fato é que os grandes gênios e os grandes líderes e santos são feitos de terra e
para ela voltam sem qualquer privilégio. “Do pó ao pó”, repete a sentença da condição humana real. Para os cristãos, o filho de Deus também morreu. Deus assumiu a morte, morrendo
como todos nós em seu filho. Na fé cristã a morte está demitizada; deve ser assumida como
fato e como passagem para a vida. Em Jesus crucificado a morte foi vencida sendo assumida
e não sendo evitada. O caminho para vida passa por dentro da morte. O herói cristão vence
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a morte morrendo como o Mestre e não fugindo da morte ou buscando soluções miraculosas
como nos mitos antigos.
Nesse ano de 2021 celebramos o centenário de alguns líderes ilustres: três brasileiros e um
francês. Todos marcados para voltar ao pó, porém ungidos de modo original pelo dom da sabedoria. São ilustres! No latim a palavra (illustris) significa claro, iluminado, brilhante e conhecido. São quatro homens iluminados e iluminadores de uma geração marcada por luzes e trevas.
A eles daríamos a idade dos heróis antigos como prêmio pelo bem realizado à humanidade
em seus respectivos contextos. Alguns morreram em idade bem avançada. Outro nem tanto.
Todos viveram intensamente e sem reservas na missão que assumiram como caminho de vida.
Não viveram tanto como os heróis míticos, mas viveram mais que grandes homens do passado.
Na ordem ascendente: Paulo Freire viveu 75 anos, Paulo Evaristo Arns 95, Carlos Josaphat 99
e Edgar Morin já ultrapassou os 100 desde 8 de julho desse ano. Nasceram em 1921 em um
mundo que era outro. Tempos de crise e de reconstrução desesperada das condições de vida e
das relações internacionais, no intervalo dramático entre as destruições da Grande guerra e os
prenúncios da grande depressão. No Brasil, o ano foi marcado pela morte da Princesa Isabel (na
França) e pela criação do Jornal Folha de São Paulo. Os quatro ilustres atravessaram o século das
maiores transformações negativas e positivas da historia da humanidade e nessa temporalidade
deixaram suas marcas. Viram e vivenciaram os impactos da grande depressão, da segunda guerra, da guerra fria, de crises políticas, de ditaduras, da queda do regime socialista. Viram a criação
do Estado de Israel, a chegada do homem à lua, os avanços da medicina, as mudanças do Vaticano II, os processos de libertação das colônias europeias africanas, a emancipação feminina,
a revolução sexual etc. Edgar Morin viveu para ver a maior pandemia da história e constatar a
veracidade de seus ensinamentos sobre a interligação de todas as coisas: “De fato, a importante
revelação dos impactos que sofremos é que tudo aquilo que parecia separado está conectado,
porque uma catástrofe sanitária envolve integralmente a totalidade de tudo o que é humano”.
Em tempos em que bandidos se passam por heróis e ganham seguidores fiéis, recordar
esses grandes homens é um ato de fazer memória urgente daquilo que pode contribuir com a
convivência humana saudável e ajudar a distinguir o falso do verdadeiro. Foram homens como
quaisquer outros: nasceram, profissionalizaram-se, envelheceram, sofreram e se alegraram. No
fim morreram como todos morrem, mas deixaram suas marcas que devem ser relembradas para
que nos ajudem a construir os rumos de uma civilização que se encontra despedaçada: com seus
sonhos em pedaços, diz o Papa Francisco. Não podemos mais dar a esses líderes a idade dos antigos heróis bíblicos e nem mesmo a imortalidade. Porém suas memórias devem ser eternizadas
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por nós. Foram mestres que ensinaram com suas vidas e com suas palavras inteligentes, sensíveis
e sábias. “Os conscientes hão de brilhar como relâmpagos, os que educaram a muitos para a
justiça brilharão para sempre como estrelas” (Dn 12,3).
Os quatro líderes conscientes e educadores da justiça brilham em nossa história. São estrelas
porque foram sábios e ensinaram a sabedoria. São heróis porque trilharam o caminho simples
da sensibilidade para com os semelhantes. São profetas porque ensinaram a verdade sem temer
os poderes que vivem de ideologias que escondem a verdade. Nenhum deles negociou a justiça
em nome de qualquer prestigio pessoal e comodidade política. Paulo Freire e Carlos Josaphat
sofreram o castigo do exílio, prêmio para os autênticos que não temem os poderes autoritários
e abraçam a liberdade como causa inegociável. Paulo Evaristo Arns foi perseguido pelo mesmo
regime e pagou o preço de sua autenticidade dentro e fora da igreja. Edgar Morin assumiu a
causa dos povos e do planeta contra o etnocentrismo europeu e o status da ciência normal que
credencia os bons teóricos na hegemônica epistemologia do norte. Estrelas que brilham no céu
da história como grandes guias para as gerações que seguem a marcha da humanidade em busca
de dias melhores, tempo em que a justiça e a paz se abracem e se transformem em casa comum
para todos os iguais e diferentes.
Celebrar os cem anos de nascimento desses homens significa trazer à luz aquilo que os faz
heróis, sem os holofotes dos poderes e das próprias mídias. O herói injusto brilha somente para
os séquitos de seu grupo e de sua geração. Brilham com seus próprios holofotes artificiais que
cegam os olhos dos seguidores. No dia em que são apagados eles se tornam monstros que vão
para a escuridão da história. Os heróis autênticos não morrem e brilham no céu como estrela
guia dos que buscam a verdade e querem aprender a amar os semelhantes e cuidar da vida do
planeta. Os cem anos de nascimento das quatro celebridades é apenas um marco celebrativo;
marco importante, mas tão somente cem anos. A eles as gerações futuras darão o prêmio da
duração contínua, a vida longa dos heróis míticos que atravessa os séculos. Todos permanecerão vivos na memória dos que compõem a galeria dos que não morrem: dos valores sempre
atuais, do testemunho de vida, da sabedoria que orienta, da coerência de vida, da esperança
que constrói…
Nossos heróis que brilham no céu possuem, na verdade, brilhos próprios. Cada qual viveu
seu ciclo de vida como sujeitos históricos marcados por uma autoconstrução livre e responsável, situados em seus contextos específicos e orientados por utopias que abraçaram como
valor e meta. O mundo que encararam e assumiram como tempo e espaço de suas ações
transformadoras foi o mundo das grandes transformações e de profundas contradições. A
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vida planetária se impunha como dado político, social, cultural e ecológico, na medida em
que a modernidade avançava em todas as direções e mostrava no mesmo movimento expansivo a construtividade e a destrutividade de seu projeto. As quatro figuras foram antes de
tudo pastores da humanidade e, sobretudo, pastores das ovelhas perdidas. Todos cobraram
da modernidade suas promessas de igualdade, de liberdade e de fraternidade; cuidaram dos
mais frágeis com suas ideias, ensinamentos e posturas; cuidaram da vida planetária e sustentaram a esperança de outro mundo possível, mesmo quando as forças dos poderes econômico
e político pressionavam na direção oposta. Foram humanistas nos sentidos clássico, bíblico
e moderno. O ser humano foi assumido e ensinado como valor inegociável, como dignos
por si mesmos e sujeitos de direitos inalienáveis. Todos beberam dos grandes humanistas do
século XX: do pensamento libertário que se edificou nos tempos modernos e se expandiu
para as ciências humanas e para a teologia. Nessa fonte comum, os quatro se encontram e
nela teceram seus itinerários intelectuais. Paulo Freire foi o grande educador do século XX;
ensinou que a educação é o caminho de libertação das consciências e de construção da justiça social. Sem educação os poderes dominam as sociedades e a alma humana e reduz o ser
humano à pequenez de seus desejos egoístas e violentos. Paulo Evaristo Arns, o franciscano,
filho autêntico do pobre de Assis, ensinou que a luta pela justiça e os direitos humanos são
causas éticas e cristãs indissociáveis e que a esperança por dias melhores não pode jamais ser
enfraquecida. Repetia sempre seu lema episcopal: de esperança em esperança! Nessa dinâmica
viveu seus dias conturbados como bonança dos justos. Carlos Josaphat, o dominicano revolucionário, incomodou seus pares e, sobretudo, seus ímpares de dentro e de fora da igreja.
Teceu um caminho original entre o sul e o norte do planeta injusto. Ensinou que o evangelho
traz o germe da revolução social, que esse germe libertário eclodiu na história nas figuras de
Tomás de Aquino, de Bartolomeu de las Casas, de João XXIII, de Marie-dominique Chenu e
Yves Congar, de Gustavo Gutiérrez e do Papa Francisco. Edgar Morin, antropólogo, filósofo
ou, simplesmente pensador da complexidade, ensinou que a vida planetária está conectada e
constitui o parâmetro teórico, biológico, antropológico e ético para se pensar e, antes de tudo,
viver a vida de todos na comunhão universal. Em seu mapa geral, os iguais e os diferentes
encontram seu lugar digno, criativo, crítico e responsável. Sua longa existência o fez cada vez
mais universal e sábio; capaz de ver as fraquezas humanas no âmbito das debilidades biológicas inerentes à vida e, ao mesmo tempo, acreditar no futuro da humanidade.
Cada qual exerceu esse pastoreio do humano com suas distintas vocações e competências. Os
três primeiros foram profetas da resistência nos anos de chumbo da ditadura militar brasileira.
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Nesse contexto pensaram, criticaram e anunciaram a justiça seguindo a mais autêntica linhagem
profética. Foram pensadores dos oprimidos e discípulos do Messias pobre que acolheu os excluídos de tempo. O pensador Morin jamais se rendeu ao eurocentrismo cultural e político. Seu
percurso formativo e seu pensamento avançaram de modo orgânico para o humano universal
e para a vida planetária. Denunciou como equivoco todas as formas de isolamento que escondem a globalidade e simplifica o complexo. Todos se posicionaram de modo inquieto entre
o mundo construído a afirmado como bom pelos poderes hegemônicos e o mundo desejado
como sustentável, justo e belo pelos menores e para todos. Nessa passagem crítica e construtiva
do antigo para o novo ancoraram-se como pastores da vida e como mestres dos discípulos que
buscam a verdade.
A sociedade atual se encontra em um momento crucial da história, quando a vida planetária
mostra suas conexões definitivas em termos ecológicos, econômicos, cibernéticos e comunicacionais. Não se trata de uma conexão justa para os que defendem valores fundamentais: valor da
vida, da igualdade e da fraternidade e de consciência da verdade. A globalização econômica esconde as diferenças sociais segundo as regras dogmáticas do capital liberal; esconde, igualmente,
a destruição ecológica que vai matando os ecossistemas pelo mundo afora. A força do dinheiro
internacional desconhece o imperativo da vida e os próprios limites das fontes de riqueza. É a
regra do lucro global que mata o próprio planeta. A conexão das redes de comunicação criou o
mundo software. Nessa tecnologia planetária a sociedade se refaz em suas relações e em seus critérios de convivência e de verificação da própria verdade. A sociedade avançou e recriou a vida
social, cultural e política com as novas tecnologias de comunicação, mas recuou para modos de
vida anteriores ao que a modernidade adotou como regra de vida comum. O individualismo
rege não somente a cultura de consumo como parâmetro absoluto, mas também a consciência
da verdade. A consciência software se impõe como território líquido que dispensa e evita a distinção entre a verdade e a mentira e tem seu último lastro no imperativo categórico emanado
do individualismo: agir de acordo com o que satisfaz a cada eu. A verdade se torna mentira e a
mentira se torna verdade, na medida em que a regra da homofilia vai regendo as relações sociais
virtualizadas nas redes sociais. A humanidade recua para a fase sectária que nega o outro como
desnecessário e adota o mito como fonte de suas verdades. Nas redes virtuais, toda mensagem e
torna verdade desde que proceda de uma autoridade adotada como mito redentor.
É nesse contexto que a ciência e a ética se mostram urgentes como realidades comuns e
objetivas que possam regrar a convivência humana mundial e local. Nessa liquidez geral os
grandes mestres podem ser estrelas-guias, referências de vida e de verdade que conclamam
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para a vida comum. Os quatro centenários brilham nesse céu nublado e apontam para outro
mundo possível. De nossa parte continuamos aprendendo de novo as verdades que podem
conduzir a vida comum do planeta. E Freire nos relembra: “Ninguém ignora tudo. Ninguém
sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso
aprendemos sempre”.
O Papa Francisco nos fala em sua última Encíclica, Fratelli tutti, da importância da
consciência histórica que em nossos dias vem sendo esvaziada pelos poderes dominantes
como forma de colonizar as consciências. A memória de nossos centenários no ensina a não
esquecer o passado e fazê-lo presente em um contexto histórico que regride para modos de
vida já superados:
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. Isto lembra-nos que “cada geração deve fazer suas as
lutas e as conquistas das gerações anteriores e levá-las a metas ainda mais altas. É o
caminho. O bem, como, aliás, o amor, a justiça e a solidariedade não se alcançam
duma vez para sempre; hão de ser conquistados cada dia. Não é possível contentar-se
com o que já se obteve no passado nem instalar-se a gozá-lo como se esta situação nos
levasse a ignorar que muitos dos nossos irmãos ainda sofrem situações de injustiça
que nos interpelam a todos.

É preciso afirmar sempre de novo o que a humanidade construiu como parâmetro de vida
comum. A consciência histórica é vigilância do presente e não repetição do passado. Esse é o
significado de todo ato de rememorar e de celebrar fatos e personagens do passado. Celebrar os
100 anos desses líderes é atualizar os grandes ideais da humanidade por eles vivenciados e pregados, não como repetição do passado e nem como exaltação mítica de heróis dignos de altares
e galerias de ilustres, mas como busca de um mundo mais justo e fraterno. O passado retomado
afirma valores no presente em um ato de construir de novo o que a humanidade adotou como
verdadeiro, bom e belo para si mesma, seja por vias religiosas, seja por vias políticas secularizadas. O mundo continua necessitando com urgência desses grandes homens; de suas críticas e
criatividades, de seus métodos e de suas esperanças.
Esse é o propósito dessa singela homenagem do presente número de Ciberteologia aos
quatro centenários. E nesse mesmo intuito de honra e celebração não poderíamos esquecer
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uma mulher também ilustre que marcou a historia das Irmãs Paulinas e da igreja do Brasil,
Irmã Maria Alba Veja Garcia. Ciber faz memória a essa religiosa inesquecível na seção Notas
e republica com carinho o último editorial que escreveu para a Revista Família Cristã. Partiu
como todos partem, sofreu como muitos sofrem e amou como muitos amam. Seu percurso
como profissional da comunicação é um exemplo de busca da verdade por meio das narrativas
construídas nos meios de comunicação.
Para dar cada dia qualidade à vida humana, requer-se, de cada pessoa e da sociedade,
o respeito com o conjunto de tudo o que nos rodeia (Ir. Maria Alba).

João Décio Passos
Editor
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TEOLOGIA
D O M PA UL O EVA R I S T O A R N S ,
CA R D EAL D A ES PER A N ÇA

[D O M PAULO E VAR I STO A RNS, CA RDINA L OF HOPE]
FERNANDO ALTEMEYER JUNIOR

Resumo
O artigo apresenta breve biografia do cardeal Paulo Evaristo Arns. São destacados seus feitos,
sua produção intelectual e, sobretudo, seu zelo apostólico e cuidado pastoral da megalópole
paulistana por 28 anos como bispo e arcebispo metropolitano. Destaca os momentos de tensão
frente à ditadura militar e seu esforço em salvar vidas e contribuir para fortalecer a democracia
e a participação das periferias urbanas. Partindo das origens caboclas percorre a formação universitária e apresenta as ações emblemáticas do bispo franciscano. Apresenta alguns segredos de
dom Paulo e o seu modo de produzir teologia encarnada na vida do povo. Ao final são elencados os doutorados que ele recebeu de várias partes do mundo por sua defesa intransigente dos
direitos humanos.
Palavras-chave
Biografia, cidade, esperança, horizontes, periferias, pobres, direitos humanos, solidariedade.
Abstract
The article presents a brief biography of Cardinal Paulo Evaristo Arns. It highlights his
achievements, his intellectual production and above all his apostolic zeal and pastoral care of
the megalopolis of São Paulo for 28 years as bishop and metropolitan archbishop. He highlights
the moments of tension in the face of military dictatorship and his eﬀorts to save lives and contribute to strengthen democracy and the participation of the urban peripheries. Starting from
his caboclo origins, he goes through his university formation and presents the emblematic actions of the Franciscan bishop. It presents some secrets of Dom Paulo and his way of producing
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theology incarnated in the life of the people. At the end, it lists the doctorates he received from
various parts of the world for his uncompromising defense of human rights.
Keywords
Biography, city, hope, horizons, peripheries, poor, human rights, solidarity.

1. As origens caboclas do Cardeal da Esperança
Dom Paulo Evaristo Arns é reconhecido internacionalmente como humanista multifacetado: literato, teólogo, patrólogo, profeta das metrópoles, defensor da toda pessoa humana e um
irmão universal, fecundo no amor perseverante e corajoso em seus vinte e sete anos de pastor e
bispo da imensa e complexa cidade de São Paulo.
Nasce na extensa família dos colonos e imigrantes alemães, em Forquilhinha-SC, no dia da
Santa Cruz, em 14 de setembro de 1921, e desde pequeno decide seguir o caminho da vida
religiosa na ordem dos frades franciscanos. Sempre valorizou suas origens sem jamais negar ser
filho de colono e da pequena Forquilhinha. Amar as raízes de família pobre e lutadora fez a
árvore vicejar e crescer bonita. Quem nega suas origens e se aburguesa se enfraquece e perde
toda a identidade. Quem assim vive de narcisismos e pauta sua vida sacerdotal por carreirismos
morre espiritualmente. Dom Paulo sempre soube vencer este risco ao afirmar-se o quinto filho
de treze do casal Gabriel Arns e Helena Steiner, brasileiros, descendentes de imigrantes provenientes de regiões da Mosela na Alemanha. Assumiu a raiz, assumiu o campo, assumiu a família
simples como riqueza divina.
É ordenado sacerdote em 30 de novembro de 1945, na cidade de Petrópolis, RJ, pelo
bispo de Niterói-RJ, dom José Pereira Alves. Realiza seu período de estudos acadêmicos na
prestigiosa Universidade de Paris – Sorbonne defendendo sua tese em 03 de maio de 1952
sobre a Técnica do livro segundo São Jerônimo, recebendo a nota máxima. Marcado pelo
pensamento da Nouvelle Théologie (Nova Teologia), particularmente por teólogos jesuítas e
dominicanos como Jean Daniélou e Yves-Marie Congar, deleitava-se como que comendo
uma “cuca – pão doce catarinense” com as conferências de François Mauriac, Paul Claudel,
Jean-Paul Sartre, e de modo especial com os textos das aulas dos pensadores como Emmanuel Mounier e Henri de Lubac. Voltando ao Brasil exerce a função de professor em Bauru
e Agudos, SP e retorna a Petrópolis-RJ, até ser nomeado e sagrado bispo titular de Respecta
e auxiliar na cidade de São Paulo, no dia 03 de julho de 1966, com 44 anos de idade. Foi
sagrado bispo na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em sua terra natal Forquilhinha-SC,
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pelas mãos dos bispos Dom Agnelo Rossi, arcebispo de São Paulo e dos consagrantes Dom
Anselmo Pietrulla, OFM, bispo de Tubarão-SC e de dom Honorato Piazera, SCJ, bispo
coadjutor de Lajes-SC.
Com a transferência do então cardeal Dom Agnello Rossi, enviado a Roma para cuidar da
Congregação para a Evangelização dos Povos pelo Papa Paulo VI assume em 1o de novembro de
1970 o ministério e encargo de quinto arcebispo metropolitano de São Paulo. Será criado cardeal da metrópole paulista em 5 de março de 1973 também por Paulo VI. Exercerá o cargo de
quinto arcebispo paulistano e terceiro cardeal da diocese paulistana durante 27 anos ininterruptos renunciando em 15 de abril de 1998, sendo sucedido por Dom Auri Aﬀonso Cláudio Hummes, OFM, até então arcebispo metropolitano de Fortaleza e, ele também um frade franciscano.
Posteriormente Dom Claudio será chamado para a Congregação do Clero em Roma pelo papa
Bento XVI e assume o sétimo e atual arcebispo dom Odilo Pedro Cardeal Scherer, desde 2007.
Faleceu em São Paulo em 14 de dezembro de 2016 com 95 anos e três meses de idade.

2. Os horizontes abertos do cardeal da Esperança
Sua prioridade de vida eram os pobres e os moradores das periferias, migrantes, trabalhadores, mulheres, jovens, negros e favelados. Assumiu o pastoreio fortalecendo as comunidades
eclesiais de base, a luta pelos direitos humanos, a operação periferia e, sobretudo a questão do
Mundo do Trabalho.
Figura central da Igreja brasileira durante o período recente da ditadura militar destacou-se
pela intransigente e pacífica defesa dos direitos humanos de quaisquer pessoas, inclusas efetivamente todas de quaisquer nacionalidades, ou ideologias, grupos políticos, religiosos, culturais
e sociais. Defensor da vida e da pessoa humana assumiu como tarefa de vida o lema que consta
em seu brasão episcopal e cardinalício: De esperança em esperança.
Nomeado bispo auxiliar pelo cardeal arcebispo Dom Agnelo Rossi, trabalha na Região Norte paulistana, dedicando particularmente à formação dos leigos e leigas no Movimento por um
Mundo Melhor, convidando Frei Gilberto da Silva Gorgulho e a biblista Ana Flora Anderson
para cursos de formação de lideranças a partir da Palavra de Deus em todas as comunidades. Irá
também visitar com frequência os presos da Penitenciária masculina e feminina do Carandiru.
Ao assumir como arcebispo em plena ditadura militar logo após o golpe no golpe ocorrido
em 1968 e o endurecimento da tortura nas dependências do Exercito, Marinha e Aeronáutica,
nos vários setores do DOI-CODI, CISA e CENIMAR além da ação terrorista dos grupos de
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extermínio da Polícia civil comandados pelo famigerado delegado Sergio Paranhos Fleury, dom
Paulo Evaristo será reconhecido pela luta incansável contra a ditadura cívico-militar e pelo fim
das torturas nos cárceres e dependências do Estado.
Quando da morte por tortura na Rua Tutoia, em São Paulo, do estudante sorocabano Alexandre Vannuchi Leme, fará uma Missa solene com o bispo de Sorocaba e dezenas de sacerdotes
e fieis em São Paulo bradando pelo fim da tortura no Brasil. A missa foi celebrada em 30 de
março de 1973 na presença de cerca de cinco mil pessoas, artistas, autoridades, oposições sindicais, sindicatos e associações estudantis que se manifestaram contra a versão oficial da morte.
Eram tempos de profunda repressão no governo de Médici e este ato de coragem representava
muito para as vozes democráticas no Brasil. O risco era imenso. Felizmente já dom Paulo se
fizera acompanhar de figuras notáveis como os advogados Mario Simas Filho, Dalmo de Abreu
Dallari, Margarida Genevois, e tantos outros na prestigiosa Comissão de Justiça e Paz criada
em 1972.
Outro acontecimento atroz irá ferir a carne e a alma do povo brasileiro: a prisão, tortura
e morte do jornalista naturalizado brasileiro e de origem iugoslavo-judaica, Wladimir Herzog
nas dependências do DOI-CODI em São Paulo em 25 de outubro de 1975. Será dom Paulo
Evaristo Arns, cardeal paulistano, acolitado por Dom Helder Pessoa Câmara, com o reverendo
presbiteriano Jaime Nelson Wright e o rabino Henry Israel Sobel que abrindo uma ponte entre
o judaísmo e igreja católica em solo paulista, fará um ato religioso que marcou uma fenda profunda na muralha da ditadura começando a brotar a água da democracia e da resistência que
agregou depois milhares de jornalistas, políticos, associações no movimento da Anistia e das
Diretas. Como dirá o rabino Sobel: “O assassinato de Herzog foi o catalisador da volta da democracia”. Era 31 de outubro de 1975 e ali estavam 8 mil pessoas mesmo com a cidade sitiada
e bloqueada pelo Coronel Erasmo Dias a mando do governador marionete da ditadura Paulo
Egydio Martins.
Será neste momento histórico paradoxal e duro que dom Paulo com uma vigorosa equipe
de advogados irá publicar o livro “Brasil nunca mais”. Este livro lançado em 1985 pela Editora
Vozes sistematiza as informações de mais de 1.000.000 de páginas contidas em 707 processos
do Superior Tribunal Militar (STM) revelando a extensão da repressão política no Brasil cobrindo o período de 1961 a 1979. Este material foi de fundamental importância para estabelecer
os culpados pelas atrocidades da ditadura no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Ao
retratar o que ocorreu nos porões da ditadura com o apoio financeiro de empresas nacionais e
multinacionais e os sofrimentos vividos por centenas de brasileiros torturados clandestinamente
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por civis, paramilitares, militares e policiais no Brasil, fez com que não se perdesse a memória da
ignomínia praticada contra a pessoa humana no Brasil. Todo este empenho será uma semente
fecunda para o fortalecimento do movimento “Tortura nunca mais”.
Dom Paulo renova o plano pastoral da Arquidiocese criando novas regiões episcopais e
valorizando os auxiliares como um colégio episcopal de visão e horizonte urbanos e metropolitanos, algo inédito na eclesiologia verticalizada de mil anos, e para tanto cria setores de pastoral
como laboratórios de vida e articulação de padres, leigos e religiosas, ainda criando quarenta
e três novas paróquias e fortalecendo e apoiando na compra de mais de dois mil terrenos para
centros comunitários nas fundamentais comunidades eclesiais de base. Irá incentivar a Pastoral
da Moradia, a Carcerária, a Pastoral Operária e, sobretudo a questão dos Direitos Humanos e a
criação do Centro Santo Dias.

3. Segredos do Cardeal da Esperança
São muitos e variados os segredos deste grande pastor. Nascem todos do amor profundo a
Cristo Ressuscitado e se exprimem em seu cuidado concreto com as pessoas, pastorais, instituições e o movimento da história. Para Dom Paulo não é a Igreja que deve se tornar uma grandeza
histórica, mas a história do povo e das pessoas unidas em comunidades é que se torna um referencial e uma grandeza cristã. Um povo de Deus unido, feliz e articulado é a esperança sempre
viva deste cardeal. Seu lema é: De esperança em Esperança. E assim ele a cada manhã enfrenta
e dialoga com uma cidade que é sempre nova, mas também violenta e excludente.
Dom Paulo dialoga com todos os atores sociais e pede que cada um deles assuma de verdade
um papel de sujeito histórico de transformações. Pede isso ao povo simples, às donas de casa,
aos jovens, mas também às elites e construtores da sociedade. Não exclui ninguém. Anda com
os moradores de rua e senta para questionar o prefeito e o governador do Estado, além de tantos
puxões de orelhas em presidentes e parlamentares em favor da justiça e da paz.
Desde cedo, quando assume como arcebispo em 1970, já convoca intelectuais e professores
universitários, cristãos ou não, para conversar sobre o futuro do Brasil. Este grupo será conhecido como o grupo dos loucos, pois era permitido falar de tudo de forma aberta e democrática
para vislumbrar novos horizontes pós-ditadura.
Grão-chanceler da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, acolherá os professores
que o regime militar aposentava, perseguia ou censurava, como Florestan Fernandes, Ottavio
Ianni e Paulo Freire entre tantos.
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Membro de diversas comissões internacionais de Direitos Humanos, particularmente da
Comissão Internacional Independente da ONU para questões humanitárias. Comendador da
Legião de Honra do Governo da França pelo testemunho de sua vida em favor dos empobrecidos e da justiça social. Possuí vinte e três títulos de Doutor Honoris Causa, no Brasil e no
exterior com destaque para o doutorado em Direito, concedido pela Universidade de Notre
Dame, Indiana, nos Estados Unidos, em 22.05.1977, recebido conjuntamente com o presidente norte-americano, o democrata Jimmy Carter. Recebeu trinta e quatro cidadanias honorárias.
No cargo de cardeal da Igreja católica sofreu pressões duríssimas por seu engajamento em favor
de toda pessoa humana nas terras latino-americanas. Realizou governo colegiado e contínuo
empenho em construir Igreja aberta aos homens e mulheres urbanos que vivem na cidade cosmopolita um novo modo de pensar e agir.
Seus sermões pastorais na Rádio Católica Nove de julho, foram impedidos de serem
emitidos, por uma arbitrária decisão do general presidente que interrompeu o direito democrático de opinião por vinte e seis anos, ou seja, praticamente todo o tempo do exercício de
seu episcopado.
Criou a Comissão Justiça e Paz e o Centro Santo Dias da Silva formados por eminentes
juristas, muitos deles advindos da Ação Católica e marcados, também eles, pelo personalismo
de Jacques Maritain. Estes homens e mulheres até hoje lutam contra a impunidade e a violência
policial. Recebeu vinte e nove medalhas entre as quais se destacam a de Grão-Oficial da Ordem
El Sol del Perú, do governo peruano, 06 de março de 1972 e, a da Gran Cruz da Ordem de
Bernardo O’Higgins, do Presidente da República do Chile, outorgada em 04 de outubro de
2000 e entregue em 29 de julho de 2001 pela defesa da vida de cidadãos chilenos perseguidos
pelas ditaduras brasileira e chilena.
Sua presença constante nas comunidades da periferia com palavras corajosas na defesa das
mulheres, dos favelados, das crianças e moradores de rua lhe valeram campanhas difamatórias
contínuas por parte de policiais e agentes da direita brasileira. Vale lembrar que quando o menino Joílson de Jesus morreu pisoteado no Largo de São Francisco, por um advogado, D. Paulo
Evaristo celebrou uma missa na Catedral e um radialista convocou a população para que ali
fosse para espancá-lo. Felizmente a voz do pastor prevaleceu. Uma pessoa vale mais que todo
o ouro do mundo e quem nela toca, fere o próprio Deus Criador. Tal é a teologia subjacente
ao seu pensamento. Um humanismo cristão que bebe nas fontes dos Evangelhos, passa pela
Patrística e assume na história, pleno vigor na ação permanente em favor da pessoa humana,
em particular dos que viviam nas periferias da grande metrópole, com amor de predileção pelo
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povo que vive nas ruas da cidade. Diz Dom Paulo em um depoimento em seu livro: “O que me
impressionava em São Paulo era o contato pessoal com tanta gente treinada pela Ação Católica
e pela atuação dos meus predecessores. Mais ainda, com os grupos que traziam novas ideias para
a juventude, para os casais e para os migrantes. Em toda parte havia fogo, e esse fogo que Cristo
trouxera à terra, de fato, estava queimando” (DOM PAULO, 2001, p. 184).
Uma de suas características mais marcantes é o apoio e presença constante nas celebrações
e encontros ecumênicos e de diálogo inter-religioso apoiando o intercâmbio entre as religiões
na busca da paz. Recebeu da comunidade budista no Japão o Prêmio Niwano. Com o dinheiro do prêmio, o cardeal arcebispo constitui um Vicariato Episcopal para o Povo de Rua
em São Paulo e nomeia padre Júlio Renato Lancelotti como Vigário Episcopal para atuar em
novo do cardeal arcebispo e cuidar desse povo marcado pela dor e apartheid social e político.
Uma catedral para o povo de rua, poder rezar, se organizar e ser reconhecido como pessoa
humana plena de direitos e deveres, como cidadão paulistano legítimo. Anunciado na missa
de Natal de 1993 na presença de muitos moradores de rua, foi erigido canonicamente em 27
de dezembro de 1993 por decreto metropolitano de dom Paulo Evaristo Arns, O Vicariato
Episcopal do Povo da Rua nasceu para ser um sinal concreto de esperança, de acolhida e de
defesa da vida dos que vivem caídos, machucados, violentados e invisibilizados nas ruas da
cidade paulistana. Nestes 21 anos de peleja do povo que quer viver muito foi feito, mas resta
tanto a fazer. O número de dois a três mil moradores ultrapassa hoje a casa dos 17 mil e os
órgãos de governo continuam violentando seus direitos e escorraçando-os em nome do higienismo e da cegueira moral. A profecia de Dom Paulo em favor do povo de rua enraíza-se
em uma visão humanística, sem messianismos e concessões às elites e à mídia conservadora,
sendo um forte apelo à solidariedade e exigindo políticas públicas inclusivas e democráticas.
A partir dos últimos, construir uma cidade para todos.
Dom Paulo acolheu em sua Catedral da Sé, inúmeros líderes muçulmanos, judeus, budistas, evangélicos, afro-brasileiros e ao próprio Dalai-lama, como líder espiritual do budismo
tibetano. Como reconhecimento por sua atuação em favor dos refugiados recebeu o Prêmio
Internacional “Medalha Nansen”, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
(ACNUR), concedido no Palácio das Nações Unidas em Genebra, Suíça, em 07.10.1985.
Sempre atento às causas concretas do povo brasileiro é ardoroso defensor da Reforma Agrária e da participação efetiva do povo na escolha de candidatos que defendam em suas vidas os
verdadeiros anseios populares. Sempre e de maneira independente valorizou a participação dos
leigos na vida política, sindical e associativa em bairros, associações e agrupamentos sociais em
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favor da cidadania e da comunicação. Lutou ardorosamente pelo voto consciente e por uma
educação de base, e sempre se identificou com a Teologia da Libertação, na defesa da Igreja
dos pobres preconizada pelos padres do Concílio Vaticano II em 1962-1965. Devemos destacar, dentre os cinquenta e um livros de sua autoria, três que bem manifestam seu pensamento
humanista e franciscano: I poveri e la pace prima di tutto, Ed. Borla, Roma, Itália, 1987, e Von
Hoﬀnung zu Hoﬀnung. Vortragre, Gesprache, Dokumente, Patmos Verlag, Dusseldorf, Alemanha, 1988, e Conversa com São Francisco, Paulinas, São Paulo, 2004. Temos também a sua autobiografia Da esperança à utopia: testemunho de uma vida, publicada pela Editora Sextante, do
Rio de Janeiro em 2001.
A democracia vivida e praticada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo deve a
Dom Paulo por sua clarividência e lucidez. Seu amor aos jovens estudantes se exprimia em
carinho e comunhão de sonhos e utopias. E também pelo pedido constante de apoio feito aos
intelectuais para que ajudassem a compreender o momento histórico, as questões de fundo da
sociedade em mutação e a estratégia para fazer o bem de forma organizada e eficaz com a graça
de Deus e o sopro do Espírito aliado ao engenho humano e a ação inteligente das pessoas organizadas. Acreditar em Deus confiando também na cultura e na força do pensamento lúcido.
A PUC-SP invadida pelas forças de segurança da ditadura militar por duas vezes hauriu da
pessoa de Dom Paulo a firmeza permanente para enfrentar os esbirros da ditadura na figura
forte da primeira reitora Nadir Gouveia Kfoury e de seus vice-reitores tal qual o padre João
Edênio do Reis Valle, svd. Dom Paulo era pilar de todos os que enfrentaram os prepotentes na
coragem e na serenidade. Este momento dramático forjou uma geração e fez emergir símbolo
perene de resistência democrática. A PUC-SP, casa da excelência acadêmica, deve a Dom Paulo
o acolhimento de professores de todas as escolas de pensamento sem qualquer obscurantismo
ou dirigismo externo. A PUC-SP, como uma escola de vida e humanismo, deve a este mestre do
sorriso muito de sua identidade e de sua produção solidária.
Dom Paulo sempre acreditou na periferia e sempre convidou a todos para ver o mundo com
esta perspectiva franciscana. Mas, foi capaz também de ouvir outras vozes, de outras escolas e
mundos de pensamento. Tudo para que a justiça e a verdade pudessem resplandecer pelas ruas
de nossa cidade. Este é Dom Paulo, o Cardeal dos pobres, homem digno e fiel, porque profetizou e porque ouviu. Profeta que clama e sábio que escuta.
Dom Paulo é movido à esperança e muitas vezes se afirma um grande torcedor do Corinthians Paulista. Diz o Cardeal:
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Corinthians, para nós, é o símbolo da esperança. […] O Corinthians é mesmo o símbolo do povo que não chega lá. Do povo que sofre todas as decepções, desde as mais
legítimas, como também as de seus sonhos. Mas é um povo que aguenta. Que é humilde. Povo que se abate, mas que, ao mesmo tempo, sabe que precisa recomeçar. E
recomeça mesmo! Está presente em todas as próximas lutas. Recomeça (cf. SYDOW;
FERRI, 1999).

4. O olhar crítico do Teólogo da Esperança
Uma das primeiras ações fundamentais de dom Paulo tão logo assumiu o arcebispado, ou
seja, o pastoreio da metrópole foi compreender o novo rosto da urbanização que estava em curso.
A cidade de São Paulo estava crescendo desordenada e velozmente com seus 5.924.615 habitantes vindos do êxodo forçado do mundo rural misturados aos poucos paulistanos de nascimento
e aos milhares de imigrantes estrangeiros, chegados para a industrialização das décadas de 1920
a 1950, e agora estes paulistanos estavam todos mergulhados entre os 93 milhões de brasileiros,
56% vivendo em áreas urbanas. São Paulo mostrava ser a ponta do iceberg que poderia mostrar
um belo futuro ou dramático modo de exploração capitalista pleno de exclusões e medo. Neste
cenário ainda situado em tempos de ditadura cívico-militar o cardeal e a Igreja eram chamados
a agir em nome do Evangelho. Dom Paulo então pede que a Comissão de Justiça e Paz fundada
em 1972 organize um estudo da cidade de São Paulo. Assim são convocados oito intelectuais e
professores de gabarito para fazer esta radiografia da imensa metrópole. São estes os precursores
da análise: Candido Procópio Ferreira de Camargo; Fernando Henrique Cardoso; Frederico Mazzucchelli; José Alvaro Moisés; Lúcio Kowarick; Maria Herminia Tavares de Almeida; Paul Israel
Singer e Vinicius Caldeira Brandt. Todos estes pensadores estavam articulados no CEBRAP e
muito deve às pesquisas de Bolivar Lamounier e Octavio Ianni. Este material será publicado em
livro em 1976 por Edições Loyola, com o título: São Paulo 1975: Crescimento e Pobreza.
Dom Paulo diz que não bastam só a comoção ou lenitivos ou mesmo organizações para minorar estes sofrimentos permanentes e cíclicos. O que é preciso é chegar às causas dos males e
mobilizar-se para combater com coragem, paciência e determinação. E dom Paulo se pergunta:
“Haveria uma lógica na desordem estabelecida?” E este profético estudo e livro irão mostrar que
sim. Que há interesses econômicos e políticos que dilapidam a vida dos trabalhadores e que isto
precisa ser mudado.
Dom Paulo, a partir dos estudos e da lucidez dos pesquisadores, irá propor um plano de
ação da Igreja em sintonia com os movimentos dos trabalhadores e das periferias. Ele diz que é

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVII, n. 67

20

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

preciso romper as barreiras que se opõe à organização do povo. É preciso articular o povo disperso nas periferias. “A Igreja segue o exemplo de Cristo e dos Apóstolos, procurando alinhar-se
ao lado dos oprimidos e injustiçados, lançando as bases de uma participação efetiva do povo em
todos os níveis da vida e cultura urbana (apresentação de Dom Paulo, p. 10).”
Sempre valorizou a teologia, os intelectuais e as mediações de análise para uma ação evangélica profunda e eficaz. Esse foi o nosso patriarca Paulo Evaristo Arns. Verdadeiro sábio e profeta.
Amigo dos pobres e luz de esperança, sempre. Cumpre destacar que recebeu 22 doutorados honoris causa (abaixo citados) além de três valiosos diplomas concedidos pelo povo empobrecido
àquele por eles mesmos proclamado o cardeal da Esperança:
 Diploma “Ordem dos Queixadas”, do Sindicato dos Trabalhadores de Perus, pelo testemunho de firmeza permanente e de ação não violenta na busca da justiça, na cidade de
São Paulo em 29/05/1987.
• Diploma de “Negro Honorário”, título concedido por sete entidades de afrodescendentes
de São Paulo, em 11/11/1997.
• Diploma de “Trecheiro da Paz”, concedido pela Rede Rua e Povo da Rua, “por sua solidariedade e compromisso com todos os excluídos e as excluídas da sociedade brasileira e
do mundo”, em 21/09/2001.
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A C ONSCI ÊNCI
A CR ÍT I CA À LUZ D E PA ULO F R EI R E:
CIBER
TEOLOGIA
U MA R EFLEXÃ O EM T EM PO S D E PO LA R I Z A ÇÕ ES
E FA NAT I S M O S I D EO LÓ GI CO S
[ C R I TI C AL C O NSC I O USNESS IN THE LIG HT OF PA ULO FREIRE:
A R E F LE CT I O N IN TIMES OF POLA RIZ ATION
AND I D E OLOG ICA L FA N ATICISM
ANDRÉ LUIZ BOCCATO DE ALMEIDA

Resumo
O presente artigo visa dissertar acerca da concepção de consciência crítica em Paulo Freire.
Aborda a perspectiva de seu pensamento como referência no contexto de polarizações e fanatismos ideológicos, vigente em meio a nossa realidade brasileira, marcada por certo domínio de
controle tecnológico. Encontra-se no pensamento de Freire uma real possibilidade de assumir
uma postura ética e educativa de formação da consciência que supere os excessos de manipulações e condicionamentos impostos ao ser humano. O autor ressalta o princípio da esperança
como elemento fundamental na sua Pedagogia emancipatória diante dos fatalismos que assombram a vida e a capacidade de reflexão da pessoa.
Palavras-chave
Consciência crítica. Paulo Freire. Educação Transformadora. Tempos sombrios.
Abstract
This paper aims to discuss the concept of critical consciousness in Paulo Freire. It approaches the perspective of his thought as a reference in the context of polarization and ideological
fanaticism prevailing in our Brazilian reality, marked by a certain domination of technological
control. Freire’s thought oﬀers a real possibility of assuming an ethical and educational stance of
conscience formation that overcomes the excesses of manipulation and conditioning imposed
on the human being. The author emphasizes the principle of hope as a fundamental element
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in his emancipatory Pedagogy in face of the fatalisms that haunt life and the person’s capacity
for reflection.
Keywords
Critical consciousness. Paulo Freire. Transformative Education. Dark times.

Introdução
Vivemos hoje um momento de rápidas mudanças, em todos os aspectos existenciais, que
provocam um descompasso entre a vida vivida e a vida refletida. Não há âmbito da vida que
não seja influenciado por condicionamentos e automatismos que tocam o tema da consciência,
da liberdade e responsabilidade humana. No que tange à Educação, há um trabalho ainda a ser
feito de forma estrutural e orgânica. Para isso, é necessário resgatar uma visão integral de ser
humano que motive de forma criativa o educador e o educando a assumir a tarefa de buscar,
mais que a assimilação de conteúdos, uma verdadeira formação crítica de forma criativa nos
tempos atuais.
A presente reflexão, deste modo, visa problematizar estas questões que se colocam no contexto atual. Diante de excessivas polarizações e fanatismos ideológicos veiculados de forma on-line e off-line no mundo virtual – contexto em que as pessoas passam boa parte do seu tempo
– torna-se imprescindível retomar ao conceito de consciência crítica proposto por Paulo Freire,
brilhante educador e pensador brasileiro. Embora sua concepção de Educação e formação da
consciência remonte ao período em que se sentiu chamado a dar sua contribuição, diante de
desumanismos políticos de sua época, seu pensamento e obras continuam atual e, deles, se
podem colher reflexões ainda válidas para o momento brasileiro e até mundial. Sua concepção
de consciência crítica em educação pode ajudar a aprofundar a questão do anestesiamento da
capacidade humana.
Propõe-se, então, neste artigo, problematizar sua concepção de educação e consciência crítica, visando contribuir para o debate em torno da reflexão no contexto de polarizações e cegos
fanatismos ideológicos.

1. Paulo Freire e o projeto de uma consciência crítica e criativa
O pensamento de Paulo Freire é sempre um universo a ser estudado, pois ele procurou
conhecer o ser humano tanto a partir das suas múltiplas possibilidades de aprendizado e
educação, como também a partir das tentativas de sua desumanização impostas pela situação
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externa ao sujeito. Sua rica Antropologia, geradora de uma ética e uma Filosofia da educação, possibilitam à pessoa, isto é, à subjetividade humana mediada pela própria consciência crítica, rever
princípios, teorias e práticas que podem aprisionar ou libertar o espírito humano.
A educação em Paulo Freire é uma palavra-chave que identifica a sua vida e acompanhou
todo o seu itinerário como educador e ser humano preocupado com as consciências. O ensino
e os processos de formação do sujeito – da subjetividade – estiveram entre as maiores buscas do
pedagogo e filósofo brasileiro.1
Para o intelectual brasileiro Cristóvão Buarque, Paulo Freire pode ser considerado como um
dos poucos, no Brasil, que influenciaram e formaram o pensamento de uma geração, dentro e
fora do país, lançando as bases para um humanismo pedagógico e filosófico (GADOTTI: 1996,
p. 656).
O pensamento educacional de Freire nasce e se desenvolve a partir da sua história de vida.
Para ele, a educação devia ir além do mero aprendizado sistemático na escola. Falava em educação ou alfabetização social, isto é, da necessidade de o aluno conhecer, analisar e se apropriar
também dos problemas sociais que o afligiam. Não via o processo educativo simplesmente
como meio para dominar os padrões acadêmicos de escolarização ou para se profissionalizar,
mas como uma necessidade de engajamento,2 ou seja, de estímulo para que o povo a participasse do seu processo de emersão na vida pública no todo social (BRANDÃO: 2005, p. 53).
O próprio Paulo Freire assim se expressa, em um livro dialógico, esta relação,
A alfabetização e a educação, de modo geral, são expressões culturais. Não
se pode desenvolver um trabalho de alfabetização fora do mundo da cultura,
1

Cf. JESUS, R. M. “Paulo Freire pedagogo e filósofo”. In: CARDOSO, D. (org.). Pensadores do século XX. São
Paulo: Loyola/Paulus, 2012, pp. 43-61, faz uma interessante análise – provocadora e corajosa – acerca da herança
pedagógica e filosófica do seu pensamento. Na p. 43, faz a seguinte constatação: “Paulo Freire pedagogo […] não
nos causa surpresa, estamos acostumados a identificar Freire como um dos grandes pedagogos do século XX. Já a
segunda definição costuma ser vista com certa desconfiança, uma vez que o estudo da obra freireana não figura nos
currículos dos cursos de filosofia […] Situação no mínimo curiosa. Por que um autor tão marcado pela filosofia
(fenomenologia, existencialismo, personalismo, hegelianismo, marxismo, escolanovismo e o desenvolvimento do
Instituto Superior de Estudos Brasileiros), e que possui um pensamento estruturado a partir de categorias filosóficas
não é estudado nos cursos de filosofia? Por que esse pensador é tão pouco investigado filosoficamente mesmo nos
cursos de pedagogia?”.

2

Cf. A ideia de engajamento no pensamento de Paulo Freire foi analisada de forma sintética e concisa por ANDREOLA,
B. Engajamento. In: STRECK, D. R. (org.). Dicionário Paulo Freire. Belo Horizonte: Autêntica, 20102, pp. 148-149.
Neste, o autor compreende que o termo “engajamento” influenciou Freire à medida que ele teve contato com o sentido
francês presente em Jacques Maritain e em Emmanuel Mounier. Para ele, foi na época em que Mounier passou a exercer
maior influência – nos grupos cristãos de esquerda europeus – foi superada pelo sentido de Maritain, muito mais visto
num viés de “cristandade” que como “laicidade”, mais próprio para Mounier.
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porque a educação é, por si mesma, uma dimensão da cultura. Parece-me fundamental, porém, na prática educativa, que os educadores não apenas reconheçam
a natureza cultural do seu que fazer, mas também desafiem os educandos a fazer
o mesmo reconhecimento. Reconhecer, contudo, a natureza cultural da educação
não significa abençoar toda expressão cultural, mas reconhecer que a própria luta
pela superação do que Amílcar Cabral chamava ‘fraquezas da cultura’ passa pela
assunção da própria fraqueza. Daí que a educação deva tomar a cultura que a explica, pelo menos em parte, como objeto de uma cuidadosa compreensão, com o
que a educação se questiona a si mesma. E quanto mais se questiona na cultura e
na sociedade em que se dá, tanto mais vai se tornando claro que a cultura é uma
totalidade atravessada por interesses de classe, por diferenças de classe, por gostos
de classe (FREIRE: 1990, p. 33).

A sua visão de educação está em estreita relação com a ideia de consciência crítica, formadora e emancipadora da subjetividade do sujeito envolvido em processos humanos e sociais.
As suas obras sobre o tema da consciência e conscientização exprimem um lento e contínuo
amadurecimento sobre a sua visão de Educação.
Eis suas principais obras sobre o tema da consciência e a Educação: Educação como prática
da liberdade (FREIRE: 19755); Pedagogia do oprimido (FREIRE: 19752); Conscientização: teoria
e prática da libertação. Uma introdução ao pensamento de Paulo Freire (FREIRE: 1980); Ação
Cultural para a Liberdade e outros escritos (FREIRE: 19827); Educação e mudança (FREIRE:
198510); Medo e ousadia (FREIRE; SHOR: 19977) e Pedagogia da autonomia: saberes necessários
à prática educativa (FREIRE: 201346).
Em Paulo Freire, a sua visão de educação advém da própria compreensão que ele tem de ser
humano e de consciência, contribuindo para uma perspectiva sobre a formação da subjetividade3 a partir de uma ética humanista e emancipadora do sujeito. Na sua abordagem acerca do
ensino e da educação é central o humanismo presente em seu pensamento, proveniente do seu
contínuo contato epistemológico com uma visão dialética e fenomenológica (TORRES: 2014,
p. 82).
3

Cf. MIZUKAMI, M. G. N. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1986,
pp. 85-103, analisando o específico da “abordagem sociocultural”, percebe que esta preocupação de Freire com a cultura
popular advém após a 2o Guerra Mundial com o movimento de democratização da cultura. Eis porque, no todo da
sua obra, o homem é o sujeito da Educação, primeiro responsável pela formação da sua consciência. Ela se constrói,
chegando a ser sujeito, na medida que integrado no seu contexto, reflete sobre ele e como ele se compromete, tomando
consciência da sua historicidade.
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Freire não repete as estruturas de pensamento da tradição filosófica centrada no sujeito, mas
busca inovar a partir do desafio da realidade do oprimido, em diálogo com os instrumentos de
análise da reflexão teórica.4 Foi da dialética e da fenomenologia que ele buscou vencer o relacionamento oposto entre teoria e práxis, superando o que não deve ser feito num nível idealista,
ampliando sua visão sobre o ser humano e a Educação.
As três características ou expressões criadas por ele sobre o ser humano – ser mais, ser inacabado e sujeito esperançoso – nos dão condições de perceber a sua visão integral, positiva, transcendente e aberta, base para um diálogo interdisciplinar com a reflexão ético-teológica. Destacamos que elas estão em relação com outras três que ele mesmo cunhou como importantes na
análise crítica, abrangente e interdisciplinar sobre o mundo, o homem e a sociedade (CALADO: 2001, p. 29). Notamos, portanto, que na complexa e rica perspectiva situa-se a consciência crítica ou conscientização. É, portanto, nesta sua visão antropológica que se encontra a sua
original percepção criativa no que tange o processo educacional.
Esta tríplice perspectiva da antropologia freireana articula a dimensão de curiosidade, mola
propulsora do dinamismo educativo. Para ele, a criatividade encontra-se no próprio ato educativo e este provem da criticidade. O dinamismo educativo que deve ser crítico – levando à
conscientização – é a perspectiva de superação da primitiva condição de passividade,5 própria
do sujeito não reflexivo, para a consciência de que o ser humano é inconcluso e chamado a
ultrapassar a sua tendência de “submissão, ajustamento, acomodação e não integração” (TORRES: 2014, p. 22).
Para Freire, não existe “a educação”, mas “educações”, ou seja, formas diferentes de os seres
humanos partirem do que são para o que querem ser. Basicamente, as várias “educações” se
resumem em duas: uma, que ele chamou de “bancária”, que torna as pessoas menos humanas,
porque alienadas, dominadas e oprimidas; e outra, a problematizadora, que faz com que elas
deixem de ser o que são, para serem mais conscientes, mais livres e mais humanas (ROMÃO:
2010, p. 133).
4

Cf. ZITKOSKI, J. J. Dialética. In: STRECK, D. R. (org.). Dicionário Paulo Freire. Belo Horizonte: Autêntica, 20102,
pp. 115-117. Para este autor, a originalidade de Freire está na superação de uma forma de pensar totalizante da vida,
pois ele busca construir crítica e criativamente novos elementos para conceber a vida humana em sociedade de modo
radicalmente democrático e libertador; ao elaborar uma nova visão epistemológica a partir da produção do conhecimento
de forma dialógica, intersubjetiva e dialeticamente aberta para o dinamismo da vida, a diferença e o inédito viável, além
de inspirar profundas inovações na visão política e ética dos problemas que desafiam o mundo atual.

5

Cf. TROMBETTA S.; TROMBETTA L.C., Inacabamento. In: STRECK D. R. (org.). Dicionário Paulo Freire, p. 221.
Nesta análise, própria deste verbete, de forma sintética, o autor faz uma relação da ideia de inacabamento com a de ética
e Antropologia no pensamento de Freire.
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Nesta referência de denúncia a um projeto educativo que não favorece o pensar e a formação
de uma consciência crítica que se apresenta os novos desafios referentes ao fundamentalismo,
ao fanatismo e às polarizações. Toda expressão ideológica que impeça a total prática da reflexão
livre é já, de per si, uma forma de domesticação e empobrecimento da rica antropologia da
pessoa, em sua integralidade.
Para Freire, os pressupostos de uma educação bancária se assentam na narração alienada e
alienante. Há a perspectiva de educar para a submissão, para a crença de uma realidade estática, bem-comportada, compartimentada, para a visão de um sujeito acabado e concluso. Ela se
repercute como um anestésico que inibe o poder de criar próprio dos educandos, camuflando
qualquer possibilidade de refletir acerca das contradições e dos conflitos emergentes do cotidiano em que se insere a escola e o aluno.
A educação bancária ainda subordina o educando, sufocando o gosto pela rebeldia, reprimindo a curiosidade, desestimulando a capacidade de desafiar-se, de arriscar-se, tornando-o
um sujeito passivo.6 Em sua perspectiva, este modelo de educação tem o propósito de manter a
consciência em sua condição de ingenuidade e acriticidade.
Por outro lado, a educação problematizadora ou libertadora, segundo Freire, está fundada na
crença da humanização dos educadores e dos educandos. Em razão disso, a função do educador
que problematiza o objeto de ensino é a de possibilitar aos educandos condições para que ocorra
“a superação do conhecimento no nível da doxa pelo verdadeiro conhecimento, o que se dá no
nível do logos” (FREIRE: 1975,2 p. 71).
Então, cabe ao educador também “problematizar aos educandos o conteúdo que os mediatiza” (FREIRE: 1983,8 p. 81). A educação problematizadora, ainda, consiste na “força criadora
do aprender de que fazem parte a comparação, a repartição, a constatação, a dúvida rebelde, a
curiosidade não facilmente satisfeita” (FREIRE: 20134,6, p. 28).
Na sua perspectiva há a ideia de que a educação envolve uma dimensão dialógico-dialética, porque é uma relação entre educando, educador e o mundo, no círculo da cultura, que
deve substituir, no caso da educação escolarizada, a aula. Esta mediação, necessária para a que
a consciência desabroche em uma criticidade diante do mundo e dos valores, é que ocorre
o processo propriamente criativo. A criatividade, em Freire, não se confunde com o uso de
técnicas ou instrumentos que facilitem o processo de aprendizagem, mas se identifica com o
próprio despertar da consciência, na trama dialética do saber.
6

Essa distinção entre a Educação transformador e a bancária pode ser encontrada na sua obra Pedagogia do oprimido.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 19752, pp. 63-87.
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Ao contrário da educação bancária – na qual a consciência crítica está de certa forma anestesiada de si mesmo e do contexto – a problematizadora visa, propriamente, desenvolver a ontologia humana (JESUS: 2012, p. 44), aberta à transcendência e ao desabrochamento de todas
as potencialidades humanas. Deste modo, o pensamento sobre o ensino e a educação em Freire,
que propicia a formação da subjetividade e da consciência crítica, depende da reeducação do
educador, também um ser inacabado.
Entende-se que esta relação professor-aluno, fundamental no processo de ensino, é um mecanismo a ser construído de forma lenta na cotidianidade docente, devendo superar a relação
de medo7 e submissão que, por sua vez, está inserida em um contexto sociocultural particular,
que é condicionador, mas não determinante.
Em Freire, todavia, não basta apenas um despertar da consciência e para a sua condição
de sujeito. Somos mais que seres pensantes. Somos também seres amantes e desejosos de
comunhão com a alteridade. Para ele, o diálogo e o amor,8 base para o processo educacional,
conferem a dignidade humana, fonte da ética e dos direitos. A afetividade, no projeto pedagógico e antropológico freireano, ocupa um lugar muito importante, pois à medida que a pessoa
(o oprimido ou a vítima) vai se conscientizando, vai sendo capaz de ser autônomo e sentir a
realidade. A afetividade é propriamente o sentir a realidade (DALLA VECCHIA, 2010, p.
27). Em Freire, a consciência é o contexto no qual se realiza um pensar afetivo.9
7

Dussel (2000, pp. 438-439), quando analisa o pensamento ético-crítico de Freire no que se refere ao medo da liberdade,
percebe que esta condição dos oprimidos, que vivem uma impossibilidade ontológica de serem sujeitos da libertação,
deve-se ao fato de que a vítima, o oprimido, acha-se em um primeiro momento “bloqueado” pulsionalmente para se
abrir ao mundo da crítica. A hipótese de Dussel é a de que Freire tenha sido influenciado – sendo um sucessor – da
primeira Escola de Frankfurt. Ideia semelhante, a partir de uma hermenêutica psicológica e psicanalítica, se encontra em
Erich Fromm no seu livro O medo à liberdade (1970, 235p.). Nos três primeiros capítulos, (“A liberdade – um problema
psicológico?”; “O aparecimento do indivíduo e a ambiguidade da liberdade”, e, “Os dois aspectos da liberdade para o
homem moderno”), Fromm avança e substitui a orientação puramente biológica de Freud, destacando que por trás da
liberdade e do medo há outras situações complexas, tais como: o isolamento do homem, as relações impessoais que eles
mantem com seu semelhante, a sua alienação, podendo levá-lo a renunciar à liberdade tão penosamente conquistada,
fazendo-o desejar um estado todo-poderoso e a consequente sujeição a um líder. Esta sua perspectiva como a de Freire,
são atuais e relevantes em momentos como o nosso de buscas fundamentalistas e identitaristas (expressão minha), como
medo diante do enfrentamento da realidade da vida com suas contradições e conflitualidades.

8

Segundo Rossato (2010, p. 129), o diálogo e o amor não podem ser confundidos com certa tendência de domesticação
da consciência, afetivamente passiva e acrítica. Para ele, o diálogo e o amor se opõem a um processo através do qual se cria
uma consciência passiva de submissão tanto a pessoas como a um sistema, seja social, seja econômico ou educacional.
Esta pode levar a uma perda da subjetividade, fazendo com que a pessoa perca a capacidade de construção de um
pensamento crítico, abrindo mão de sua palavra de si, sobre sua história, sobre o mundo. O diálogo e o amor é a própria
conscientização ocorrendo e transformando a pessoa e o seu entorno.

9

A ideia de afetividade na Pedagogia freireana encontra seu ponto máximo na sua reflexão ético-cultural sobre amorosidade.
Mais que um sentimento é na verdade uma atitude profundamente de compromisso com o destino da humanidade.
Na Pedagogia do oprimido (19752, p. 79), ele diz que “a conquista implícita no diálogo é a do mundo pelos sujeitos
dialógicos, não a de um pelo outro. Conquista do mundo pela libertação dos homens. Não há diálogo, porém, se não
há um profundo amor ao mundo e aos homens”.
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Em suma, o ensino e a educação, de todo modo, estão intrinsecamente relacionados à sua
importante concepção de consciência crítica, pois somente por meio de um lento processo de
ensino crítico, profundo e existencial é possível a emancipação dos sujeitos envolvidos.

2. Educar para a superação da passividade ideológica
e as polarizações
Na atual conjuntura brasileira, de ambiguidades, ambivalências e contradições profundas
que vêm à tona, expressões ideológicas, polarizadoras e até fanáticas também ocupam a discursividade na mídia e das consciências humanas. Mais que tecer um juízo de valor diante de tantos
condicionamentos e determinismos, nos encontramos no pensamento de Paulo Freire, no que
toca à consciência crítica, uma oportunidade de repropor a centralidade do processo educativo
como referência para a boa sociabilidade.
Polarizações políticas e fanatismos ideológicos são expressões que indicam a incapacidade de
um pensar crítico que favoreça o sujeito humano no despertar das suas potencialidades e a sua
magnanimidade (HOLE: 2000, p. 21). Estes dois fenômenos são, nada mais que a reverberação
de uma ideologia dominante que suprime ou impede a pessoa de ler o mundo, o seu mundo
e, principalmente, o seu entorno. Elas se revestem de certa sofisticação, gerada pelas tecnociências, mas no fundo são uma forma de promover a miopia reflexiva, para “aceitar facilmente que
o que estamos vendo e ouvindo é, de fato, o que realmente é, e não uma distorção do que é”
(FREIRE: 1975, p. 11).
Em linhas gerais, o fanatismo é caracterizado como uma espécie de convicção pessoal condicionada pela estrutura de personalidade, diante de uma visão reduzida de um objeto com valoração reduzida pelo próprio sujeito em sua constituição pessoal. Este, ao mesmo tempo, que
permanece envolvido com essa idealização, identifica-se de tal modo com o objeto ou visão que
se deixa anular, incapacitando ao diálogo com outras perspectivas distintas desta construída em
sua subjetividade (HOLE: 2000, p. 32).
Tanto o fanatismo como a polarização acentuada podem ser considerados como a infiltração da própria ideologia dominante que tende a suprimir uma forma de ver e ler a realidade de
maneira mais crítica e consciente. As ideologias, deste modo, com outros nomes ou convicções,
não apenas distorcem a verdade como tendem também a suprimir a natureza crítica necessária
para ver as fontes da opressão presentes na subjetividade da pessoa envolvida com esta falsa
apreensão da realidade.
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Para Paulo Freire, é necessário um caminho educativo que faça superar esta motivação de
base, geradora de certo empobrecimento de visão de mundo. Seu percurso biográfico e bibliográfico atesta a preocupação na busca, pela educação crítica, de repensar o ser humano
em evolução consciente, crítica e integral, diante dos desafios e problemas contemporâneos.
Percebe-se a importância de explicitar a contribuição de Freire na sua análise acerca do educar
a consciência.
Destaca-se que no horizonte pedagógico a consciência crítica possui uma operacionalidade e prática fundamental. Para Freire, a consciência, destituída de crítica gera acomodação. A
conscientização, enquanto uma fase é propriamente a própria pessoa em ação de transformação
no seu contexto. Sendo assim, o aspecto político e social desponta como uma fundamental na
análise geral da pessoa e da sua consciência.
O seu pensamento sobre a educação e o ensino, proveniente da sua antropologia e ética,
pode ser considerada como inovadora diante das teorias clássicas da educação que via no sujeito
cognoscente – isolado do seu contexto – o que aprende e ensina (JESUS: 2012, p. 43), em detrimento dos condicionamentos, determinações e a dimensão propriamente e política.
Em Freire, a consciência crítica está em operação dinâmica na subjetividade da pessoa que
vive no meio social e político, estes revestidos de condicionamentos e manipulações fanáticas e
ideológicas. Ele considerava tais perspectivas não só como dominantes e distorções da verdade,
mas também como supressoras da natureza crítica necessária para ver fontes verdadeiras de
opressão.
Na Pedagogia da Esperança (FREIRE: 1993), Paulo Freire, explicita de forma clara e precisa,
a diferença de fundo entre conceber a história da humanidade como possibilidade, ou reproduzir concepções fatalistas no modo de olhar para a realidade que nos cerca e nos desafia quotidianamente. A sua crítica às visões fatalistas tem como ponto de partida a própria concepção de ser
humano, que implica uma forma de pensar nossa existência em sua concretude histórica, com
os limites, e o potencial de realização de cada pessoa em sua vocação para ser mais.
O pensar crítico e a consciência da forma de ser no mundo, segundo Freire (1994), convergem para um modo coerente de conceber a história que, refutando veementemente os fatalismos, determinismos, polarizações e o fomento de ideologias, confere à espécie humana a capacidade e a responsabilidade de definir, por si mesma, o próprio futuro para si e para o mundo.
Nesse sentido, Freire explicita sua crítica a toda e qualquer forma de fatalismo ou reducionismo
ideológico (polarização política), tanto de “direita” como de “esquerda”. Diz ele,
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Essa visão “domesticada” do futuro, de que participam reacionários e “revolucionários”, naturalmente cada um e cada uma a sua maneira, coloca, para os primeiros,
o futuro como repetição do presente que deve, porém, sofrer mudanças adverbiais
e, para os segundos, o futuro como “progresso inexorável”. Ambas estas visões implicam uma inteligência fatalista da história, em que não há lugar para a esperança
autêntica (FREIRE: 1994, p. 101).

Portanto, segundo o pedagogo brasileiro, não é possível nos concebermos como seres
humanos sem as dimensões vitais do sonho e da esperança, que movem a autêntica utopia
de um futuro melhor para a humanidade. Refutando todas as formas de polarizações e fanatismos ideológicos, Freire insiste no modo dinâmico de compreender nossa existência no
mundo, pelo qual buscamos transcender a nós mesmos, a partir da busca permanente de ser
mais, que implica em transpor concretamente todas as barreiras que atrofiam nosso potencial
enquanto seres históricos, inacabados e em busca de sermos mais livres, felizes e, portanto,
mais humanizados.

Conclusão
O pensamento de Paulo Freire pode ser considerado como uma fonte de inesgotável criatividade para a formação da consciência no contexto brasileiro. Em sua visão, o ser humano é
chamado a uma contínua emancipação criativa e crítica mediante um progresso de compreensão de sua consciência no mundo.
Seu humanismo realista e concreto propicia uma visão de mundo centrada na capacidade de
superação de todo tipo de situação que conduza à opressão. Na atual cultura, marcada por ambiguidades e esperanças, há a necessidade de melhor compreender as polarizações e fanatismos
que empobrecem a busca humana pela realização. À luz de Freire, esse complexo fenômeno se
identifica como uma forma mais sofisticada de opressão e anestesiamento da consciência crítica. Faz-se mais que necessário revisitar a literatura freireana e ali captar a sua contribuição para
identificar os pontos limites em plena era tecnológica.
Em linhas gerais, o contínuo processo do educar é, na perspectiva freireana, a ferramenta ou
a via mais viável para superar todo tipo de opressão, anestesiamento da criatividade e criticidade, assim como as novas formas de polarizações e fanatismos ideológicos em voga no contexto
de rápida transmissão de informações.
Assim, a visão freireana de consciência crítica hoje pode ser considerada como um antídoto necessário diante do famigerado processo de fragmentação gerado pela onda cultural de
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polarizações e fanatismos ideológicos. Podemos encontrar e sua obra e no seu pensamento uma
oportuna perspectiva que conceba o ser humano não como um domesticado pela forma vigente de mentalidade, como rumo à uma liberdade promovida pela própria capacidade reflexiva.
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TE O R I A DA TEOLOGIA
CO MP LEXI D A D E E R ELI GI O S I D A D E:
CIBER
UM DI ÁLO GO PO S S Í VEL

[ T H E O RY O F C O MPLE XI T Y AND RELIG IOSITY: A POSSIB LE DIA LOG U E]
ROBSON STIGAR

Resumo
O presente artigo apresenta um possível diálogo entre a Teoria da Complexidade e a Religiosidade. Partimos do pressuposto de que a Complexidade defende a interligação de todos os
conhecimentos, não poderíamos deixar de considerar o conhecimento religioso como parte do
todo, pensamento este defendido por Edgar Morin, que articula um novo modo de pensar considerando a interligação dos saberes, diferente do reducionismo presente na ciência moderna, nas
disciplinas, em nossa sociedade de forma geral. Edgar Morin propõe um novo paradigma, a ciência com consciência, a ciência com ética, apresentando esta como uma mística para o ser humano.
Palavras-chave
Complexidade, Mística, Paradigma, Religiosidade.
Abstract
This article presents a possible dialogue between Complexity Theory and Religiosity. We
assume that Complexity defends the interconnection of all knowledge, we could not fail to
consider religious knowledge as part of the whole, a thought defended by Edgar Morin, who
articulates a new way of thinking considering the interconnection of knowledge, diﬀerent from
reductionism present in modern science, in the disciplines, in our society in general. Edgar
Morin proposes a new paradigm, science with conscience, science with ethics, presenting this
as a mystique for the human being.
Keywords
Complexity, Mystic, Paradigm, Religiosity.
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Introdução
Edgar Morin defende a interligação de todos os conhecimentos, combatendo o reducionismo instalado em nossa sociedade. Desta forma, entendemos que a religião e a religiosidade
também fazem parte do rol de disciplinas e de saberes que podem e devem integrar o diálogo
proposto por Morin junto a este novo paradigma racional, que visa a refletir o ser humano e o
mundo em sua totalidade.
O ser humano não consegue viver apenas a partir da racionalidade. Ele necessita do caráter
afetivo, do lúdico, do imaginário, do religioso, fazendo parte do seu todo, da sua dimensão integral de pessoa humana, chegando assim a verdadeira e integra noção de Humanidade que tem
como ponto de partida o éthos integral. Nessa direção temos que considerar o religioso como
parte deste processo do saber global que se faz presente na humanidade.
Essa noção de Humanidade em Morin contempla a complexidade que o termo propõe.
Emergindo de Humanidade o ser humano emerge na existência histórica e espiritual enquanto
existência. Na mesma direção, a partir da concepção de que toda a religião possui uma ética,
então, todas as religiões podem trabalhar para o crescimento integral do ser humano.

1. Complexidade versus Reducionismo
Edgar Morin (2013) defende a interligação de todos os conhecimentos, combatendo
o reducionismo instalado em nossa sociedade. Segundo o autor, o pensamento complexo
possibilitaria uma abertura dialógica entre as disciplinas que foram departamentalizadas
pelo positivismo e racionalismo, e que impedem que a realidade dada seja pensada com
profundidade. Neste sentido, a teoria da complexidade possibilita o diálogo com outros
saberes e com a realidade, que está em continuo processo de mudança (CARVALHO,
2002, p. 21).
Desta forma, entendemos que a religião e a religiosidade também fazem parte do rol de
disciplinas e de saberes que podem e devem integrar o diálogo proposto por Morin junto a este
novo paradigma racional, que visa a refletir o ser humano e o mundo em sua totalidade, bem
como as possíveis contribuições de dimensão axiológica do pensamento complexo para um
aprofundamento e desenvolvimento do éthos decorrente do religioso.
Morin utiliza a expressão inteligência cega para designar aquela forma de pensar que reduz
e separa. Reduz na medida em que unifica aquilo que é diverso ou múltiplo e separa, pois isola
os objetos uns dos outros ao mesmo tempo em que também os isola do seu ambiente e do seu
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observador (MORIN, 2002, p. 45). O pensamento científico clássico, segundo Morin (2001),
tem como apoio três pilares: a ordem, a separabilidade e a razão.
O primeiro pilar é a noção de ordem, que está relacionada com uma visão determinista do
próprio mundo, encontrando-se reduzida a uma lei que rege todas as coisas do universo. Este
primeiro pilar foi “abalado” pelo surgimento da desordem, que busca um diálogo na verdade
em trinômio: ordem-desordem-organização. Isto porque, segundo Morin, o próprio conceito
de ordem, proveniente da ciência clássica, foi posto em dúvida pela termodinâmica, microfísica,
cosmofísica e atualmente pela física do caos (PETRAGLIA, 2008, p. 13).
O segundo pilar é a noção de separabilidade. Este pilar obedece ao princípio cartesiano,
que afirma a necessidade de decompor a unidade em elementos menores. Na compreensão de
separabilidade, encontra-se ainda a ideia de que o observador é neutro em sua análise das partes,
efetuando a disjunção entre o observador/sujeito e o objeto (PETRAGLIA, 2008, p. 13).
O terceiro e último pilar da ciência clássica é identificado com a razão absoluta, que, por sua
vez, repousava sobre os princípios da indução, da dedução e da identidade (que indica a rejeição
da contradição). Morin entende que o paradigma epistemológico científico moderno não conhece o ser humano em sua completa humanidade. O ser humano, para ser compreendido em sua
totalidade, foi dividido em partes e acabou sendo perdido nessas (PETRAGLIA, 2008, p. 13).
As mentes formadas por este paradigma moderno mecanicista, segundo Morin (2013, p.
560), perdem suas aptidões naturais no que tange à contextualização e à integração dos saberes
em sua totalidade, como objetiva a complexidade, ao problematizar o conhecimento.
Morin coloca as possibilidades no horizonte da incerteza, da diversidade, e da complexidade
que é a pessoa. Assim, o ser humano e o mundo não transcendem um ao outro, porém, se multiplicam, se modificam, se transformam, desaparecem e aparecem. Apresenta os riscos de uma
ciência sem consciência, bem como para onde caminhamos como humanidade e a educação na
era planetária (CARVALHO, 2002, p. 12).
Em sua obra Os sete saberes necessários a educação do futuro, Morin nos apresenta a complexidade do que é ser humano: “a animalidade e a humanidade constituem, juntas, nossa condição humana”. A pessoa não nasceu humana, mas se tornou humana, num constante processo de aprendizado, marcado por evoluções, adaptações e construção cultural (CARVALHO, 2002, p. 12).
Em outras palavras, para Morin, o ser humano se desenvolve historicamente, culturalmente,
socialmente e politicamente, de forma que tanto a educação como a religião e a religiosidade
podem ser desenvolvidas de forma pacífica pelo ser humano (PETRAGLIA, 2008, p. 17).
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Há um vínculo inseparável entre este planeta, ser físico, a biosfera e nós mesmos –
não se vai reduzir um destes termos ao outro – e, a meu ver, é aqui que a palavra
“religião” assume um sentido mínimo: o que liga. Devemos nos conscientizar de que
estamos ligados à vida, de que a vida está ligada à Terra, de que a Terra está ligada ao
seu Sol, e de que o próprio Sol está ligado a este imenso cosmo. Eis, a meu ver, a ideia
fundamental (MORIN, 2002, p. 32).

Segundo Oliveira (2005), Edgar Morin, imbuído de sua percepção da complexidade, compreende a religião em um movimento complexo, como aquela que liga, que evidencia relações.
Desta forma, a religiosidade, na perspectiva moriniana, é uma expressão dinâmica da complexidade, no sentido genuíno do termo, aquilo que é tecido conjuntamente. Nesta perspectiva, a
religião, de maneira dialógica e hologramática,10 desvela-se em dinamismo de recíproca ligação.
No entender de Oliveira (2005), em um primeiro plano, encontramos a ligação dos seres
humanos entre si, delineando o ser que se encontra como humano no cotidiano da cultura e da
vida em sociedade. Em um segundo plano, vislumbramos a ligação dos seres humanos com a
natureza, consubstanciando o rompimento com uma visão antropocêntrica de existência e afirmando o próprio ser humano como natureza. Fechando a tríade, compondo o terceiro plano,
situamos a ligação dos seres humanos com o transcendente, evidenciando a esperança do devir.
A noção de Humanidade moriniana contempla a complexidade que o termo propõe. A
noção de Humanidade emerge da existência histórica e espiritual dos homens e das mulheres
de todos os tempos, atrelados, inexoravelmente, à espécie humana (OLIVEIRA, 2005, p. 33).

2. Complexidade e mística
Segundo Costa (2005), o ser humano não consegue viver apenas a partir da racionalidade.
Ele necessita do caráter afetivo, do lúdico, do imaginário, do religioso. Ele é homo complexus.
Entretanto, a educação formal, a ciência e o mundo moderno, na maioria das vezes, privilegiou
a racionalidade e ignorou as aptidões lúdicas, imaginárias e míticas, deixando a religião e a religiosidade de lado, cometendo um grande equívoco no processo de formação humana.
Creio que a verdadeira racionalidade é profundamente tolerante com respeito aos
mistérios. A falsa racionalidade sempre tratou de “primitivas”, de “infantis”, de “pré-lógicas” populações onde havia uma complexidade de pensamento, não apenas na
técnica, no conhecimento da natureza, mas nos mitos (MORIN, 2011, p. 118-119).
10

A perspectiva hologramática considera a intrínseca relação do todo com as partes e a dialogia procura assimilar e interagir
com as contradições que compõem a realidade (OLIVEIRA, 2005, p. 8).
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Alicerçados na compreensão moriniana de complexidade, a noção de cidadania terrestre e a
Humanidade são metas axiológicas da religiosidade frente ao destino da humanidade e do planeta. A consciência da existência de uma civilização planetária e a aptidão para conviver numa
Terra-Pátria comum dependem, fundamentalmente, de uma ação educativa fundamentada em
pressupostos dos paradigmas sistêmicos e complexos, que configuram uma nova matriz cognitiva e uma remodelação da estrutura do pensamento. Morin não revela nenhuma dúvida ao fazer
tal constatação: “Eis o que falta, de qualquer forma, para que se concretize uma comunidade
humana: a consciência de que somos filhos e cidadãos da Terra-Pátria. Ainda não chegamos a
reconhecê-la como o lar da humanidade” (MORIN, 2002, p. 240).
Para Morin (2000), a consciência planetária não poderá florescer com base em um pensamento linear, disjuntivo e simplificador; ela é resultante, sem dúvida, de formas de pensar
e de agir que contemplem uma visão sistêmica e complexa da realidade. A compreensão da
complexidade do universo consiste em percebermos que os componentes ou os aspectos de
um todo – econômico, político, ético, biológico, ecológico, mitológico, emocional, sociológico, entre outros – são interligados e inseparáveis, compondo um tecido complementar,
inter-relacionado, interdependente e inter-retroativo entre as partes e o todo e vice-versa
(MORIN, 2000, p. 67).
As características dos tempos atuais que contrapõem, de um lado, os riscos iminentes de
autodestruição da humanidade e do planeta e, de outro, as ricas possibilidades da continuidade
da humanidade pelo acesso à pátria terrestre, motivam Morin a propor uma reforma urgente
e radical do pensamento para a educação escolar ou, como ele mesmo prefere denominar, para
um “ensino educativo” (MORIN, 2000, p. 11), fundado na teoria e no método da complexidade, que, a nosso ver, também deve compor a religiosidade.
O estágio atual da era planetária, portanto, ressente-se cada vez mais de uma reforma do
pensamento que promova a formação de cabeças bem feitas, onde também tenha espaço para
a religiosidade. Entende Morin que “a reforma do pensamento contém uma necessidade social
chave: formar cidadãos capazes de enfrentar os problemas de seu tempo” (MORIN, 2004, p.
26). São esses alguns dos argumentos que levam o autor a concluir que, para enfrentar os desafios da era planetária, que se revelam extremamente complexos, precisamos nos apoiar em princípios organizadores do conhecimento que contemplem a compreensão dessa complexidade.
Em sua obra O Método V, Morin considera o aspecto mítico do ser humano, ao abordar a
questão da noosfera. Esta diz respeito ao mundo vivo, virtual e imaterial, que é constituído de
informações, representações, conceitos, ideias e mitos que gozam de uma relativa autonomia.
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Ao mesmo tempo, são dependentes de nossas mentes e de nossa cultura, pois são por nós mesmos produzidos.
Mitos e ideias originam-se em nossas mentes e ganham consistência e poder; não somos apenas possuidores de ideias, somos também possuídos por elas, capazes de tudo para defendê-las.
Segundo Costa (2005), o que Morin entende é que “somos os criadores e criaturas do reino do
mito, da razão, da técnica, da magia”.
As atividades de jogo, de festas, de ritos não são apenas pausas antes de retomar a
vida prática ou trabalho; as crenças nos deuses e nas ideias não podem ser reduzidas
a ilusões ou superstições: possuem raízes que mergulham nas profundezas antropológicas; referem-se ao ser humano em sua natureza (MORIN, 2002, p. 59).

O desenvolvimento do conhecimento racional-empírico e técnico, segundo Morin (2003),
jamais anulou o conhecimento simbólico, mítico, mágico ou poético junto o ser humano.
Ocorre que precisamos estimular este conhecimento, esquecido nos últimos séculos.
Para Morin (1986, p. 282-283), “de agora em diante, só devemos crer em crenças que comportem a dúvida no seu próprio princípio”. Nesta perspectiva, Costa (2005) apresenta que a
dúvida carrega em si a possibilidade do novo, a liberdade criadora. A dúvida reconhece a limitação das próprias perspectivas e conclusões. A dúvida leva à abertura para com o outro na busca
da multiplicidade de perspectivas, de experiências complementares.
Assim, cabe à educação ajudar as mentes a se movimentarem na nesta noosfera, entendendo que mitos e ideias são meios de comunicação, mas que também podem tornar-se meios de
ocultação. Assim sendo, cabe ao educador a sabedoria de conduzir os trabalhos, de forma a
emancipar o educando no processo de ensino aprendizagem (COSTA, 2005, p. 07).
Como podemos observar, a complexidade não exclui a religiosidade; pelo contrário, existe
um processo de inclusão, devido ao próprio diálogo e respeito que deve existir junto as demais
áreas dos saberes.
Há ainda outras passagens, nas obras de Edgar Morin, que apontam a dimensão religiosa,
seja de forma direta ou indireta. A questão da morte é uma delas, o ser humano mesmo com
a certeza de sua mortalidade, nunca está absolutamente seguro disso. Para Morin (1970), a
sociedade atual constrói discursos em favor da vida que buscam silenciar a morte, isso porque
a morte elimina o corpo. Entretanto, mesmo sem ser discutida, ela não se subtrai do cotidiano dos vivos. Além disso, ao negar a morte, o homem demonstra que se sente ameaçado por
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ela. Tal tema também está sendo analisado racionalmente hodiernamente, pela chamada Nova
História Cultural.11
Pensar a concepção de ser humano é determinante e fundamental para a superação dos
princípios reducionista (que unifica o que é diferente) e simplificador (que separa o que está
ligado: disjunção), que regem a construção do conhecimento na ciência, e consequentemente
na religiosidade também.
Para Morin (2003), temos que religar os saberes para dar conta das relações complexas que
envolvem toda a realidade. Esta ação produz conhecimento e que abraça outros elementos do
real, que se perdem quando concebemos somente as partes, ainda que as entendamos com clareza e distinção. Neste sentido, a ciência também deve reformar-se para ser capaz de reformar
o conhecimento.
Esta compreensão rejunta, religa, busca as relações: das partes entre si, das partes com as
totalidades, das totalidades com as partes, das totalidades com as relações das partes entre si e
destas relações das partes entre si com as totalidades, incluindo a dimensão religiosa do ser humano (CARVALHO, 2002, p. 19).
Outra dimensão religiosa que observamos estar presente na teoria da complexidade é a questão da corporeidade.12 A partir da corporeidade, observamos vários sinais de religiosidade, tanto
no ser humano como na sociedade em geral (PETRAGLIA, 2008, p. 11).
Segundo Bastos (2002), a herança da cultura judaico-cristã deixou para nós uma concepção
de dicotômica de pessoa. Esta é composta por um espírito vindo de fora deste mundo, e um
corpo material, pertencente a este mundo. E, neste sentido, o corpo ficou representado como
o lugar onde habita o espírito, o qual detém as qualidades humanas da razão e do pensamento.
É através do corpo que podemos identificar a individualidade, a existência e o ser, os
quais remetem à organização. Para Bastos (2002), a corporeidade envolve as dimensões do
físico (estrutura orgânica biofísica-motora organizadora de todas as dimensões humanas), do
11

A expressão Nova História Cultural, neste estudo, define o conjunto de práticas historiográficas e teóricas que se
manifestaram a partir das novas abordagens da terceira geração da escola dos Annales. Essa nova forma de se interpretar
os fatos históricos buscava fugir de uma história historicizante, que se negava a dialogar com as demais ciências humanas.
Assim, a Nova História Cultural traz uma nova forma de abordagem da cultura, mostrando a história não mais como
uma mera história do pensamento, na qual se estudavam os grandes nomes de uma dada corrente ou escola. “Tratase, antes de tudo, de pensar a cultura como um conjunto de significados partilhados e construídos pelos homens para
explicar o mundo” (PESAVENTO, 2004, p. 15).

12

O conceito complexo de corporeidade define o ser humano como ser físico/corporal e complexo, estando todas as
qualidades e dimensões pertencentes ao humano enraizadas em seu corpo (MORIN, 1999, p. 44).
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emocional–sentimental (cognição-instinto-pulsão-afeto) e do mental-espiritual (razão-pensamento-cognição consciência).
Nesse sentido, buscamos a compreensão da complexidade humana, tanto em nível individual quanto em nível social, focando, neste trabalho, o nível individual. Como veremos, a
corporeidade é o resultado complexo da articulação do universo físico (physis), do universo da
vida (bios) e do universo antropossocial. Todas essas dimensões são indissociáveis da totalidade
do ser humano, constituindo sua corporeidade (PETRAGLIA, 2008, p. 14).
Ainda sobre a questão da corporeidade, para Morin, o espírito/mente é constituído pelas
atividades cerebrais que comportam noções, ideias e pensamentos. Estes constituem a esfera relativamente autônoma da vida do espírito. A emergência do espírito/mente nos seres humanos
está vinculada à evolução biológica das espécies, juntamente com a evolução do indivíduo-sujeito. Morin afirma que:
Existe uma evolução biológica, inseparável da evolução do indivíduo-sujeito, que é a
que vai do animus celular ao espírito humano, do “espírito-de-vida” (emergência ativa e retroativa inseparável da atividade autoorganizadora do ser-indivíduo/sujeito), à
vida do espírito (emergência propriamente antropossocial) (MORIN, 1980, p. 271).

Assim sendo, podemos buscar e compreender uma unidade complexa que conceba corpo
e espírito/mente como características de uma mesma realidade, que inclusive contemple a dimensão religiosa do ser humano em sua totalidade. Segundo Queiroz (2008), é relevante para
Morin promover reformas. Em especial, a do espírito, a fim de favorecer as capacidades da
mente em pensar os problemas globais e fundamentais da pessoa e da sociedade em sua complexidade, o que requer uma profunda mudança do sistema como um todo. Nesta perspectiva,
deduzimos que a dimensão religiosa esteja inclusa neste processo de reformas.
Para Queiroz (2008), precisamos urgentemente de uma regeneração moral, que se faz necessária também na dimensão religiosa. Esta não consiste em criar novos princípios do agir, nem
em adaptar a ética ao nosso tempo. Na realidade, estamos diante de uma carência de ética, visto
o prevalecer do egoísmo sobre o altruísmo. Isso implica em revitalizar a ética e a ela adaptar o
nosso tempo, o que acarreta a incorporação dos preceitos da chamada autoética nas consciências, da religiosidade e do religioso no ser humano.
A compreensão do pluralismo religioso – e do diálogo inter-religioso – pode usufruir dessa nova modelização do conhecimento, porque ela permite lidar com a contradição aparente
da pluralidade de absolutos. Dado que leva a sério a complexidade da realidade e da verdade,
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exorcizando o princípio soberano da identidade vitoriosa sobre toda diferença. Acolhendo,
desta forma, o paradoxo para além do princípio de não contradição e, sobretudo, incluindo
ternariamente a alteridade.
Edgar Morin é um místico/racional e racional/místico, pois a razão tem seus limites e a
mística tem suas razões. O pensador francês, com sua racionalidade, tem dificuldades de crer
em um Deus revelado e em outros tipos de divindades. Salvo o sentido spinozante, no sentido
de que Spinoza eliminou um Deus exterior ao mundo, para colocar a criatividade na natureza
e na racionalidade (LOURENÇO, 2011, p. 19).
Entendemos, assim, que o pensamento complexo, articulado por Morin, emerge como tentativa de resposta para a fragmentação e desarticulação inerentes à ciência moderna. Também
inclui a dimensão religiosa do ser humano, embora não seja mencionado de forma direta por
Morin, mas, sim, de forma indireta, ao mencionar a racionalidade humana, a ética, a mítica,
a natureza, e outras, sob um olhar sistêmico, integral, holístico, que incluem o todo (PETRAGLIA, 2008, p. 15).
O novo horizonte epistemológico apontado por Morin, que requer e admite a pluralidade
de saberes, abre a possibilidade e a necessidade do estudo da experiência religiosa. Tendo em
vista que o religioso entrou com força na aldeia global e constitui-se um dos componentes sociologicamente mais relevantes (COSTELA, 2007, p. 17).
Enquanto a Idade Moderna havia acostumado as sociedades, pelo menos as ocidentais, a
jogar tendencialmente a religião na esfera privada das escolhas pessoais, a Idade Pós-Moderna
relança as religiões e, da dimensão religiosa dos seres humanos, na esfera pública. Nesta, as estruturas políticas da sociedade civil são chamadas a renegociar e gerir os princípios e os valores
da convivência humana.
Na atual sociedade, devemos estar preparados para conviver com os diferentes saberes, inclusive o saber religioso, haja vista que a religiosidade também é parte intrínseca do ser humano.
Assim, é necessário compreender o fenômeno religioso a fim de situar-se no contexto da atual
sociedade, marcada pelo pluralismo cultural e religioso.
Sabemos que o problema do religioso passa necessariamente por uma discussão profunda e
abrangente. O Estado laico não fomenta, não sustenta, não se opõe, nem pode restringir a liberdade religiosa; sua função é garantir a liberdade constitucional dentro dos parâmetros da cidadania
e igualdade de todos perante a lei. Assim, dentro de uma racionalidade e proporcionalidade, o Estado de forma isenta atua garantido que o direito à liberdade religiosa seja efetivamente realizado.
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Morin (2001) destaca que o pensamento determinista, quantitativo e mecanicista isola e
fragmenta o conhecimento, o que 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 e
da real complexidade dos problemas humanos (PETRAGLIA, 2008, p. 15).
Um Estado laico neutro desejado ancora-se no entendimento de que a religiosidade humana
está totalmente ligada à intimidade do ser humano. A preferência religiosa de cada pessoa é um
vínculo de fé, e esta é subjetiva, individual, privada. Essa proposta, que cresce na academia, visa
a uma abordagem transdisciplinar da realidade, como também a uma mudança de paradigma
do conhecimento, abandonando o reducionismo que tem pautado a investigação científica em
todos os campos, inclusive na Ciência da Religião.
A partir da compreensão de um éthos integral do ser humano, temos que considerar o religioso como parte deste processo do saber global. Sendo este pensado e sistematizado como
conhecimento, fazendo parte da rede interdisciplinar dos saberes, sendo assim necessário um
estudo sobre a epistemologia (CARVALHO, 2000, p. 18).
Tal epistemologia também vem ao encontro da Ciência da Religião, juntamente com sua
proposta interdisciplinar, pois esta área do conhecimento também considera que a complexidade, como um elemento de leitura acerca da religião e da religiosidade, que pode ser instrumentalizada nesta área, juntamente como o ateísmo metodológico.
A partir da concepção de que toda a religião possui uma ética, então, todas as religiões
podem trabalhar para o crescimento integral do ser humano. Como explica Crawford (2005),
quando afirma que as religiões em diálogo podem analisar sua história de conflitos e garantir a
não repetição dos mesmos, e estabelecer uma amizade e colaboração, planejar o que poderá dar
ao mundo perturbado pela crise ética que enfrentamos.
Crawford (2005) afirma-nos que cada crença ou cultura religiosa tem algo próprio e original
a oferecer para a humanidade, e cada pessoa tem o direito de examinar as religiões existentes e
fazer sua opção religiosa, seja por esta ou por aquela cultura ou tradição religiosa, isso faz parte
do Estado de Direito Democrático e da própria livre arbítrio que é inato ao ser humano.
Segundo Morin (2000), na era da globalização, que vem exigindo cada vez mais um
olhar complexo e uma abordagem polidisciplinar, transdisciplinar, multidimensional, transversal, transnacional e planetária, os processos de conhecimento, tanto na educação como
nas demais agências que os veiculam, continuam a ser desenvolvidos e praticados de forma
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disciplinar, fragmentada e compartimentada. Esse quadro se agudiza sobremaneira diante
das chamadas especializações e hiperespecializações, muito demandadas e valorizadas em
alguns meios científicos, mas que, via de regra, impossibilitam a apreensão das dimensões da
complexidade do real.
Em síntese, a reforma paradigmática do pensamento requer uma capacidade de compreender e de operar a partir dos pressupostos de um pensamento complexo para que possa, entre
outras metas: compreender a lógica da complexidade da Terra Pátria; garantir a ética da compreensão planetária; levar em conta a condição humana que se faz na transrelação entre indivíduo/espécie/sociedade; promover uma ciência com consciência; realizar operações cognitivas
que comportem a separação e a ligação, a análise e a síntese.

Considerações finais
O presente artigo procurou interligar o conhecimento religioso aos demais conhecimentos
presentes em nossa sociedade, seguindo os princípios da Teoria da Complexidade proposta por
Edgar Morin. A partir da compreensão de um éthos integral do ser humano, temos que considerar o religioso como parte deste processo do saber global. Sendo este pensado e sistematizado
como conhecimento, fazendo parte da rede interdisciplinar dos saberes.
A partir da concepção de que toda a religião possui uma ética, então, todas as religiões
podem trabalhar para o crescimento integral do ser humano, como a Complexidade de Edgar
Morin propõe, embora não use o termo Religiosidade, mas sim os termos “mística” e “éthos”,
podemos fazer uma aproximação razoável de que a Religiosidade é contemplada no pensamento complexo.
O novo horizonte epistemológico apontado por Morin, por meio da Teoria da Complexidade, requer e admite a pluralidade de saberes, abre a possibilidade para considerarmos o
Religioso como uma dimensão humana existencial, fundamental para sua formação integral
enquanto pessoa.
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FR EI CA R L O S J O S A PHAT, O P:
M ENT E VI VA E C O R A ÇÃ O A PA I XO N A D O

[ F RAY CAR LO S JO SAPH AT, OP: A LIVELY MIN D A ND A PA SSION ATE
HEA RT]
ANDRÉ LUÍS TAVARES

Resumo
O dominicano Frei Carlos Josaphat Pinto de Oliveira completaria cem anos de idade em
2021. Nascido em Abaeté em Minas Gerais, tornou-se cidadão do mundo sem esquecer suas
raízes. Seu amor pela renovação eclesial que culminou Vaticano II fez com que encontrasse sua
vocação na Ordem dos Pregadores. Na Europa tornou-se um dos mais respeitados teólogos
moralistas. Nos últimos anos de sua vida dedicou-se ao estudo e divulgação do pensamento
de Bartolomeu de las Casas, também dominicano. O Artigo de cunho testemunhal descreve
as várias fases da vida desse religioso que viveu intensamente momentos cruciais da historia da
Igreja e da sociedade brasileira.
Palavras-chave
Bartolomeu de las Casas, Dominicanos, Ética, Reformas, Teologia, Tomás de Aquino,
Abstract
The Dominican Friar Carlos Josaphat Pinto de Oliveira would be 100 years old in 2021.
Born in Abaeté, Minas Gerais, he became a citizen of the world without forgetting his roots.
His love for the ecclesial renewal that culminated in Vatican II made him find his vocation in
the Order of Preachers. In Europe he became one of the most respected moral theologians. In
the last years of his life he dedicated himself to the study and dissemination of the thought of
Bartolomeu de las Casas, also a Dominican. This testimonial article describes the various phases
of the life of this religious who intensely lived crucial moments of the history of the Church
and of the Brazilian society.
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Introdução
“Uma bela vida!” Esta expressão me veio naturalmente aos lábios ao tomar conhecimento,
no dia 9 de novembro de 2021, do falecimento de frei Carlos Josaphat, aos 99 anos de idade
(completados no dia 4 anterior, festa de São Carlos Borromeu). Ao iniciar seu 100o ano de vida
nesta terra, nosso irmão, já bastante debilitado, encontrou-se com Aquele a quem dedicou toda
sua existência, através do ministério ordenado, de sua consagração na Ordem dos Pregadores,
da pesquisa e da docência teológica (na Europa e no Brasil), das inúmeras atividades e projetos
em prol da justiça e da liberdade. Frei Carlos Josaphat foi, antes de tudo, um apaixonado pelo
Reino de Deus, que vibrou pelas reformas levadas a cabo durante o Concílio Vaticano II (“o
grande amor de minha vida”, como ele gostava de se referir a este importante evento eclesial) e
que nunca deixou, mesmo bastante idoso, de escrever, de se comunicar, de incentivar, de formar
os mais jovens. Sua admirável capacidade de trabalho é comprovada na sua bela e fecunda obra.
Penso que, num futuro breve, frei Carlos Josaphat merecerá uma bem cuidada biografia
(mas, já temos a sorte de ter seu livro-entrevista, por ocasião de seus 95 anos). Enquanto isso,
comemorando neste ano de 2021 o 100o ano do dom de sua vida (ano em que também nós
dominicanos celebramos os 800 anos da morte de São Domingos), permito-me partilhar, nas
páginas a seguir, um pouco da vida deste meu irmão de hábito. Tive a sorte de conviver com
frei Carlos por cerca de 9 anos, no Convento “Sagrada Família”, na cidade de São Paulo (Cursino). Contudo, neste artigo não me limito a fazer um testemunho de minha convivência com
ele. Tentarei apresentar outros momentos importantes de sua história, vividos bem antes de
eu nascer; também é importante falar de suas obras principais, pelas quais frei Carlos Josaphat
continuará a viver entre nós, ensinando-nos, partilhando conosco sua reflexão. Afinal, como
afirmara nosso confrade Santo Tomás de Aquino (de quem frei Carlos foi um grande e agradecido seguidor), ao defender a nova forma de vida religiosa, constituída por São Domingos, “assim
como é mais perfeito iluminar do que apenas brilhar, assim também é mais perfeito comunicar
aos outros o que se contemplou do que somente contemplar” (“Suma Teológica”, II-II, q. 188,
a. 6, c.). Nesta preciosa frase do Doutor Angélico encontramos, com certeza, a síntese da vida e
da vocação de frei Carlos Josaphat, bem como da vocação dominicana: contemplar e partilhar
o fruto do contemplado. Não por vaidade, mas por caridade. Por desejar que todos os homens
possam contemplar e vivenciar, de modo profundo e dinâmico, a verdade do Evangelho.
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1. O mineiro de Abaeté
“Mineiro de Abaeté”. Frei Carlos Josaphat sempre gostou de se apresentar deste modo.
Como disse o Provincial dos dominicanos do Brasil, frei José Fernandes Alves, na homilia do
funeral de frei Josaphat, “ele tinha ‘doce na boca’ quando falava o nome de sua cidade natal,
Abaeté”. E foi no cemitério de sua cidade que ele pediu para ser sepultado. Este religioso cosmopolita nunca se esqueceu de onde veio; era imensamente agradecido à sua família, sua gente,
sua terra.
Ao completar 95 anos de idade, frei Carlos Josaphat pôs-se a responder uma série de perguntas de seus familiares e amigos; suas respostas constituíram o livro-entrevista “Fogo amigo
sobre o velho frade: livro-diálogo em homenagem aos 95 anos de frei Carlos Josaphat”. Lá, ele
partilha conosco importantes lembranças do início de sua vida, em Abaeté. Vale a pena reproduzir aqui um trecho, no qual o frei fala de si mesmo, quando ainda menino:
Um ponto de referência [para minha história] pode ser o ano de 1930. Havia dois
anos eu frequentava o Grupo Escolar de Abaeté, hoje Escola Estadual Federico Zacarias. Aí se completava o processo de socialização, de contato com os problemas
da cidade, para o menino que era nascido de uma família de roceiros, pois meu avô
materno foi um grande latifundiário, tendo chegado a ocupar e a legalizar um meio
mundo de cerrado, que virou a Fazenda dos Furados do Sr. Chico do Barreiro.

O pequeno roceiro via abrindo os olhos para a realidade da cidade e vai sendo encaminhado
pelas Professoras e pelo Diretor do Grupo para saber o que se passava no país. Coisa curiosa,
nossa escolaridade era solicitada e ativada pelo grande interesse que os educadores suscitavam na
criançada, falando-lhes das mudanças que iam acontecendo no longínquo país chamado Brasil.
[…] (p. 20-21).
Frei Carlos conheceu em sua terra natal, também, a desigualdade, os problemas sociais,
sobre os quais no futuro tanto refletiria e para os quais buscaria soluções; no contato com os
trabalhadores rurais de seu tempo, conheceu a injustiça.
A família de frei Carlos Josaphat vivenciou uma grande crise. Foi quando seu pai, o sr. Tanico, tão ativo, escritor de ofícios e discursos para os chefes políticos da cidade, caiu gravemente
enfermo. Sua doença foi dada como incurável, pelos médicos. E poderia durar um bom tempo.
Assim, a mãe de frei Carlos, Dona Emília, tornou-se enfermeira cuidadosa de seu marido, além
de passar a fazer o possível e o impossível para garantir o sustento da família. Fazia doces e costurava. Seus irmãos mais novos, Modesto e José, saíam para vendê-los.
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Neste momento de crise familiar, Carlos e sua irmã, Maria José, já haviam deixado a casa
familiar, para se consagrar a Deus. Desde os 12 anos idade, nosso irmão estudava no Seminário
de Diamantina. Ambos os irmãos se encontram com Dona Emília e propuseram que ao menos
um pudesse voltar à casa, para poder amparar a família, que se encontrou em situação tão penosa, sem nenhuma economia. Contudo, a mãe se nega, com fé e firmeza. Estes dois filhos são de
Deus, que em sua providência não a desampararia. A comovedora história de Dona Emília e de
seus filhos serviu de inspiração para os versos de um colega de estudos de frei Carlos, o futuro
Dom Belchior, Bispo da Diocese de Luz. Para o cartão de convite da ordenação presbiteral de
nosso irmão, ele compôs a seguinte quadra:
No altar de Deus imolastes
Duas hóstias de uma vez.
Já éreis dele, Mãezinha,
No altar de Deus, somos três.

2. De lazarista a dominicano
Frei Carlos Josaphat já era ordenado padre, havia sete anos, quando foi acolhido pelos dominicanos, aos 32 anos de idade. Pertencera, antes, à Congregação da Missão de São Vicente de
Paulo, cujos religiosos eram comumente chamados de “lazaristas”. Frei Carlos não foi o único
membro deste instituto religioso a pedir entrada na Ordem dos Pregadores. Também frei Mateus Rocha, que será provincial e uma importante figura na formação de jovens universitários,
fora lazarista.
Como os formadores lazaristas se esmeravam em oferecer aos seus jovens uma boa iniciação
da cultura e na língua francesas, os jovens seminaristas puseram-se a ler as obras dos dominicanos Marie-Dominique Chenu (que, no futuro, orientará a pesquisa doutoral de frei Carlos),
Yves-Marie Congar, bem como os belos textos de Bernanos, Mauriac (além, é claro, de Sartre,
Simone de Beauvoir e Camus).
As leituras estavam levando alguns jovens lazaristas a se apaixonar pelo ideal da reforma
da Igreja, que culminaria no Concílio Vaticano II. É claro, também passaram a sonhar com a
reforma da sociedade brasileira, também. Contudo, tal espírito reformista não se adequava ao
espírito da Congregação dos lazaristas, pacato, discreto e humilde. Assim, frei Carlos (o então
Padre Josaphat) foi “convidado” a deixar o ensino em dois seminários importantes, que estavam
aos cuidados da Congregação (que tem, como uma de suas missões, proporcionar uma boa
formação ao clero). Nosso irmão passou a cooperar, em Recife, com capelães de um grande
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hospital. Também fora incumbido de assistir um orfanato de meninas. Na frente deste orfanato
estava o Colégio Oswaldo Cruz; nosso jovem padre foi convidado para lá dar o catecismo. Ali
também trabalhava Paulo Freire, com quem nosso irmão cruzará no futuro, e a quem dedicará
muitas linhas.
Algum tempo depois, já impedido de lecionar nos seminários, o jovem Padre Josaphat receberá uma carta da Congregação, na qual era instado a deixar de lado, em nome da obediência,
suas ideias relativas à reforma da Igreja. Ele tentou se conformar. Foi mandado para a cidade de
Irati, no interior do Paraná. Lá ensinava latim e português, num ginásio. Divertiu-se muito ao
convidar os alunos a latinizar as palavras utilizadas em seus jogos de futebol! Latim e português
(e futebol!) sim, mas nada de teologia, sentenciaram seus superiores…
Mas seu espírito livre e reformador não podia ser simplesmente ignorado. O jovem presbítero não era tão forte para simplesmente se conformar. Foi aí que a Ordem dos Pregadores
despontou no horizonte de nosso irmão. Ele conhecera, nos encontros da Ação Católica, dominicanos como frei Tauzin, frei Penido Burnier, frei Romeu Dale, frei Tomás Balduíno (futuro
Dom Tomás, Bispo de Goiás). Eram religiosos embebidos do espírito de renovação, que tanto
buscava aquele lazarista contrariado. Este pede aos seus então superiores para fazer um retiro
espiritual no convento dos dominicanos, em São Paulo, no bairro das Perdizes. Lá, em conversa
com frei Domingos Maia Leite, partilha seu desejo de fazer-se dominicano. E assim, deu este
passo. Fez seu noviciado, também no convento das Perdizes. Fez, enfim, profissão na Ordem
em 1953. Como gostava de dizer, naquela data pediu e recebeu a misericórdia da Ordem dos
dominicanos (referência ao secular e singelo rito de profissão na Ordem, no qual o candidato se
prostra e, dirigindo-se ao superior, pede a misericórdia da Ordem).
Embora já sendo padre há alguns anos, e mesmo já tendo ensinado teologia, frei Carlos foi
enviado à França, a fim de refazer seus estudos, para aprender, cuidadosamente, a tradição teológica própria da Ordem dos Pregadores.

3. Ação política e o jornal “Brasil Urgente”
De volta ao Brasil, o inquieto frei Carlos Josaphat pôs-se a viver, como sonhara, sua consagração religiosa, cheio do desejo de uma reforma eclesial.
Wellington Teodoro da Silva, em seu artigo “Frei Carlos Josaphat, Catolicismo e Revolução Social” apresenta nosso irmão como um relevante teólogo da “esquerda católica”, recordando ter ele exercido “intensa atividade e influência política tanto no meio católico quanto
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na sociedade civil”. Tal atividade fez com que se aproximasse de figuras políticas de amplo espectro ideológico, como Plínio de Arruda Sampaio, Leonel Brizola e José de Magalhães Pinto.
Um pequeno trecho deste artigo nos dá um pouco a dimensão das atividades de nosso irmão:
Vale citar o convite recebido [por frei Carlos] para pronunciar a conferência Reformas
de base e consciência cristã, na abertura do ato de inauguração do Congresso do povo
brasileiro pelas reformas de base. Esse congresso foi produzido por amplos setores das
esquerdas da sociedade civil brasileira. Esperava-se promover eventos em todos os
estados do país e em centenas de cidades. […].
Em sua fala, Josaphat disse: “Nós, cristãos, somos pelas reformas autênticas e radicais, porque a isso nos impelem a caridade e a justiça social. A realidade brasileira está
reclamando mudanças estruturais e não apenas retoques superficiais ou paliativos
anestesiantes para os anseios populares. O cristianismo não pode ser uma escolha de
estruturas arcaicas e injustas. Ele há de ser uma força renovadora, uma orientação e
um estímulo para que as reformas se façam no sentido do bem comum, para todo
o povo e dentro dum clima pacífico e democrático” (Jornal Brasil Urgente, 02 a
08.06.1963). (p. 197-198).

Pelo final da década de 60, a Teologia da Libertação começa a ser sistematizada, contando
com a experiência da chamada esquerda católica, do final da década de 1950 e começo da de
1960. Tal movimento amparava-se nas encíclicas sociais, de modo particular nas cartas Mater et
Magistra e Pacem in Terris, de S. João XXIII.
Aqui precisamos, necessariamente, falar do jornal “Brasil Urgente”, que tanto marcou a história de frei Carlos Josaphat. A inspiração para a criação do periódico parte justamente da encíclica Mater et Magistra, acima citada. Um dos mestres do grupo que geria o jornal era o jovem
economista Celso Furtado. Tentava-se, pois, popularizar seus ideais de economia autônoma e
solidária. A solidariedade resumia-se em uma estratégia bem pensada, que visava acabar com a
miséria, a desigualdade, a fome e o analfabetismo.
O “Brasil Urgente” era um jornal de opinião, ostentando nitidamente suas opções por doutrinas, autores, tendências e movimentos, na linha da democracia social. Também dava notícias
de países que não figuravam nas páginas internacionais dos jornais comuns, como África do
Sul, Cuba ou Vietnã.
O jornal durou de março de 1963 até 1o de abril de 1964, ano do golpe militar. Aliás, um
dos primeiros atos do novo governo foi a intimidação de se fechar o jornal.
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3. Pesquisa e ensino na Europa
O clima na sociedade brasileira, naquele início dos anos 60, era bastante agitado. Os superiores dominicanos pensaram que era o momento de frei Carlos Josaphat realizar mais uma
etapa de estudos, e também de afastar-se um pouco de seu envolvimento político-social. Assim,
foi decidido que nosso irmão deveria ir a Paris, para o Saulchoir, a prestigiosa faculdade dos
dominicanos da Província de França. Foi lá, portanto, que frei Carlos fez sua tese sobre a ética
da comunicação social, sob orientação de Marie-Dominique Chenu. O título de sua tese era
L’Église, l’information et la propagande. Pour une morale humaine et chrétienne des techniques de
diffusion (“A Igreja, a informação e a propaganda. Por uma moral humana e cristã das técnicas de
difusão”, defendida em 1965 e publicada em 1968). Também deu algumas aulas no Saulchoir, e
pôde conviver, no Convento Saint-Jacques, com confrades especialmente dedicados ao estudo e
ao aprofundamento, como Yves Congar, grande baluarte da sua querida reforma da Igreja.
Terminadas suas pesquisas de doutorado, o Mestre da Ordem (nome dado ao superior geral
dos dominicanos) pensou não ser interessante que nosso irmão retornasse ao Brasil, por causa
do governo militar. Tendo em vista suas excelentes capacidades intelectuais, enviou frei Carlos a
Friburgo, na Suíça, para ensinar Teologia Moral na Faculdade de Teologia da universidade local.
Há um acordo entre a Santa Sé, o Cantão de Friburgo e a Ordem dos Pregadores em relação à coordenação da Faculdade de Teologia. Os dominicanos são, pois, responsáveis por esta
faculdade. É normal, portanto, que ofereçam seus melhores quadros para o ensino naquele
estabelecimento. E assim, em 1966, frei Carlos Josaphat chega a Friburgo (na época, não tão
célebre quanto hoje), onde permaneceu por 27 anos.
Podemos, então, nos perguntar: como era o “Professor Pe. Pinto de Oliveira” em seus anos
helvéticos? Nada como contar com o testemunho de seus alunos. Solicitei, assim, a dois de seus
ex-alunos que pudessem escrever sobre o frei Carlos daquele período: frei Guido Vergauwen,
atual Provincial dos dominicanos da Suíça, antigo Reitor da Universidade de Friburgo, e frei
Gilles Emery, agora professor emérito de Teologia da mesma universidade, bem como antigo
membro da Comissão Teológica Internacional. Minha gratidão a estes irmãos da Europa pelas
mensagens que trocamos sobre o frei Carlos Josaphat.
Frei Guido diz guardar excelentes lembranças de frei Carlos, que foi seu professor de Teologia Moral Fundamental entre os anos 1968 e 1969. Depois, ele o encontrou ainda muitas
vezes, pois permaneceu em Friburgo para preparar seu doutorado (até o ano de 1975, quando
foi enviado a Zurique). Frei Guido foi também assistente de frei Carlos Josaphat.
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O que mais marcou frei Guido foram os cursos sobre as virtudes e a reflexão de nosso irmão
sobre o papel da consciência nos julgamentos morais. Frei Carlos tinha uma base teológica tomista bem elaborada; ela servia como base de uma reflexão bastante atual e concreta a respeito
dos grandes problemas da humanidade (como a paz e a política internacional). Frei Carlos foi
inovador em sua pedagogia, também. Ensinava interativamente, algo que não era comum naquela universidade, naqueles anos. Neste sentido, frei Guido diz que nosso irmão era “moderno
avant la lettre”.
Em relação à convivência, afirma frei Guido, frei Carlos era um homem de grande amabilidade, discreto e fraterno. Era, no melhor sentido do termo, uma pessoa realmente humilde. Frei
Carlos, também, era um homem de compaixão. Ele sabia se compadecer frente às dores do próximo. Frei Guido ainda acrescenta que nosso irmão era extremamente discreto sobre sua vida
no Brasil. Ele quase nunca fazia comentários sobre suas atividades antes de viver na Europa.
Frei Guido não ficou impressionado com o fato de, após sua aposentadoria, frei Carlos
Josaphat, já de volta ao Brasil, ter desenvolvido uma segunda vida acadêmica, com várias publicações. Estas eram certamente fruto de suas pesquisas em Friburgo e, é claro, de sua própria
contemplação. Neste sentido, ele foi um verdadeiro discípulo de Santo Tomás: contemplari et
contemplata aliis tradere (“contemplar e dar aos outros o fruto do contemplado”).
Frei Gilles Emery, que se tornou um dos grandes especialistas em Teologia da Trindade, bem
como fino conhecedor de Santo Tomás, também partilhou conosco suas lembranças acerca de
seu antigo professor, frei Carlos Josaphat. Frei Gilles foi aluno de nosso irmão durante três anos,
ou seja, durante o ciclo completo da “Teologia Moral Especial”. O frade suíço, ao se referir a
frei Carlos, diz recordar-se de seu modo muito animado, vivo e mesmo exuberante de ensinar.
Falava livremente, com muito entusiasmo, deslocando-se constantemente na sala de aula, interpelando os estudantes. Propunha um pensamento personalista e social, com uma impostação
teologal, centrada em Deus.
O ciclo dos cursos de frei Carlos (um ciclo durava três anos) era estruturado segundo a Segunda Parte da “Suma de Teologia” de Santo Tomás de Aquino: os atos humanos, a lei, a graça,
as virtudes teologais e as virtudes cardeais (sem esquecer, é claro, a ética da comunicação). Mas,
na aula, ele não costumava seguir o plano do curso. Ele oferecia, antes, uma reflexão pessoal,
desenvolvendo a contribuição das ciências humanas e aplicando os princípios de Santo Tomás
ao século XX. Felizmente, diz frei Gilles, no começo de cada semestre ele distribuía um script,
cuja leitura permitia aos estudantes compreender o curso oral (e, também, se preparar para os
exames!). Para bem aproveitar seus cursos, era preciso antes ler o script.
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Frei Gilles lembra-se de frei Carlos como um professor jovial, apaixonado pela disciplina por
ele ensinada, de trato muito fácil, e que compartilhava com os estudantes seus conhecimentos
em vários domínios. Os jovens, algumas vezes, ficavam perdidos em meio à massa de informações e reflexões que frei Carlos lhes comunicava. Contudo, graças ao script do curso, todos
conseguiam chegar a efetuar sua síntese.
Frei Carlos Josaphat desejava formar jovens teólogos para o mundo de hoje. Quando explicava o ensino dos Padres da Igreja, ou o pensamento de Tomás de Aquino, tratava-se sempre
de uma aplicação atualizada. Por exemplo, para o exame final de Teologia Moral de frei Gilles,
frei Carlos pediu-lhe que discorresse sobre o seguinte tema: “O impacto da secularização para
a Teologia Moral de hoje”.
Frei Carlos, é importante lembrar, também foi decano da Faculdade de Teologia. E frei
Gilles nos conta um pouco sobre como ele se portou nesta posição. Gilles foi representante dos
estudantes no Conselho da Faculdade por dois anos. Ele nos informa que na gestão das questões
da instituição, nas decisões a tomar, frei Carlos era um homem muito livre: nunca fez parte de
uma facção ou de um clã. Quando o Conselho da Faculdade tratava de assuntos delicados, ele
sempre guardava uma grande independência em seu discernimento.
Frei Carlos Josaphat gostava muito de se comunicar com seus estudantes. Era um professor
muito comunicativo e gostava de relações humanas. Com frequência, após ter dado uma resposta, ou ao final de uma conversa, ele fazia um sorriso ao mesmo tempo bondoso e enigmático. Frei Gilles pensa que esta era sua maneira de dar a entender que a realidade era bem mais
complexa que as concepções que formamos. Este era seu modo de respeitar a liberdade dos
estudantes: convidando-os a refletir por si mesmos, forjando seu próprio pensamento.
É importante lembrar que em Friburgo frei Carlos deu início a uma prestigiosa coleção
chamada Études d’éthique chrétienne.
Como lembrou frei Guido, frei Carlos, de volta ao Brasil, no início dos anos 90, viveu uma
“segunda carreira acadêmica”. Além de seus cursos na “Escola Dominicana de Teologia”, suas
inúmeras palestras, assessorias e retiros, é sua grande e constante produção literária que dá testemunho da fecundidade de frei Carlos depois de sua “aposentadoria”. Neste sentido, é importante, portanto, recordar os principais títulos publicados por frei Carlos (antes e depois de sua
“aposentadoria”). Mas é também importante lembrar que ele, sobretudo em seus últimos anos,
dedicou boa parte de suas energias para dar a conhecer seu querido frei Bartolomeu de las Casas
(voltaremos a esta sua verdadeira “paixão” logo mais).
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4. As principais obras de frei Carlos Josaphat
Abaixo, uma seleção de algumas das obras mais importantes de frei Carlos Josaphat. Não se
trata de uma lista exaustiva (pelo contrário). Também não figuram aqui seus artigos. Contudo,
penso que os títulos escolhidos podem nos dar ao menos uma visão panorâmica dos temas que
ele gostava de tratar.
Evangelho e Revolução Social (Editora Duas Cidadades, 1962). O primeiro título deste livrinho foi A justiça social na Bíblia e no ensino social da Igreja. Em 2002, a editora Loyola fez
uma edição-homenagem do texto. A obra tem o imprimi potest de frei Matheus Rocha e o
imprimatur do Cardeal Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, então Arcebispo de São Paulo.
Wellington Teodoro da Silva, em seu artigo acima citado, assim se refere ao livro:
[…] Essa obra é uma das primeiras sistematizações da questão social do catolicismo
brasileiro nesse momento de inflexão. Ela é resultado de cursos e palestras sobre a
encíclica Mater et Magistra, que o dominicano ministrou ao longo do segundo semestre de 1961 […].
Uma de suas ideias nucleares tratava da compreensão de que uma sociedade cujas
estruturas se organizam com vistas ao enriquecimento e privilégios de poucos é uma
sociedade pagã, ainda que composta de batizados. (p. 200).

La crise du choix moral dans la civilisation technique (Éditions universitaires de Fribourg /
Éditions du Cerf, 1977). Trata-se do primeiro volume da coleção Études d’éthique chrétienne.
Neste livro, frei Carlos se interroga sobre os valores à disposição das pessoas para realizar escolhas em matéria política, cultural, social e sexual. Tem-se em vista, justamente, que os valores
estavam, pois, em crise. Assim, neste contexto, nosso irmão, atento às aquisições das ciências
e da cultura, aponta a emergência de alguns valores e reflete sobre sua significação última da
existência.
De dignitate hominis. Mélanges offerts à / Festschrift für Carlos Josaphat Pinto de Oliveira (Universitätsverlag Freiburg i. Ue. / Verlag Herder Freiburg i. Br., 1987). Uma respeitável coletânea
de artigos, publicada na coleção Études d’étique chrétienne, em homenagem aos 65 anos de frei
Carlos Josaphat. A obra, de certa maneira, sinaliza o final do período europeu de nosso irmão e
demonstra a grande respeitabilidade que ele gozava no meio acadêmico.
Éthique chrétienne et dignité de l’homme (Éditions universitaires de Fribourg / Éditions du
Cerf, 1992). O livro reflete, em vinte capítulos, sobre a dignidade do homem, partindo da
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certeza teologal do homem como imagem de Deus. Tal compreensão sobre o ser humano é a
base para uma ética da comunhão e da comunicação, do diálogo e da discussão, da responsabilidade e do compromisso pela justiça e a libertação.
Contemplação e libertação: Tomás de Aquino, João e da Cruz e Bartolomeu de las Casas (Ática,
1995). Originalmente publicado em francês (também na coleção Études d’étique chrétienne), em
1993; neste pequeno livro, frei Carlos homenageia e dá a conhecer seus principais mestres de
pensamento e de espiritualidade. Trata-se de um dos primeiros títulos de nosso irmão sobre frei
Bartolomeu de las Casas, ao qual consagrará muitas páginas, até o final de sua vida.
Moral, amor e humor. Igreja, sexo e sistema na roda-viva da discussão (Record: Nova Era,
1997). Lemos nas primeiras linhas de sua contracapa, em poucas palavras, a proposta deste
livro, em resumo: “A moral autoritária e ranzinza faliu. É hora de apostar na ética da responsabilidade e da discussão, e marchar pelos caminhos da ficção e do humor, sem excluir uma reflexão
crítica e rigorosa. Está aí a proposta deste livro”.
Fé, esperança e caridade (Paulinas, 1998). Reflexão sobre as três virtudes teologais cristãs,
centro da reflexão moral na tradição tomasiana/dominicana.
As santas doutoras. Espiritualidade e emancipação da mulher (Paulinas, 1999). São destacadas
cinco “doutoras”: Catarina de Sena, Teresa d’Ávila, Teresinha de Lisieux, Elisabete da Trindade
e Edith Stein (somente as três primeiras o são, oficialmente). Ao refletir sobre a história e as
ideias de tais mulheres, frei Carlos apresenta um olhar carinhoso sobre rostos femininos que
resplendem pela lucidez e pela coragem, dando maior relevo ao lugar primordial das mulheres
na história da cultura e da santidade.
Las Casas: Todos os direitos para todos (Loyola, 2000). Em um livro bastante avantajado,
temos um estudo bastante sério e detalhado sobre a vida e da obra de frei Bartolomeu de las
Casas, verdadeira paixão de frei Carlos Josaphat em seus últimos anos de vida. Cada etapa da
vida do frade espanhol é analisada e comentada. Uma impressionante bibliografia é oferecida,
ao final do texto.
Crer no Amor Universal: visão histórica, social e ecumênica do “Creio em Deus Pai” (Loyola,
2001). Este texto é o quinto livro da coleção “Theologica”, das Edições Loyola. Como todo
grande teólogo, frei Carlos Josaphat também nos deixou seu comentário sobre o Credo. Trata-se
de um convite a uma vida evangélica, fecunda, ecumênica, solidária, a partir da fé cristã, espelhada no Símbolo dos Apóstolos.
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Utopia Urgente. Escritos em homenagem a frei Carlos Josaphat em seus 80 anos (organizado por
Frei Betto, Adélia Bezerra e Thomas Jensen – Casa Amarela / Educ, 2002). Mais um livro-homenagem a nosso irmão, com textos de diversos autores. As contribuições são divididas por seções, cada uma espelhando um tema importante na reflexão teológica e militante de frei Carlos.
Bartolomeu de las Casas. Espiritualidade contemplativa e militante (Paulinas, 2008). Frei Carlos gostava de chamar este livro de “Lascasinha”. Sua intenção era popularizar, com este livrinho, os grandes momentos da biografia de Bartolomeu de las Casas, bem como apresentar seu
perfil intelectual e espiritual. O texto traz na capa um ícone, pintado por Cláudio Pastro especialmente para a obra e conta com uma contracapa escrita por frei Gustavo Gutiérrez.
Ética Mundial: esperança da humanidade globalizada (Vozes, 2010). Na dinâmica de uma
ética das virtudes, frei Carlos reflete, neste livro, justamente sobre a ética, uma realidade que
visa aprimorar e enobrecer a pessoa humana, a fim de que esta possa viver com dignidade, com
autonomia e responsabilidade. A ética se empenha, ainda, em promover o bem comum para
toda a sociedade humana. Por isso, ela se reporta antes à felicidade e ao gosto de viver que a
obrigações e “freios” para com os nossos desejos.
Paradigma Teológico de Tomás de Aquino (Escola Dominicana de Teologia / Paulus, 2012).
Neste importante trabalho, frei Carlos rechaça a ideia segundo a qual Santo Tomás teria construído um sistema, e que este estaria refletido em sua “Suma de Teologia”. Nosso irmão, profundo conhecedor do pensamento tomasiano, propõe Tomás como um mestre que militou pela
liberdade e pelo cultivo da inteligência, apostando na contemplação e no estudo, na pesquisa e
no diálogo.
Tomás de Aquino e Paulo Freire (Escola Dominicana de Teologia / Paulus, 2016). Frei Carlos Josaphat, neste pequeno livro, compara as grandes intuições de Tomás de Aquino e as do
educador Paulo Freire. Ambos os pensadores, em diferentes momentos históricos, dedicaram-se
a refletir sobre problemas fundamentais a respeito dos estudos, da cultura, da linguagem e da
consciência.
Fogo amigo sobre o velho frade. Livro-diálogo em homenagem aos 95 anos de frei Carlos Josaphat
OP; organizado por Lilian Contreira (Parábola Editorial, 2016). Trata-se de uma excelente
biografia em forma de diálogo. Familiares, amigos e admiradores de frei Carlos Josaphat enviam-lhe reflexões e perguntas. No alto de seus 95 anos, nosso irmão responde às mais variadas
questões com um olhar profundo, sereno e teológico. Mais do que a história de um grande
intelectual, temos aqui um precioso testemunho da vida eclesial do século XX.
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5. O “Josa”, nosso irmão
Penso que seja importante finalizar esta partilha falando um pouco sobre a personalidade
de frei Carlos no cotidiano. Como pudemos perceber, muito brevemente, nas linhas acima, sua
vida foi riquíssima e sua produção intelectual extremamente fecunda. Temos em seus textos
uma massa impressionante de reflexões acerca da ética cristã. Mas frei Carlos, para nós dominicanos, foi antes de tudo um irmão.
Nos últimos anos, frei Carlos Josaphat dedicou, como já afirmamos, boas energias em prol
do estudo e da divulgação da vida e das obras de frei Bartolomeu de las Casas. Em 1998, no momento da criação da nova Província dos dominicanos do Brasil (fruto da fusão de três entidades
dominicanas anteriores, provindas de missões de confrades franceses, italianos e malteses), foi
frei Carlos quem convenceu seus confrades a escolher Bartolomeu de las Casas como patrono da
nova entidade. Um patrono fala muito dos valores de uma instituição, como sabemos. Frei Carlos via na figura do dominicano espanhol um belo espelho para nós, dominicanos brasileiros:
um homem que soube aliar contemplação e ação, estudos e militância, mística e engajamento.
Lembro-me, aliás, que a primeira vez que encontrei frei Carlos eu era noviço, no Convento do
Rosário, na Cidade de Goiás. Ele veio nos dar um curso justamente sobre frei Bartolomeu de
las Casas. Eu, jovem noviço, fiquei impressionado ao ver como ele podia dar um curso de mais
de três dias, com tantas informações, sem nenhuma anotação!
Frei Carlos viveu seus últimos dias no Convento “São Judas Tadeu”, em Goiânia. Há alguns anos, os dominicanos do Brasil aparelharam aquele convento para receber os irmãos que
necessitassem de cuidados especiais com sua saúde ou que, no outono de suas vidas, após generosos anos de missão, precisassem ser acompanhados mais de perto, sem precisar se mudar,
por exemplo, para uma casa de repouso. É importante que um frade sempre encontre acolhida
num convento da Ordem, não importa em qual fase de sua vida. Por isso, quando a saúde de
frei Carlos se tornou muito frágil, o Provincial teve o cuidado de transferi-lo para Goiânia.
Mas, antes de ir para o Centro-Oeste, frei Carlos passou bons anos no Convento “Sagrada
Família”, na capital paulista (antes, estivera, ao voltar da Suíça, no Convento “Santo Alberto
Magno”, nas Perdizes). Lá, por muitos anos, funcionava o estudantado da Província brasileira.
Assim, quase todos os jovens dominicanos brasileiros conviveram com ele.
Algo que impressionava qualquer pessoa que passasse alguns dias pelo nosso convento era
a capacidade de trabalho e a disciplina de frei Carlos Josaphat. Lembro-me de sempre vê-lo
acordar bem cedo, antes da oração das Laudes. Ele ia ao seu escritório, ligava o computador, e
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começava a organizar seu dia. Depois, ao tocar o sino, participava da oração com a comunidade
e tomava o café da manhã. Todas as manhãs, não podia deixar de dar seu abraço nas funcionárias, é claro.
Frei Carlos só saia de seu escritório para as orações, missa, banho, refeições e repouso (o
médico teve que ordenar que fizesse sua sesta, quando ele já contava com mais de 90 anos).
Por volta de 22h, frei Carlos ia para a cama (às vezes, um pouco mais tarde). Não falhava nunca nesta rotina. E quando não estava em casa, estava dando um curso ou pregando um retiro
(pouquíssimas vezes, ia visitar sua família, em Abaeté). Estava sempre junto dele sua secretária
(e seu braço direito), Lilian Contreira.
Alguns confrades mais velhos, às vezes, se referiam a ele como “Josa”. É claro, nós mais novos nunca ousávamos chama-lo deste modo… Mas nunca nos sentíamos acanhados junto dele;
e ele nos tratava por “companheiro”!
Frei Carlos era o único frade de nossa Província a ter recebido, do Mestre da Ordem, o
honorável título de Magister. Trata-se da mais alta honraria que um dominicano dedicado ao
trabalho intelectual pode receber. E as muitas exigências para a outorga deste título são regidas
pelas próprias Constituições da Ordem (ou seja, o Mestre da Ordem só pode conceder aos
irmãos que cumprirem todos os estritos requisitos indicados, e não a quem ele o desejar, simplesmente). Ser Magister, doutor no Saulchoir ou antigo docente de Friburgo nunca fez com
que frei Carlos se fizesse distante de nós. Era assíduo nas reuniões e em todas as orações (mas,
tinha como “charme” chegar “levemente atrasado” para o ofício…). Ele nunca dizia não a um
pedido (mesmo de última hora) do pároco, para presidir uma celebração. Sua disciplina de
trabalho não o fazia indisponível. Como disse frei Guido Vergauwen, citado acima, frei Carlos
era, verdadeiramente, um homem humilde.
Espero que estas linhas possam servir para despertar naqueles que ainda não leram os textos de frei Carlos, a vontade de conhecerem mais de perto sua obra. Tenho certeza de que não
irão se decepcionar. Mas, espero também que possam ter, de certa forma, matado a saudade
daqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo e mesmo de conviver com ele… Agora, junto ao
Senhor, na grande comunhão dos santos (como ele gostava desta expressão!), ele ora por nós,
seus irmãos, seus familiares e seus amigos!
O grande mestre de frei Carlos Josaphat, ele nunca o escondeu, foi Santo Tomás de Aquino.
Este, como São Domingos, era um religioso extremamente discreto, como o sabemos. É muito
difícil encontrar nos abundantes escritos de Santo Tomás algum texto no qual este fale de si,
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ou expresse emoções. Mas os especialistas veem numa passagem da “Suma contra os gentios”
(capítulo 2 da Introdução), quando Santo Tomás cita um trecho do tratado sobre a Trindade de
Santo Hilário de Poitiers, como que uma “confissão” do Aquinate acerca de sua vocação como
teólogo. Penso que frei Carlos concordaria se eu dissesse que a mesma citação sirva para espelhar
também a sua: “O ofício principal de minha vida, do qual conscientemente sou devedor para
com Deus é que minha língua e todos os meus sentimentos falem dele” (De Trinitate I, 37).
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[R E F LE C TI O NS O N THE W ORK OF EDITH STEIN :
T HE SCI ENCE OF THE CROSS]
JEVERSON NASCIMENTO
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Resumo
Este artigo tem como consequência o estudo aprofundado realizado pela autora Edith Stein
que analisa fenomenologicamente os símbolos míticos captados por São João da Cruz, e apresentados por ela na obra A Ciência da Cruz. Neste estudo, busca-se interpretar a metodologia
utilizada pela autora que tem por base o estudo da experiência subjetiva da consciência de
forma a facilitar a compreensão sobre o estudo da simbologia como ponte epistemológica,
investigando a estrutura essencial humana nas manifestações religiosas da vivência da cruz e
demonstrando o alcance desta sistematização para condução de um entendimento sobre as vivências reveladoras do sagrado e transmissoras da fé, na visão de São João da Cruz interpretadas
por Edith Stein. Esta pesquisa foi desenvolvida através do método quantitativo utilizando-se de
análises bibliográfica sobre os temas.
Palavras-chave
Ciência da Cruz. Fenomenologia. Símbolos Míticos. Simbologia.
Abstract
This article has as a consequence the in-depth study carried out by the author Edith Stein
that analyzes phenomenologically the mythical symbols captured by St. John of the Cross,
and presented by her in the work The Science of the Cross. In this study, we seek to interpret
the methodology used by the author, which is based on the study of the subjective experience
of consciousness in order to facilitate the understanding of the study of symbology as an
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epistemological bridge, investigating the essential human structure in the religious manifestations of the experience of the cross and demonstrating the scope of this systematization to
conduct an understanding about the revealing experiences of the sacred and transmitting of
the faith, in the view of St. John of the Cross interpreted by Edith Stein. This research was
developed through the quantitative method using bibliographic analyses on the themes.
Keywords
Science of the Cross. Phenomenology. Mythical symbols. Symbolog.

Introdução
É próprio, intrínseco, característico, específico da a alma humana querer conhecer as suas
origens, sua própria criação, seu Criador e, para tanto, o homem passa um bom tempo da sua
vida tentando se conectar com o Sagrado.
A filósofa alemã Edith Stein, ao analisar os principais símbolos de São João da Cruz, na obra
“A Ciência da Cruz”, apresenta elementos característicos da vida e obra desse autor, ao desenvolver elementos da fenomenologia e antropologia do seu ponto de vista.
Do mesmo modo, Stein utilizou como suporte para a análise desses símbolos místicos, o
método semelhante a clarificação fenomenológica que aprendeu com seu mentor e filósofo
Edmund Husserl.
Como dito por Stein (2004), aquele que busca a verdade e pretende se unir a Cristo, deve
ser capaz de carregar a sua cruz e de ser como Ele, tão humilde e devoto a vontade de Deus que
seja capaz de se oferecer a crucificação em nome do amor, como fez o Salvador.
Ora, uma das primeiras aplicações da fenomenologia da mística a ser trabalhado neste projeto é a análise do fenômeno e do comportamento religioso carmelita em sua dimensão antropológica com base numa perspectiva filosófica, de acordo com a abordagem de Edith Stein.
O próximo tópico apresentará a sobreposição da clarificação fenomenológica à interpretação
dos símbolos místicos, especialmente sobre a cruz e a noite que em determinados momentos é
chamada por ele de “noite escura”.
Por fim, no terceiro tópico será feita uma descrição sobre o alcance da antropologia da estrutura e das operações da alma, que aceita e passa pela crucificação, simbolicamente representada
por fardos e sofrimentos que são inerentes à vida humana, apresentando os traços que caracterizam a ciência da cruz na visão de São João da Cruz na obra A Ciência da Cruz.
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1. A análise do fenômeno e do comportamento religioso carmelita em
sua dimensão antropológica com base numa perspectiva filosófica, de
acordo com a abordagem de Edith Stein
Os valores comportamentais religiosos dos Carmelitas foi investigado profundamente pela
filósofa e teóloga alemã Edith Theresa Hedwig Stein. “Ela estava tão interessada que decidiu
ingressar e tornar-se parte do mosteiro carmelita de Colonha como uma irmã de clausura”,13
época em que assumiu o nome Teresa Benedita da Cruz e teve oportunidade de fazer seu estudo
sobre São João da Cruz quando se aproximava a comemoração dos quatrocentos anos do nascimento do primeiro frei carmelita descalço.
A fenomenologia e o estudo sobre São Tomás levaram Edith Stein a defender a ideia da necessidade de estudar com rigor o pensamento religioso. Em suas palavras: “Quanto mais estiver
submersa uma época na noite, no pecado e no afastamento de Deus, tanto mais necessidade
há de almas que estejam inteiramente unidas a Ele. Ainda nessas situações, Deus não permite
que faltem tais almas. Na noite mais profunda e escura surgem os maiores profetas e os santos”
(STEIN, 2004, OC V, p. 637).
Segundo a teóloga, o ser humano passa diversas vezes por momentos de dúvida, angústia,
receio, falta de fé, o que o leva para um mundo de ilusões, no qual ele esquece que Deus deve
ser o centro de sua vida e o condutor de sua história. Dessa forma, o ser humano por estar longe
emocionalmente de Deus, ele passa a cometer erros, falhas, ou, simplesmente, pecados.
Entretanto, ela deixa bem claro que, Deus jamais abandona o filho, e, por mais que alguém
possa se sentir no escuro e sozinho, o seu criador sempre estará lá para ajudá-lo e mostrar o
caminho de volta para a luz. Quando Edith Stein ingressa no Carmelo oferece a sua vida, a sua
oração e os seus sacrifícios ao serviço da causa de Deus. Afirmou aos seus familiares que: “quem
entra no Carmelo não se perde para os seus; para dizer a verdade, ganha-se; pois a nossa vocação
é interceder por todos diante de Deus” (STEIN, Carta 415. OC I, p. 1090).
Ou seja, para essa filósofa o fato de alguém decidir servir unicamente a Deus a torna mais
preparada para ajudar aos que ama, porque essa pessoa passa a ser um intercessor em potencial
suficiente para conquistar bênçãos as pessoas que ama. Na visão de Stein, pertence ao espírito
do Carmelo associar-se ao sofrimento de Cristo, ao seu mistério Redentor, muito vivo em Santa
Teresa de Jesus.
13

No original: “She was so interested that she decided to enter and become part of the Carmelite monastery of Cologne
as a cloistered nun”.
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Segundo essa teóloga, a ciência e a filosofia devem ocupar-se de diferentes temas e é importante que se debrucem também sobre as questões teológicas, por esse motivo, ela acredita na
presença religiosa nas etapas formativas com toda a verdade e clareza, afirma que: “Deus conduz
o homem de tal maneira que chegue a ser ‘verdadeiro homem’. Quem põe a sua vida nas mãos
de Deus pode estar seguro, e só ‘Ele’ pode estar seguro, que chegará a ser totalmente ele mesmo,
quer dizer que chegará a ser o que Deus previu muito pessoalmente para ele” (STEIN, OC IV,
p. 69). Assim, ela passa a ideia de que, para alguém poder entender qual o seu caminho de vida,
ele precisa estar diretamente conectado com Deus, pois é Ele quem irá conduzi-lo seguramente
para uma vida plena.
Em sua vivência com os Carmelitas, Edith Stein através de uma análise antropológica
e filosófica afirma que, o ser humano é essencialmente um ser formado por corpo, alma e
espírito e deve, no decorrer de sua vida, desenvolver-se e aprimorar-se para, deste modo, se
converter naquilo pelo que foi chamado a ser. É bom ressaltar que, Edith Stein encontrou
em Santa Teresa de Ávila a visão de Deus como um amigo íntimo, que habita a alma humana e se deixa encontrar através da oração, ao observar as palavras de Santa Teresa de Ávila
referindo-se à oração:
[…] se perseverar neste santo exercício, espero tudo da misericórdia de Deus, sabendo que ninguém o tomou por amigo sem ser amplamente recompensado. A meu ver,
a oração não é outra coisa senão tratar intimamente com aquele que sabemos que nos
ama, e estar muitas vezes conversando a sós com ele (TERESA, 2010, p. 59).

Santa Teresa tornou-se doutora e mestra da oração e, graças ao encontro de Stein com os
escritos dessa devota do Senhor, a teóloga sofreu uma revolução interior aderindo a uma nova fé
e tornando-se monja carmelita. Stein, reconhece a influência da fenomenologia como abertura
para o fenômeno religioso em sua vida e a leitura do livro de Santa Teresa e sua conversão, foi
o ápice de um caminho que trilhava sem saber ao certo onde a conduziria.14 Contudo, “a decisão de Edith Stein entrar para o convento nunca foi aceita por sua mãe. Enquanto Irmã Teresa
Benedita da Cruz, nome adotado por Edith Stein, renovava seus votos em Carmelo, em 14 de
setembro de 1936, sua mãe morria de câncer” (STEIN, 2002, p. 1185).
14

Em agosto de 1921, Edith estava de férias na casa de um casal de amigos, filósofos e também discípulos de Husserl,
Hedwig Conrad-Martius e Hans Theodor Conrad, quando descobriu na biblioteca do casal a autobiografia de Teresa
de Jesus. Leu durante toda a noite e ao amanhecer acreditou ter encontrado a verdade que sempre buscou. Na manhã
seguinte, comprou um missal e um catecismo, pois desejava preparar-se para pedir o batismo, que ocorreu em primeiro
de janeiro de 1922. Sua amiga, Hedwig Conrad-Martius, que era protestante, foi sua madrinha de batismo na Igreja
Católica.
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É interessante ressaltar que, a fenomenologia e o estudo sobre São Tomás levaram Edith
Stein a defender a tese de que é necessário estudar com rigor o pensamento religioso, mostrando como o pensamento filosófico se desenvolve num determinado momento em que se decide
fazer uma ruptura com a teologia. Ela desenvolve uma metodologia para abordar rigorosamente
a religiosidade e considera importantes as questões teológicas na filosofia, para colocá-las sob
investigação. A ciência e a filosofia devem ocupar-se de diferentes temas e é importante que se
debrucem também sobre as questões teológicas.

2. Aplicação da clarificação fenomenológica à interpretação dos símbolos místicos, especialmente a cruz e a noite
O aprofundamento das relações entre a metodologia fenomenológica e o simbolismo místico poderia ser generalizada para aplicações no pensamento filosófico cristão se fosse comprovada uma ponte metodológica entre antropologia e teologia mística por meio dos símbolos poéticos. Este seria o desenvolvimento teórico do conceito de ciência da cruz, a partir da expressão
simbólica da doutrina mística de São João da Cruz, tal como se entende na interpretação de
Edith Stein (VARGAS, 2012).
Edith em sua abordagem teórica observa, descreve e sistematiza o campo simbólico que
aparece na ciência da cruz.
Nas palavras de Bello:
A fenomenologia prossegue por certos versos sob a linha traçada desde a modernidade; todavia acontece isto que era atribuído a Descartes: a consciência vê ao outro,
no caso de Descartes a substancialidade da res cogitans, no caso de Husserl ao Leib
(corpo vivente psicofísico, que constitui a grande “descoberta” da fenomenologia) e
ao Geist (espírito) que têm uma consistência, mas a questão de suas substancialidades
no sentido metafísico vem deixada à parte, provavelmente ignorada, não explicitamente respondida (BELO1998, p. 01).

Para se estabelecer uma relação entre a fenomenologia e a ciência simbólica da cruz é necessário verificar a aplicação do método fenomenológico na descrição da ciência da cruz, fazendo
relações com conceitos fundamentais que aparecem na obra de Edmund Husserl, como origem
e essência.
O tema da interioridade, assumindo pressupostos epistemológicos, tomistas e fenomenológicos, em Ciência da Cruz, usa a doutrina de São João da Cruz como painel de fundo para

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVII, n. 67

68

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

apresentar a atitude daquele que, diante do sofrimento, muda o centro de gravidade do espírito,
polarizando-se em torno ao ser supremo e sacrificando a vontade de protagonismo. Tal renúncia
permite a ascensão dos seres finitos ao sentido pleno do ser, o que foi buscado por Edith Stein
por meio de uma rigorosa investigação filosófica, mas também foi auxiliado pela sua conversão
ao cristianismo (VARGAS, 20012). Ou seja, o ser humano para alcançar a sua plenitude, deve
voltar-se para Deus, submetendo-se à sua vontade, deixando de lado o protagonismo de sua
própria existência.
Edith Stein, “concebe o ser pessoa como o que há de mais perfeito na Natureza, por tratar-se do único tipo de existência em que há espiritualidade e, portanto, liberdade (afinal, a
liberdade supõe autoconsciência e possibilidade de autorrealização”“ (ALFIERI, 2014, p. 140).
É bom ressaltar que, a conversão religiosa de Stein também foi possibilitada pela sua conversão
filosófica à fenomenologia. Ela foi atraída apela oração pessoal e contemplativa de tal maneira
que recomendava a oração diária para compreender a vontade de Deus na vida e no mundo
(MIRIBEL, 1999).
Outrossim, nas palavras de Vargas, Edith Stein:
Inspirada em Santa Teresa de Jesus (1994), ela assume que as palavras das Sagradas
Escrituras e os símbolos místicos são mais do que palavras para comunicar algo, pois
são espécies de moradas em que deveríamos viver. É desse amadurecimento profundo
que nasce sua convicção religiosa e o empenho de suas energias vitais na vida religiosa
carmelita como uma opção para buscar a verdade plenamente. Em suas obras, Stein
assume, em certos aspectos, a perspectiva carmelita que marcou a sua vida, chegando
a usar a imagem teresiana do castelo interior e das moradas para tratar da alma. Se a
oração nos coloca no centro da alma e em relação com Deus, neste movimento para a
própria interioridade, a pessoa sai da superfície externa do mundo, o que colabora, inclusive, para atualizar as potências do espírito e do intelecto (VARGAS, 2012, p. 165).

É certo afirmar que, cada símbolo místico, portanto, traz uma história própria e para aprender a utilizá-la é necessário saber o que representa verdadeiramente. E, para se aprofundar nas
palavras das Sagradas Escrituras e nos símbolos místicos, foi que Edith Stein optou por se tornar
uma monja passando a utilizar a imagem de Santa Teresa, do Castelo Interior e das moradas,
para assuntos ligados aos questionamentos da alma humana.
Segundo Palhares (2016, p. 127), “Santa Teresa, pela sua própria experiência, alcançou o
mais alto grau de vida mística após uma ação de disciplina espiritual, pela sua capacidade de
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expressar suas vivências interiores e o indescritível através dos símbolos. Estes são considerados
símbolos místicos ou espécies de moradas nas quais deveríamos viver”.
Outrossim, pela experiência mística da cruz, Stein mudou sua perspectiva epistemológica,
assumindo uma postura na qual considera Deus como o centro de todo Universo.
Segundo Vargas:
Uma das questões relevantes de Stein é precisar o modo possível de união entre o ser
finito e o ser infinito, apresentados por ela na obra Ser finito e Ser Eterno. Pela fenomenologia, não se busca, por exemplo, a prova da existência de Deus, mas a compreensão daquilo que se manifesta ao crente no encontro com a divindade. Aplicada
aos símbolos místicos propostos por João da Cruz na perspectiva de Edith Stein, a
fenomenologia é entendida como o estudo das condições de possibilidade da ciência
da cruz, incluindo seus símbolos fundamentais (VARGAS, 2012, p. 165).

Pela fenomenologia o que se busca é fazer uma ligação entre o homem e Deus, e segundo
Edith Stein deve-se incluir os símbolos místicos nessa jornada de luz, sendo que, a Cruz e noite
indicam o caminho até a luz celestial.
Edith Stein associa a noite ativa com a aceitação e tomada da cruz sobre si, enquanto a noite
passiva será relacionada com a crucifixão como morte para o pecado. Aceitar a cruz é uma experiência exigente e complexa em termos antropológicos:
Quanto mais perfeita for a crucifixão ativa e passiva, tanto mais íntima será a união
com o crucificado, e tanto maior será a participação na vida divina. Eis os traços
principais que caracterizam a ciência da cruz; sempre o reencontraremos ao penetrar
a doutrina de são João e ao acompanhá-lo ao longo de sua vida. Haveremos de mostrar que foram essas forças dinâmicas que plasmaram profundamente sua vida e sua
obra (STEIN, 2004, p. 35).

Assim sendo, nas palavras de Stein, se alguém verdadeiramente deseja ter um relacionamento íntimo com Deus, deverá crucificar a sua própria natureza pecaminosa para que, somente
assim, ele possa ter uma participação na vida divina.
Segundo Palhares:
João da Cruz acredita que o símbolo da noite expressa uma profundidade imensa e
um estado de ânimo muito particular que aponta as obscuras e misteriosas vias que
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conduzem a amada para a suave união divina. A noite torna-se, para o místico, um
símbolo capaz de gerar novas situações e emoções que são captadas aos poucos: a
princípio, apenas o ambiente em que a alma solitária começa sua caminhada; o guia
entre o amante e o amado (PALHARES, 2016, p. 127).

Ora, é necessário que a alma humana esteja preparada para atravessar a noite escura para
poder alcançar um toque de Deus em sua vida. Edith explica que a noite “não é um ‘objeto’ no
sentido literal da palavra: não está diante de nós e nem sequer se sustenta por si mesmo. Não é
tão pouco uma ‘imagem’” (STEIN, 2004, p. 234).
Diferente da cruz, a noite é algo natural: o contrário da luz, que nos envolve a todas as coisas. Para Stein (2004) a cruz é o leito nupcial onde os amantes se encontram, onde o Amado
gera na amada uma vida nova. “O primeiro a adormecer (morrer na cruz) é o Amado para somente depois adormecer a amada” (STEIN, 2004, p. 258).
É bom ressaltar que, a melhor maneira de o homem conseguir se encontrar verdadeiramente
com o seu criador é passando pelo caminho da cruz. Lembrando que, quem não carrega sua
cruz, não entra numa relação de amor com Deus e não gera dentro de si a nova vida que o
conduz ao céu.

3. O alcance da antropologia da estrutura e das operações da alma,
apresentando os traços que caracterizam a ciência da cruz na visão
de São João da Cruz
Claude Lévi-Strauss (1908-2009) foi o criador do termo Antropologia Estrutural. Após
alguns estudos sobre cultura, ele concluiu que não existe apenas uma cultura no mundo e que
existem alguns elementos estruturais que são universais, entretanto, cada grupo humano atribui significados diferentes a essas estruturas. Lévi-Strauss certamente não é o primeiro, nem o
único, a sublinhar o caráter estrutural dos fenômenos sociais, mas sua originalidade está em ser
o primeiro a levar isso a sério e daí tirar, imperturbavelmente, todas as consequências.
Para que a relação entre a fenomenologia e a ciência simbólica da cruz seja estabelecida, é
preciso verificar a aplicação do método fenomenológico na descrição da ciência da cruz, que
ocorre na obra com o mesmo nome, fazendo relações com conceitos fundamentais que aparecem na obra de Edmund Husserl, como origem e essência. Uma das primeiras aplicações da
fenomenologia da mística seria a análise do fenômeno e do comportamento religioso carmelita
em sua dimensão antropológica, em uma perspectiva filosófica com a preocupação específica de
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observar, descrever e sistematizar o campo simbólico que aparece na ciência da cruz conforme
a abordagem teórica de Edith Stein.
Stein (2004) quando se refere à formação da estrutura da pessoa humana, faz uma análise
separada das três dimensões que constituem o ser humano: corpo, alma e espírito, em que se faz
óbvio, o fruto da abstração, pois se faz necessário que haja um entrelaçamento vital e extremamente necessário entre cada uma delas. Ora, é necessário levar em consideração o fato de que,
por ter matéria e psique, o ser humano tem atos de reflexão e consegue discernir com serenidade
o que acontece com ele próprio e também aquilo que acontece ao seu redor.
A alma compreende todos os aspetos psíquicos e espirituais, que são diferentes entre si, porém intrinsecamente unidos.
Todavia, um eu humano deve ser também um eu que tenha alma, não pode existir sem alma, os seus atos se caracterizam, esses mesmos, como superficiais ou
profundos, que tem raiz em uma maior ou menos profundidade da alma. Existe,
porém, um ponto no espaço da alma no qual o eu encontra o seu lugar próprio, o
lugar da paz, que este deve buscar até que não o tenha encontrado e ao qual sempre deve retornar se o abandonou, este é o ponto mais profundo da alma (STEIN,
1994, p. 101).

Ou seja, o homem por possuir uma alma ele torna-se reflexivo, ele entende a necessidade
de encontrar o seu ponto de equilíbrio que trará a paz. Quando se fala em ciência da cruz,
se deve entender que não se trata de uma ciência comum e muito menos ciência no sentido
da palavra, não é somente de uma teoria, ou um simples sistema de asserções verdadeiras.
Tampouco de um sistema formal, fruto do pensamento lógico. A ciência da cruz é, uma
verdade já aceita, que se tornou uma teologia da cruz: uma verdade viva, um decreto eficaz,
semelhante a uma semente que, quando lançada na alma, se enraíza profundamente, produzindo-lhe características especiais e determinando-lhe a conduta. Ela brilha e transparece
nas atitudes. É nesse sentido em que se fala em ciência dos santos e que falamos em ciência
da cruz. É comparável as energias vitais, que são latentes nas profundezas da alma humana,
as mesmas nascem da concepção de vida, fundamentadas sobre a perspectiva e formas em
que são encarados: Deus e o universo, podendo dessa maneira ser caracterizadas e sintetizadas numa teoria. Assim é que a doutrina da cruz de São João deve ser considerada. Portanto,
a ciência da cruz é de tamanha importância para todo aquele que busca encontrar-se com o
sagrado, pois ela determina-lhe a conduta.
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Para Stein, aceitar a cruz é uma experiência exigente e complexa em termos antropológicos:
Se [o santo] quiser partilhar com ele [Cristo] da vida, com ele deverá passar pela morte
de cruz, e deverá passar pela morte de cruz, e deverá, como Cristo, crucificar a sua
própria natureza por uma vida de mortificação e renúncia, entregando-se à crucifixão
pelos sofrimentos e pela morte, conforme Deus determinar e permitir. Quanto mais
perfeita for a crucifixão ativa e passiva, tanto mais íntima será a união com o crucificado, e tanto maior será a participação na vida divina. Eis os traços principais que caracterizam a ciência da cruz; sempre o reencontraremos ao penetrar a doutrina de são João
e ao acompanhá-lo ao longo de sua vida. Haveremos de mostrar que foram essas forças
dinâmicas que plasmaram profundamente sua vida e sua obra (STEIN, 2004, p. 35).

Ou seja, é extremamente necessário para o homem que deseja ansiosamente ter uma união
íntima com Cristo, passar pelo processo de crucificação espiritual na qual terá que renunciar a
uma vida pecaminosa, renunciando ao pecado, para que pela fé, mantenha o pecado na morte,
onde pertence. Quando o ser humano acredita em Deus e percebe que é criatura divina, todas
as demais coisas tornam-se desimportantes.
É interessante citar o texto bíblico contido em Gálatas 2,20: “Fui crucificado com Cristo.
Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo,
vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se entregou por mim”.
Edith Stein apresenta uma nova concepção de pessoa como ser espiritual, a qual é capaz, paradoxalmente, de dar de si sem se perder, recolher-se sem se retrair e ser autônomo ao arriscar-se
nesta relação de empatia, entregando-se a Deus que não quer rival (STEIN, 1985). Stein não
enxerga a si mesma como o centro de seus pensamentos, mas sempre em relação ao próximo.
Ela acredita que o fenômeno que leva o sujeito ao encontro do mundo das coisas e o mundo de
outros sujeitos se estabelece pela empatia.
Na busca do entendimento das relações intersubjetivas, não se pode ficar apenas em um nível
de aparências, será preciso estar disposto para o Outro além do que se apresenta pela percepção externa, há muitos outros aspectos que se apresentam quando a vivência do Outro emerge diante do
eu, que não pode objetivá-la por meio de uma percepção externa. Sabe-se “que a percepção externa
é um ato originário licitante. No entanto, admitindo que a empatia não seja uma percepção externa, ainda não pode se dizer, que nesta lhe falte o caráter de ‘originalidade’” (STEIN, 2003, p. 73).
É necessário que o ser humano entenda que a cruz é um sinal nobre. A mística de Stein
reconhece a insuficiência do pensamento e do discurso racional perante a realidade divina. A
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razão é limitada, nem tudo ela explica. Para ela, o mistério da cruz não é visto como um fim em
si mesmo, mas como um meio da salvação da humanidade.
Descrevendo a estrutura antropológica do santo que abraça a cruz de Cristo, a clarificação
fenomenológica, no sentido atribuído por Edith Stein, isto é, enriquecida por elementos de
origem cristã, prestaria sua ajuda à teologia simbólica, a qual possui, em são João da Cruz, sua
origem na experiência vivida, como uma “ramificação frondosa de uma árvore, cujas raízes estão
firmadas no âmago da alma do Santo, cuja seiva é sangue de seu coração e cujos frutos encontramos em sua vida” (STEIN, 2004, p. 221).
Sem fazer uma ciência sistemática, no sentido estrito, Edith Stein direciona-se para a teologia mística, sendo que as palavras sobre a ciência da cruz e seu simbolismo procedem melhor
de um ser que teve determinadas experiências místicas (VARGAS, 2012). A oração, mediante
o símbolo, é um nexo entre obscuridade e iluminação, Segundo João da Cruz (1996, p. 44): “a
corrente que desta fonte vem, é forte e poderosa, eu sei-o bem, mesmo de noite”.
Para a teóloga, “a oração é o ato mais sublime de que é capaz o espírito humano” (STEIN,
2004a, p. 507) porque ela não é um ato somente humano: “a oração é como a escada de Jacó,
pela qual o espírito humano sobe a Deus e a graça de Deus desce aos homens” (STEIN, 2004a,
p. 507). Edith considera a oração como um vestígio da Trindade no ser humano através do
arquétipo Cristo.
Stein, conclui que:
Quando de fato se crê, as verdades da Fé e as obras maravilhosas de Deus tornam-se
conteúdo da vida, a ponto de as demais coisas perderem a importância ou receberem
também a marca desse conteúdo. É a isto que chamamos “objetividade dos santos”,
expressão que designa a receptividade interna e primária da alma, renascida pelo Espírito Santo. Tudo quanto se aproxima dessa alma será captado, com profunda sensibilidade. Nela existe uma energia livre, por um lado, de falsas inibições e empecilhos,
e dotada, por outro, de sutileza, vitalidade e impressionabilidades suficientes para lhe
permitirem ser fácil e prazerosamente plasmada e dirigida por aquilo que acolher. As
energias da alma, ao se aproximarem nessas condições das verdades da Fé, chegam à
ciência dos santos. E o mistério da cruz, ao tornar-se forma interior, converte-se em
ciência da cruz (STEIN, 2004, p. 12).

Ora, quando o ser humano passa a enxergar a vida com os olhos da fé, ele percebe quão
grande são as obras de Deus e deixa de lado as coisas mundanas e o mistério da cruz converter-se-á em ciência da cruz.
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Considerações finais
Em sua vivência com os Carmelitas, Edith Stein por uma análise antropológica e filosófica
afirma que, o ser humano é essencialmente um ser formado por corpo, alma e espírito e deve,
no decorrer de sua vida, desenvolver-se e aprimorar-se para, deste modo, se converter naquilo
pelo que foi chamado a ser.
A teóloga desenvolve uma metodologia para abordar rigorosamente a religiosidade e considera importantes as questões teológicas na filosofia, para colocá-las sob investigação. Segundo
Stein, o ser humano por estar longe emocionalmente de Deus, passa a cometer erros, falhas, ou,
simplesmente, pecados. Para que ele possa fazer uma nova aliança com o seu criador, terá que
iniciar uma longa jornada através de uma crucificação do seu antigo eu.
Pela fenomenologia que é uma opinião sobre a existência humana, o que se busca é fazer
uma ligação entre o homem e Deus, e segundo Edith Stein deve-se incluir os símbolos místicos
nessa jornada de luz, sendo que, a Cruz e noite indicam o caminho até a luz celestial. Portanto,
será necessário que a alma humana esteja preparada para atravessar a noite escura para poder
alcançar um toque de Deus em sua vida.
Mesmo porque, quem não carrega sua cruz, não entra numa relação de amor com Deus e
não gera dentro de si a nova vida que o conduz ao céu. Mas como o homem possui uma alma,
ele torna-se reflexivo, ele entende a necessidade de encontrar o seu ponto de equilíbrio que trará a paz, daí a importância da ciência da cruz para todo aquele que busca encontrar-se com o
sagrado, pois ela determina-lhe a conduta.
Stein afirma que a razão é limitada, nem tudo ela explica. Para ela, o mistério da cruz não
é visto como um fim em si mesmo, mas como um meio da salvação da humanidade. Dessa
forma, quando o ser humano opta por fazer uma aliança com Deus e andar nos seus caminhos,
abandonando o pecado e tomando a sua cruz, aceitando-a e renunciando ao seu antigo eu,
passa a enxergar a vida com os olhos da fé, ele percebe quão grande são as obras de Deus e o
mistério da cruz converter-se em ciência da cruz.
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[ F RAN C I S: A PO PE WI T H E Y ES FIX ED ON THE MOST DISA DVA NTA G ED ]
ALFREDO DOMINGOS CUMBI

Resumo
Em um mundo onde o capitalismo é o que domina e determina a vida da sociedade, é
notório um aparente desenvolvimento que apenas beneficia algumas classes sociais em detrimento das outras. Estamos falando de garantias de boas condições de vida para aqueles que são
detentores de capital e um superempobrecimento para aquela classe majoritária da sociedade
mundial, a dos pobres. Papa Francisco, é assente nas suas críticas sobre as políticas desenvolvimentistas protagonizadas pelo capitalismo, este considera uma economia doentia, que mata. O
dinheiro deve servir e não um instrumento de domínio. Entretanto, é preciso desenvolver novas
formas de explorar os recursos naturais para isso são necessárias novas perspectivas de diálogo e
de mundanas, globais, locais e individuais com vista a um desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave
Economia, capitalismo, consumismo, ecologia, desenvolvimento sustentável.
Abstract
In a world where capitalism dominates and determines the life of society, there is an apparent development that only benefits some social classes over others. We are talking about guarantees of good living conditions for those who hold capital and an over-impoverishment for
that majority class of world society, that of the poor. Pope Francis, based on his criticism of the
developmental policies of capitalism, considers it a sickly, killing economy. Money should serve
and not an instrument of mastery. However, new ways of exploiting natural resources need to
be developed. New perspectives for dialogue and worldly, global, local and individual eﬀorts
towards sustainable development are needed.
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Introdução
A renúncia do Papa Bento XVI, em 11 de fevereiro de 2013, trouxe muitas surpresas para
a Igreja e para o mundo, de modo geral. E uma dessas surpresas é a figura do seu sucessor. Pela
primeira vez, o trono da sucessão de Pedro é ocupado por um jesuíta e latino-americano. Ou
seja, pela primeira vez a cátedra papal é ocupada por alguém que sai do hemisfério sul, “dos
confins do mundo” para ser o Bispo de Roma e ser o patriarca da Igreja Católica Apostólica
Romana. Munido de intensa experiência de vida pastoral na Arquidiocese de Buenos Aires,
inspirado pelas Conferências Episcopais Latino-Americanas e do Caribe, o Cardeal Bergoglio
assume o nome de Francisco, um nome que é um projeto de vida pela referência a São Francisco
de Assis, como se tivesse o projeto de reconstruir uma Igreja pobre para os pobres (EG n.198).
Assumindo prioritariamente o serviço aos pobres, Francisco precisou reformar ou reformular
alguns princípios no interno da Cúria Romana, abraçando uma estrutura e vida de simplicidade
e humildade. A sua postura face à realidade do mundo, é aquela que revela um compromisso
maior de promover a vida no mundo e principalmente a partir dos pobres e excluídos pelas políticas e ideologias exclusivistas vigentes. Portanto, no presente trabalho queremos trazer presente crítica do Papa Francisco ao capitalismo e suas políticas exclusivistas. Esta reflexão é baseada
em uma parte (3o Capítulo) do meu trabalho de conclusão de curso (TCC) de teologia. Concluiremos apresentando as possíveis soluções que Francisco vê como necessárias para minimizar
os paradoxos desenvolvimentistas. Nossa reflexão seguirá o método de recolha bibliográfica.

1. Papa Francisco dos pobres
Desde o princípio do seu pontificado foi sempre notória a grande preocupação do papa
argentino pela causa dos pobres, através de seus gestos e palavras. O seu desejo de uma Igreja
pobre e que sai ao encontro das periferias das nossas sociedades é um marco claro deste desejo
de trabalhar para e com os pobres.
1.1. O ATUAL CENÁRIO ECONÔMICO

Dois principais pronunciamentos de cunho social do Papa Francisco revelam alguns sintomas da atual situação econômica e social provocados por um capitalismo financeiro globalizado.
Começando pela Evangelii Gaudium convém recorrer diretamente ao segundo capitulo onde se
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fala da crise no compromisso comunitário por um mundo que está marcado pelo contraditório
desenvolvimento científico e tecnológico. O papa apresenta, em uma passagem significativa,
alguns desafios da realidade hodierna:
A humanidade vive, neste momento, uma viragem histórica, que podemos constatar
nos progressos que se verificam em vários campos. São louváveis os sucessos que contribuem para o bem-estar das pessoas, por exemplo, no âmbito da saúde, da educação
e da comunicação. Todavia não podemos esquecer que a maior parte dos homens e
mulheres do nosso tempo vive o seu dia a dia precariamente, com funestas consequências. A alegria de viver frequentemente se desvanece; crescem a falta de respeito e a
violência, a desigualdade social torna-se cada vez mais patente. Esta mudança de época
foi causada pelos enormes saltos qualitativos, quantitativos, velozes e acumulados que
se verificam no progresso científico, nas inovações tecnológicas e nas suas rápidas aplicações em diversos âmbitos da natureza e da vida. Estamos na era do conhecimento e
da informação, fonte de novas formas dum poder muitas vezes anónimo (EG n. 52).

Essa descrição revela estarmos vivendo uma era marcada pelo antagonismo entre avanços
científicos e progressos técnicos com retrocessos no campo social, pois uma grande parte da
população mundial está em uma situação de vulnerabilidade e fragilidade na qualidade de
vida. Cresce a desigualdade social quando o bem-estar social atinge apenas a pequena parte
da sociedade.
Pode-se dizer que surgem novas formas de saber e de poder, centralizados e manipulados
pelos meios de comunicação social, fruto de avanços tecnológicos. Agregam-se a isto as diversas
formas de poluição do planeta como consequências de uma cultura desenvolvimentista de consumo e descarte desordenados, descrito na Laudato si’:
Entre os componentes sociais da mudança global, incluem-se os efeitos laborais de
algumas inovações tecnológicas, a exclusão social, a desigualdade no fornecimento
e consumo da energia e de outros serviços, a fragmentação social, o aumento da
violência e o aparecimento de novas formas de agressividade social, o narcotráfico e
o consumo crescente de drogas entre os mais jovens, a perda de identidade. São alguns sinais, entre outros, que mostram como o crescimento nos últimos dois séculos
não significou, em todos os seus aspectos, um verdadeiro progresso integral e uma
melhoria da qualidade de vida. Alguns destes sinais são ao mesmo tempo sintomas
de uma verdadeira degradação social, duma silenciosa ruptura dos vínculos de integração e comunhão social (LS n. 46).
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Por outro lado, é de se considerar também os impactos dos meios de comunicação social.
Considerados como fonte de saber e como formas de poder, percebe-se que, de alguma forma,
eles debilitam a capacidade humana de refletir, pensar com profundidade sobre os seus próprios
problemas. “A isto vêm juntar-se as dinâmicas dos mass media e do mundo digital, que, quando
se tornam omnipresentes, não favorecem o desenvolvimento duma capacidade de viver com
sabedoria, pensar em profundidade, amar com generosidade” (LS n. 46).
Com isso, constata-se que estamos diante de consequências geradas pelos registrados avanços tecnológicos e científicos. Mas, já no terceiro capítulo da LS, o olhar se volta para as ações
humanas que contribuem para essa deterioração socioambiental. Ou seja, volta-se às causas
principais desta assistida desregulada deterioração do meio ambiente e da sociedade, principalmente em detrimento dos mais pobres.
1.2. A BIODIVERSIDADE COMPROMETIDA

Uma economia voltada para a maximização do lucro e marcada pela competitividade acaba
passando por cima dos valores fundamentais da vida humana ao buscar apenas os interesses
mercadológicos. Este fenômeno beneficia na grande maioria aqueles que já possuem o padrão
de vida mais alto, enquanto que os pobres veem cada vez mais aumentar a sua indigência. Estes não somente são excluídos15 mas são considerados como resíduos descartáveis pelo sistema
mercadológico atual. Como se vê, o sistema capitalista financeiro alimenta uma economia excludente que está disfarçada no que se chama de recaída favorável (EG n. 54) onde se espera do
livre mercado um crescimento econômico que por si só produza maior equidade de bens para
todos, aguardando uma inclusão social que nunca chega. E, por isso mesmo, apenas alimenta o
crescimento da indiferença globalizada.
Quando a economia está acima dos valores fundamentais da vida humana, o dinheiro passa
a assumir um valor absoluto, torna-se o ídolo que alimenta o desejo acumulativo em vista ao
consumismo exacerbado. Em decorrência, nascem ideologias fetichistas que defendem a autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira que negam o controle dos Estados,
instaurando uma tirania virtual e implacável em suas leis que negam a ética e a Deus. O dinhei15

Ao falarmos de excluídos, é importante buscarmos o significado dado pelos autores latinos que advogam que o termo
pode ser entendido em duas vertentes. No contexto comumente conhecido, se refere às classes e aos grupos sociais
constituídos pelos indígenas, negros, mulheres, etc. que são excluídos de serviços sociais como saúde e educação e os
produtos de ingressos garantidas as instituições políticas de um país. Por outro lado, são excluídos aqueles que jogam
um papel importante, o essencial na produção e distribuição dos recursos como os empregados domésticos, os operários,
os desempregados. Cf. J. PETRA, El grito de los excluidos. In: L. BASSEGIO, L. UDOVIC, Grito de los excluidos
continental, p. 43.
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ro deve servir e não governar (EG n. 58). É preciso considerar que o salto no crescimento econômico e no desenvolvimento tecnológico foi muito acelerado e que o ser humano não estava
preparado para o usufruto destas descobertas e, por consequência, o uso desregrado, a busca dos
interesses pessoais e a lei do mais forte passam a se impor sobre o ser humano e em detrimento
do planeta. (LS n. 105). Com a globalização, nasce também o fenômeno da contracultura onde
os países dominantes tentam se impor às culturas das sociedades mais pobres: “Em muitos
países, a globalização comportou uma acelerada deterioração das raízes culturais com a invasão
de tendências pertencentes a outras culturas, economicamente desenvolvidas, mas eticamente
debilitadas” (EG 62).
Na raiz e na gênese desses males que deterioram a natureza e suas riquezas, o papa responsabiliza a atividade tecnocrata daqueles que procuram impor certos paradigmas de vida determinados pela técnica e que somente beneficiam os que têm o poder ou domínio dela, escreve
o Papa:
Assim podemos afirmar que, na origem de muitas dificuldades do mundo atual, está
principalmente a tendência, nem sempre consciente, de elaborar a metodologia e os
objetivos da tecnociência segundo um paradigma de compreensão que condiciona
a vida das pessoas e o funcionamento da sociedade. Os efeitos da aplicação deste
modelo a toda a realidade, humana e social, constatam-se na degradação do meio
ambiente. […]. Os produtos da técnica não são neutros, porque criam uma trama
que acaba por condicionar os estilos de vida e orientam as possibilidades sociais na
linha dos interesses de determinados grupos de poder (LS n. 107).

A técnica passou a estar em todas as áreas de atividades, não mais como um instrumento que
o ser humano se serve, mas como um elemento sem o qual nada mais se pode realizar. Isto é,
“o paradigma tecnocrático tornou-se tão dominante que é muito difícil de prescindir dos seus
recursos, e mais difícil ainda é utilizar de seus recursos sem ser dominado pela sua lógica” (LS
n. 108).
Além da técnica, sublinha-se o antropocentrismo, a pretensão de colocar o ser humano
como o centro do mundo, como o ser que está acima de todas as criaturas. “Quando o ser humano se coloca no centro, acaba por dar prioridade absoluta aos seus interesses contingentes,
e tudo mais se torna relativo” (LS n. 121). Quando o ser humano não conhece os próprios
limites, e se sente dono da natureza, cresce o antropocentrismo desordenado e que consequentemente desordena a ordem da natureza.
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2. Perspectivas de diálogo
O capitalismo, como sistema econômico, foi sendo aprimorando no desenrolar da história;
assim que a economia do mercado tem sido vista como uma das políticas econômicas que mais se
expandiu nos últimos séculos. De sorte que o capitalismo globalizado é reflexo do dinamismo de
um sistema que se apropria das novas descobertas cientificas e tecnológicas, bem como da expansão dos meios de comunicação. Ao se apropriar delas, aprimora seus mecanismos com eficácia.
2.1. UM ÚNICO MERCADO PARA O MUNDO GLOBALIZADO

A globalização compreende um processo de transformação dos terrenos e da terra em algo
abstrato dos espaços físicos (desterritorialização), ou processo que torna virtual o mundo material. É uma espécie de ciberespaço no qual o capital (dinheiro) alcançou sua desmaterialização
máxima, deixou de ser material físico, mas sim se tornou virtual.16
O capitalismo globalizado é uma economia que funciona segundo as dinâmicas do fenômeno da globalização. O que significa uma expansão mundial e universalização do capital, no qual
se propaga um livre mercado, sem fronteiras geográficas, econômicas e políticas da interferência
dos estados, onde qualquer pessoa e em qualquer lugar do mundo pode adquirir o que quer
livremente. Com a globalização haveria um só mercado mundial.17
Sobre o capitalismo globalizado, o bispo de Roma é muito preciso em demonstrar a sua
percepção sobre essa forma de economia que exclui, mata e amplia as desigualdades sociais.
Enquanto os lucros de poucos crescem exponencialmente, os da maioria situam-se
cada vez mais longe do bem-estar daquela minoria feliz. Esse desequilíbrio provém
de ideologias que defendem a autonomia absoluta dos mercados e a especulação
financeira. Por isso negam o direito de controle dos Estados, encarregados de velar
pela tutela do bem comum. Instaura-se uma nova tirania invisível, as vezes virtual,
que impõe, de forma unilateral e implacável, as suas leis e suas regras (EG n. 56).

Esta observação do Papa Francisco mostra, claramente, as características do sistema econômico financeiro consolidado pelas novas formas de conjuntura mundial, a globalização. O
fenômeno da virtualização da realidade afeta o campo da economia mundial e traz consigo consequências desastrosas e perpetua a divisão do mundo entre pobres e ricos, Ocidente e Oriente,
16

F. JAMESON, A cultura do dinheiro, p. 164.

17

Cf. J. COMBLIN, O neoliberalismo.
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norte e sul; visto que uns dominam estas novas formas de saber e outros ainda se encontram
em processo de assimilação, ou mesmo, ainda não são beneficiários; e consequentemente o sistema capitalista globalizado super enriquece uma minoria empobrecendo, exponencialmente, a
maioria da sociedade mundial, principalmente a sociedade do sul do mundo.
No livro A cultura do dinheiro, Jameson mostra como os países do primeiro mundo que são
potências do desenvolvimento capitalista, e que buscam de todas as formas expandir e padronizar a linguagem do mercado financeiro, impondo os seus produtos expandindo agressivamente
suas mercadorias em toda parte do mundo.18 Com esta expansão, nota-se uma crise existencial
e muita ansiedade que marca o fim da religião e da metafísica, absorvidas pela cultura consumista.19 Esse domínio econômico financeiro gera uma crise antropológica que é a negação da
primazia do ser humano. Impõe-se uma economia acima dos valores éticos que priorizam o ser
humano. A cultura de dinheiro é uma que se expande nos moldes do capitalismo financeiro
globalizado é uma “ditadura de uma economia sem rosto e sem um objetivo verdadeiramente
humano” (EG n. 55).
2.2. O CAPITALISMO GLOBALIZADO NA PERSPECTIVA DO SUL

O nosso planeta encontra-se dividido entre o Norte e o Sul (do equador); aquele se caracteriza por ser mais desenvolvido (primeiro mundo) e este por ser menos desenvolvido. Dessa
perspectiva queremos em poucas linhas apresentar a visão do Sul (terceiro mundo) sobre a
globalização e sobre a questão da especulação financeira segundo Papa Francisco, pois, a sua
experiência de vida se deu a partir dessa realidade e levou consigo ao assumir a representação
máxima da Igreja.
Jameson, ao falar do nível político da globalização, elenca a questão da expansão da globalização como uma expansão econômica dos Estados Unidos e a submissão das outras nações ao poderio deste.20 Face a isto, o autor amplia a sua visão mencionando a equivalência deste fenômeno
como um imperialismo financeiro semelhante à expansão europeia no processo da colonização.
A versão mais antiga é a da ordem colonialista pré-Primeira Guerra Mundial, exercida por algumas nações europeias, pelos Estados Unidos e pelo Japão; esta ordem foi
18

Um dos países de destaque que o autor cita são os Estados Unidos da América que procura de todas as formas impor
os seus produtos ao mundo inteiro e um dos principais produtos é cinema (holliwood). Cf. F. JAMESON, A cultura do
dinheiro.

19

Ibidem.

20

Cf. F. JAMESON, A cultura do dinheiro, p. 18.
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substituída, após a segunda Guerra Mundial e a onda subsequente da descolonização, pela forma de imperialismo da Guerra Fria, uma forma menos óbvia, mas não
menos insidiosa no uso de pressão econômica e de chantagem, liderada pelos estados
unidos, mas mais ainda envolvendo alguns países da Europa Ocidental.21

A mesma visão é notória nos escritos do Papa Francisco, ao mencionar que em muitos países
a globalização comportou uma celerada deterioração das raízes culturais com invasão de tendências pertencentes a outras culturas, economicamente desenvolvidas. E que isto se expressa
mais no que foi apresentado pelos bispos da África e Ásia, reunidos em sínodo.
Assim se exprimiram, em distintos sínodos, os bispos de vários continentes […]. Os
Bispos da África […] assinalaram que muitas vezes se quis transformar os países africanos em meras peças de um mecanismo, partes de uma engrenagem gigantesca. Isto
se verifica com frequência também no domínio dos meios de comunicação social,
os quais, sendo na maior parte geridos por centros situados na parte norte do mundo, nem sempre têm na devida conta as prioridades e os problemas próprios desses
países e não respeitam sua fisionomia cultural. De igual modo, os bispos da Ásia
sublinharam as influências externas que estão penetrando nas culturas asiáticas. Vão
surgindo formas novas de comportamento resultantes da orientação dos mass media
[…]. Em consequência disso, os aspetos negativos dos mass media e espetáculos estão
ameaçando os valores tradicionais (EG n. 62).

Dentre as Conferências latino-americanas, cujo método ver-julgar-agir constituiu uma ferramenta essencial para esboçar uma visão da realidade que historicamente o continente (americano) vivia. Tendo em conta que no processo preparativo, houve uma etapa na qual as conferências episcopais nacionais fizeram o levantamento da realidade histórica local. Isto nos dá uma
visão particular e ampla sobre esta parte do continente americano (América Latina e Caribe).
A globalização e a urbanização crescentes são conquistas do domínio tecnológico que revelam um momento de graça, mas também uma realidade de pecado pela exploração e pela
destruição ambiental, tendo ainda dívida externa, a corrupção, o tráfico e o consumo de drogas
agravantes de um sistema econômico perverso.22
A visão dessas perspectivas no pontificado de Papa Francisco provém das raízes latino-americanas e, mais precisamente, de suas experiências nas periferias de Buenos-Aires. A realidade
21

Ibidem, p. 18-19.

22

Cf. J. B. LIBÂNIO, João Batista. Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano, p. 38.
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vivida por Bergoglio é marcada por violência, pobreza, injustiça social, corrupção, pelo que os
pobres se tornam cada vez mais pobres e pouquíssimos vão se enriquecendo. Portanto, é uma
perspectiva marcada por protestos sociais que o levou “a se identificar cada vez mais com o
povo”.23 Portanto, a visão teológica que Francisco desenvolve em seu pontificado parte do contexto latino-americano, marcado por conflitos sociais. Não olha somente os seus efeitos, mas
também desmascarando seus fundamentos culturais. Assim, sai do campo da ética e põe uma
vez mais o político no seu centro de debate teológico:
[O documento de] Aparecida como a Evangelii Gaudim e a Laudato Si, não só se
refere aos fundamentos teológicos do Estado, mas também da Cultura, que em suas
diferentes concepções originadas dos modelos sociais antagônicos em conflito no
interior do Estado, gera por sua vez dois modelos democráticos antagônicos.24
2.3. O CAPITALISMO IMPRODUTIVO E MARGINALIZANTE

Hoje, com o aparecimento do desenvolvimento científico tecnológico, inauguram-se novas direções econômicas. O mundo globalizado impõe uma economia virtual, na qual os que
acumulam o capital não dependem mais da produção material (coisas físicas). A produção
de bens que envolvem a mão de obra, para estes novos proprietários do capital financeiro, é
considerada um custo desnecessário. Em virtude disto, as novas formas de economia procuram
maximizar a lucratividade, sem ter que gastar muito dinheiro, tempo e a força do trabalho.
Essa nova forma de produção é um “projeto de crescimento material ilimitado, mundialmente
integrado, que sacrifica 2/3 da humanidade, extenua recursos da terra e compromete o futuro
das gerações vindouras”.25
Ao apontar alguns desafios do mundo atual, Papa Francisco o faz com uma série de “não”.26
Este “não” visa negar a presença de uma economia injusta e que tende cada vez aumentar os benefícios segundo os interesses dos poderosos, deixando fragilizados os pobres e o meio ambiente
(EG n. 56). Como advoga Boﬀ, há um descuido vergonhoso pelo nível moral da vida pública
marcada pela corrupção e pelo jogo explicito de poder […]. Há um abandono da reverência,
23

E. CUDA, Para ler Francisco, p. 234.

24

Ibidem, p. 224.

25

L. BOFF, Saber cuidar, p. 17.

26

“Não a uma economia que mata”; “não a uma economia da exclusão”; “não a uma idolatria do dinheiro”; “não a um
dinheiro que governa em vez de servir”; “não à desigualdade social que gera violência”. Cf. EG, n. 53-60.
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indispensável para cuidar da vida e de sua fragilidade.27 Uma economia que não vela pelo bem
comum, instaura-se numa tirania de forma unilateral e implacável, numa contínua negação da
ética e de Deus. Considerando-os contraproducentes, visto que a ética relativiza o dinheiro e o
poder, e a Deus porque condena qualquer tipo de manipulação e a degradação do ser humano;
isto perturba a estabilidade do mercado movido pelas categorias atuais do capital financeiro
globalizado (EG n. 57). Kotler, um economista capitalista, apresenta este mesmo esquema ao
abordar sobre “quatorze males”28 provocados pelo capitalismo mesmo considerando-o como
o melhor sistema econômico. O dinheiro e o poder passam a ser valores acima da dignidade
humana. Em vez de servir, passa a governar.
É de se destacar com ênfase a questão da financeirização como deformação generalizada dos
processos econômicos sociais e ambientais, provocadas pela migração dos recursos pelo fomento econômico para ganhos improdutivo.29 Os que custodiam os sistemas de gestão financeira
aplicam grandes fortunas, desenvolvem um mecanismo de apropriação dos impostos por meio
da dívida pública e “em vez de pagar os impostos para equilibrar os orçamentos públicos, os que
têm meios, emprestam dinheiro ao governo ao comprar títulos do tesouro ou ativos públicos,
o que lhes permitiu aumentar o seu patrimônio particular sem por isto aumentar o patrimônio nacional”.30 Assim, esse processo tem impactos particularmente desastrosos principalmente
para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, porque os aplicadores de títulos públicos
forçam os juros a subirem, agravando cada vez mais a situação.
Os detentores do capital já não se sentem mais atraídos em investir nos processos produtivos que geram emprego. Torna-se mais fácil fazer aplicações em títulos da dívida pública do
que realizar investimentos nos setores produtivos, visto que este tipo de investimento, além do
alto risco, começa a ser considerado como improdutivo por seu retorno incerto. Produzir bens
envolve uma série de procedimentos como análise de projetos e acompanhamento de sua implantação. Estas são ações que vão além de uma simples aplicação financeira. Enfim, a aplicação
financeira ao render mais do que na produção faz com que os investidores prefiram aplicar seu
capital em algo que dá mais lucros, em menos tempo e com poucos gastos.31
27

L. BOFF, Saber cuidar, p. 19.

28

Os males provocados pelo capitalismo são tantos, porém, o autor apresenta nesta obra os que são mais pertinentes ou
que são alarmantes para o mundo. Cf. P. KOTLER, Capitalismo em confronto.

29

Cf. L. DOWBOR, A era do capitalismo Improdutivo, p. 155.

30

PIKETTY apud L. DOWBOR, A era do capitalismo Improdutivo, p. 140.

31

Cf. ibidem, p. 139.
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2.4. O CONSUMO COMO CULTURA

“Os mecanismos da cultura atual promovem uma exacerbação do consumo […], aliado à
desigualdade social” (EG n. 60). Ou ainda, a divinização de dinheiro, faz-nos atravessar uma
crise não apenas religiosa, mas econômica e acima de tudo, uma crise antropologia; que diante
dela, nota-se uma progressiva desorientação do ser humano caindo assim no egoísmo, narcisismo, individualismo, pessimismo estéril, mundanismo (EG n. 61-109).
Segundo a abordagem de Lipovetsky (2007) o consumismo é resultado de novas formas
de apropriação na busca de felicidade. Ou seja, num mundo caracterizado pelo individualismo e relativismo absoluto, os seres humanos vivem numa carência profunda. Assim, procura
satisfazer tal vazio através dos bens materiais. Contudo, esta satisfação é momentânea, fazendo com que se gere uma constante ansiedade em adquirir sempre algo novo. Nasce assim a
cultura do consumo.
Ou, ainda, antropocentrismo atual não se caracteriza mais como aquele do despertar da
modernidade, postulado pelo filósofo Descartes, cogito ergo sum; é substituído por um novo,
desde o século XX: “Consumo, logo, existo”. Estamos diante de uma a felicidade é paradoxal. De um lado, o ser humano precisa satisfazer, pelo mercado, as aspirações individuais e,
por outro, se contrapõe à postura hedonista do indivíduo contemporâneo. O hiperconsumidor aspira ao ser através do acesso ao ter; diversos prazeres sensoriais estão ao seu alcance;
contudo, ao mesmo tempo, está tomando consciência de que é preciso evitar os excessos,
preservar a saúde e manter a forma. Nesta nova fase do capitalismo, já não é o mercado que
está à procura de clientes ou de compradores, mas o indivíduo é que busca do seu bem-estar
através do consumo.32
Sendo assim, podemos concluir que no mundo capitalista atual, a felicidade não está mais
na busca de mais valia, mas no bem-estar. E daí o que se vê é a elevada onda de depressões,
suicídios, criminalidade; entre outros aspectos, tais realidades são justificadas pela necessidade
de ter mais, pela busca do melhor entre as melhores possibilidades que o mercado oferece.
Enfim, a sociedade do hiperconsumo não é feliz a partir do ser, mas sim do ter.33 O que torna
sua felicidade condicionada à mercantilização e a provável frustração pela busca desenfreada do
bem-estar individual e egoisticamente usufruído.
32

Cf. G. LIPOVETSKY, J. SERROY, A cultura – mundo.

33

Cf. G. LIPOVETSKY, J. SERROY, A cultura – mundo.
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2.5. O DINHEIRO COMO ÍDOLO

Nas sociedades primitivas as relações comerciais surgem como uma forma de compensar os
excedentes da produção. Ou seja, ia para o mercado aquilo que sobrava da produção, tendo que
os produtores disponibilizavam o excedente por algum outro produto de que necessitavam. Os
tempos foram passando e o mercado começou a usar o dinheiro como a base das trocas comerciais. Tudo passa a ter um preço e o dinheiro passa a ter um valor cada vez maior nesse processo
mercadológico. Nesta fase, o indivíduo não leva para o mercado o excedente que produz, mas
sim aquilo que obteve por trabalhar para abastecer o mercado. Isto é impulsionado pelo crescente desejo de acúmulo de bens, e principalmente do dinheiro. E como diz Adam Smith:
a riqueza consiste em dinheiro, ou em ouro e prata, é uma noção popular que surge
naturalmente da dupla função do dinheiro, como instrumento de comércio e como
medida de valor. Em consequência do comércio, quando temos dinheiro podemos
obter com mais facilidade qualquer outra coisa de que ocasionalmente necessitamos
do que por qualquer outra mercadoria […]. Em consequência de ser medida de
valor, estimamos o valor de outras mercadorias pela quantidade de dinheiro pela
qual poderão ser trocadas […]. Ficar rico é ganhar dinheiro; e riqueza e dinheiro, na
linguagem comum, são considerados, para todos os efeitos, sinônimos.34

Esta dinâmica passa a assumir o domínio sobre as nossas sociedades e ela se impõe, segundo
as palavras de Papa Francisco, como “ditadura de uma economia sem rosto e sem um objetivo
verdadeiramente humano” (EG n. 55).
A idolatria da riqueza está enraizada pela busca excessiva do lucro. Todavia, nem todos são
afortunados, a maioria da sociedade fica desejando apenas as migalhas para sobreviver quanto
uma minoria cresce exponencialmente criando desequilíbrio que “provém de ideologias que
defendem a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira” (EG n. 56). Na modernidade, o antropocentrismo criou uma espécie de “fetichização” ou “idolatrização” da natureza humana levando à destruição do próprio homem. E isto pode ser acentuado pela busca de
grandes ídolos como dinheiro, a lei, o poder, o dia do sábado, etc. Portanto, todo aquele que
assume o projeto da mensagem do Evangelho está assumindo a luta contra qualquer tipo de
idolatria e opressão, em contexto histórico dado.35
34

A. SMITH, A mão invisível, pp. 24.

35

Cf. P. RICHARD, et al. A luta dos deuses.
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Na concepção de Karl Marx, quanto à questão da idolatria mercantil, ou especificamente
sobre o fetichismo, concebe-o como resultado da manipulação de valores religiosos que são
projetados nos valores do mercado capitalista pelo mecanismo ideológico. Há um processo
progressivo de valorização do capital deixando uma vulnerável desvalorização do ser humano.36
Assim nasce uma nova teologia, uma nova religião na qual o mercado passa a ser o grande templo e o dinheiro o próprio deus seus sacerdotes são os grandes detentores do capital e os fiéis é
toda a sociedade obsessa no consumo.37
Porém, a partir de uma linguagem simbólica (metafórica), na qual parte da lógica do capital
se deve à lógica simbolicamente metafórica da teologia. Marx mostra clara e explicitamente
como ocorreu esse processo de inversão de valores religiosos no capitalismo e as suas implicações. Mostra também como vai nascendo e se consolidando uma nova religião, que absorveu
do cristianismo e do judaísmo elementos essenciais para o fluxo da nova religião. Com isso vai
sendo legitimado o enriquecimento superlativo de uns e o empobrecimento igualmente superlativo de outros através da manipulação fetichista da religião. Em protesto a isto, assim como os
profetas contra os ídolos do seu tempo têm se críticas à nova conjuntura da ideologia capitalista,
como profecia contra o fetiche.
O dinheiro é algo bom enquanto for para servir à humanidade. Mas, assim que passa a ser o
centro de tudo, passa a ser instrumento de adoração e exploração, perde o seu sentido. Por isso,
precisamos dizer não ao dinheiro que governa em vez de servir e não à idolatria do dinheiro (EG
n. 55). Estas duas atitudes estão acompanhadas pela necessária valorização da ética e de Deus,
visto que são considerados pelo mercado como “contraproducente”.
De acordo com Lipovetsky e Sorroy, estamos diante de uma era caracterizada pela hiperbolização da realidade.38 Na qual, além de se buscar a felicidade nas coisas materiais e de consumo,
são atribuídos valores religiosos a tais bens. O tempo que as pessoas dedicavam para ir à igreja
foi substituído pelo passeio aos shoppings ou simplesmente para fazer compras. Estamos na
gênese da substituição do religioso pelo consumo. Todos são atrelados à procura das melhores
marcas e os produtos mais recentes. Portanto, vive-se um apocalipse tão próximo em que as
pessoas acabam se apegando à nova cultura e ao seu modo de satisfação material sem projeção
de sentido transcendente.
36

Cf. E. DUSSEL, Las metáforas teológicas de Marx.

37

Cf. H. ASSMANN, F. HINKELAMMERT, A idolatria do mercado.

38

Segundo o autor, trata-se de uma era marcada pelos exageros de paradigmas que caracterizavam a era moderna ou
contemporânea. Nisto, ele chama de era hipermoderna caracterizado pelo hipercapitalismo, hiperindividualismo,
hipertecnologia, hiperconsumo, etc. Cf. LIPOVETSKY Gilles; SERROY Jean. A cultura – mundo.
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3. Perspectivas de mudanças
Visto que o nosso planeta tende a mudanças aceleradas de deterioração, o Papa Francisco
vê a necessidade de se criar canais de diálogos que interpelam a consciência humana sobre a
forma de como fazer o uso dos recursos que a natureza dispõe. Isto em vista de se construir um
melhor o futuro para o planeta, ou seja, “cultivar e guardar a criação” (Gn 2,15). Mais ainda,
“para falar de autêntico progresso, será preciso verificar que se produza uma melhoria global
na qualidade de vida humana o que implica analisar o espaço onde as pessoas transcorrem a
sua existência” (LS n. 147). Está no ser humano o desejo de uma vida melhor, e o progresso da
ciência e da técnica ocupa o lugar fundamental nessa busca. Contudo, mais do que uma busca
ambiciosa, faz-se necessário tomar consciência dos impactos desses avanços, sejam eles positivos ou negativos, e refletir sobre como não debilitar as estruturas ambientais que também são
importantíssimos para a vida no planeta.
A atual crise global afeta o ser humano na sua totalidade. E para recuperar a humanidade
desumanizada por mecanismos econômicos predatórios e pelo ídolo do dinheiro para o qual
tudo é sacrificado, pois este exige cada vez mais vítimas, desumanizando continuamente os que
o cultuam. Pagola reitera que isto, cria grandes desigualdades sociais “conduz uma maioria de
poderosos a um bem-estar insensato e desumanizador, e destrói a vida de imensas maiorias dos
seres humanos indefesos”.39
Desta feita, esse autor faz referência a Jesus Cristo, como quem olha a realidade a partir do
povo que sofre. Para isso é importante romper com o mundo fechado pelas imposições imperialistas, denunciando a inumanidade e afirmando a justiça que abre o caminho para humanizar
a vida de todo ser humano em sua história. “O mundo querido por Deus vai muito além da
tirania do império e mais além do estabelecido pela religião do templo.”40 A ânsia de acumular
dinheiro (riquezas) movido pela busca desenfreada do puro lucro, sem moral a favor do ser humano, exclui qualquer atenção de valor que vela e preserva dignamente a vida humana.
Ora, humanizar começa por dar voz e vez aos pobres, excluídos e marginalizados.41 Essas vítimas da desumanidade impõem que se lute contra toda e qualquer forma de opressão, ou seja,
contra tudo o que desumaniza. Mostrando um caminho de esperança viva, Jesus Cristo. O Papa
39

J. A. PAGOLA, Jesus e dinheiro, p. 11.

40

A religião do templo era conivente dessas políticas exploratórias dos pobres. Por isso, o Reino de Deus e sua justiça
que Jesus anuncia, vai além de qualquer crença e rito de qualquer religião. Mas sim, um reino de justiça que leva a
humanidade a ter uma convivência mundial mais humana. Cf. J. A. PAGOLA, Jesus e dinheiro, p. 22.

41

Cf. ibidem.
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Francisco diz ser preciso “sair dos nossos aposentos e irmos ao encontro dos pobres” (EG 20),
lutando a favor da dignidade e pelo bem-estar de todos. Nesse sentido, são apontadas algumas
estratégias que vale a pena pôr em evidência aqui.
3.1. ESTRATÉGIAS GLOBAIS

Segundo Andrea Moraes, “o desenvolvimento, da forma que ocorre atualmente, é mais
destrutivo do que construtor. Se, por um lado, trouxe avanços tecnológicos importantes, por
outro, ocasionou sérios problemas ambientais”.42 Portanto, é necessário criar novas estratégias
globais que possam mitigar a situação da destruição do meio ambiente e seus componentes.
Muitos ambientalistas e críticos economistas, ao olhar para a situação do mundo atual, pensam em novas formas de desenvolvimento. O chamado desenvolvimento sustentável e integral,
pelo qual o equilíbrio entre as atividades humanas e a conservação do meio ambiente é a base do
discurso da sustentabilidade. “Nenhuma atividade econômica tem o direito ultrapassar a capacidade de suporte do meio ambiente”.43 Portanto, como diz Boﬀ, “é preciso incorporar outras formas de utilização da razão e abrir espaços para modos diferentes de realizar a natureza humana”.44
Segundo Papa Francisco “a proteção ambiental não pode ser assegurada apenas com base
no cálculo financeiro de custos e benefícios. O ambiente é um dos bens que os mecanismos do
mercado não estão aptos a defender ou a promover adequadamente” (LS n. 190). Entretanto,
é preciso desencadear processos de decisões honestas e transparentes, para poder discernir quais
as políticas e iniciativas adequadas para um desenvolvimento verdadeiramente integral (LS n.
185). Sendo que o problema ecológico uma questão planetária, esses processos decisórios devem ser de abrangência global para que se busquem novas formas de governança mundial.45
O Papa considera ecologia integral sob o prisma do princípio de uma ecologia ambiental,
econômica e social; onde tudo isto consiste em relações entre organismos vivos para se ter condições de vida e de sobrevivência no meio ambiente. O conceito de ecologia integral para Francisco consiste em “unir o grito da terra e o grito dos pobres”46 por um mundo melhor. Portanto,
é de se considerar que, em meio a tantas desigualdades, há numerosas pessoas sendo descartadas
42

A. P. MORAES, Direito ambiental urbano. In: B. P. CUNHA, S. AUGUSTIN, Diálogos de direito ambiental brasileiro,
p. 107.

43

B. P. CUNHA, S. AUGUSTIN, Diálogos de direito ambiental brasileiro, p. 119.

44

L. BOFF, Princípio de compaixão e cuidado, p. 11.

45

Cf. A. BRIGHENTI, A Laudato Si’ no pensamento social da Igreja, p. 77.

46

Ibidem, p. 45.
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e privadas de seus direitos fundamentais. Comprometer-se com o bem comum significa fazer
escolhas solidárias com base em “uma opção preferencial pelos mais pobres” (LS n. 159), como
sendo a melhor maneira de deixar um mundo sustentável às futuras gerações.47
É imprescindível que sociedade pense em modelos de desenvolvimento, de produção e de
consumo que não prejudiquem a vida de outros seres, visto que todos os seres da natureza não
devem ser entendidos separadamente. Não são seres isolados, mas relacionados (LS n. 138). Da
mesma sorte, o desenvolvimento econômico deve converter-se em uma ecologia econômica que
consiga considerar a realidade de maneira mais ampla, que reconhece a interdependência entre
os seres que se encontram no meio ambiente e no planeta. Assim como as relações humanas
devem ser reguladas por princípios que não ofusquem a vida social em todas as suas dimensões.
Pois, “a proteção do meio ambiente deverá constituir parte integrante do processo do desenvolvimento e não poderá ser considerada isoladamente” (LS n. 141).
Para que isto aconteça, Francisco reconhecendo vários debates em torno da questão ecológica, mas que não se tem um consenso; aponta para um diálogo urgente que coloque as diferentes
ideias na perspectiva de solucionar a crise do mundo atual e que se atinja a plenitude humana.48
“A Igreja não pretende definir as questões científicas, nem substituir-se à política, mas convido
a um debate honesto e transparente, para que as necessidades particulares não lesem o bem
comum” (LS n.188). Desta feita, podemos consolidar uma sociedade consciente que promova
o justo equilíbrio entre o desenvolvimento e o meio ambiente para que ajude a “sair do espiral
da autodestruição onde estamos afundando (LS n. 163) e buscar sempre o cuidado da natureza
e dos pobres” (LS n. 201).
Assim, é urgente que as sociedades desenvolvam ações concretas, em nível do consenso
mundial, como o programa de uma agricultura sustentável e diversificada, desenvolver formas
de energias renováveis e pouco poluentes, substituindo assim a tecnologia baseada em combustíveis fósseis. Pois, os progressos sobre a as alterações climáticas e a redução de gazes com efeito
de estufa são infelizmente muito escassos (LS n. 168).
3.2. ESTRATÉGIAS LOCAIS

Além de promover diálogos a nível global, sabe-se bem que cada realidade é uma e única.
Portanto, é preciso estar atento às exigências nacionais ou locais (LS n. 176). Para o pontífice, é
47

Cf. A. BRIGHENTI, A Laudato Si’ no pensamento social da Igreja.

48

Cf. BALERA. In: J. D. PASSOS, Diálogos no interior da casa comum, p. 257.
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imprescindível o papel dos poderes de locais ou nacionais a função inadiável de traçar políticas
estratégicas que possam estabilizar as formas de exploração e a integridade do meio ambiente,
fazendo com que o estado possa “planejar, coordenar, vigiar e sancionar dentro do respectivo território” (LS n. 177). Ou seja, a sociedade, através de organismos não governamentais e
associações intermédias, deve forçar os governos a desenvolver normativas, procedimentos e
controles mais rigorosos no que tange aos meios de produção e exploração dos recursos naturais, ao mesmo tempo, se espera que se desenvolvam cooperativas para a exploração de energias
renováveis, se consentem o autoabastecimento local a exemplo das sociedades tribais aborígenes
(LS n. 179).
Francisco propõe ainda como estratégias locais um estudo aprofundado dos projetos de
empreendimentos, antes da possível implementação, de modo a avaliar os seus impactos ambientais, analisando as condições de trabalho, e os possíveis efeitos na saúde física e mental das
pessoas, na economia local, na segurança. Para isto é preciso que,
Em qualquer discussão sobre um empreendimento, dever-se-ia pôr uma série de
perguntas, para poder discernir se o mesmo levará a um desenvolvimento verdadeiramente integral: Para que fim? Por qual motivo? Onde? Quando? De que maneira?
A quem ajuda? Quais são os riscos? A que preço? Quem paga as despesas e como o
fará? Neste exame, há questões que devem ter prioridade. Por exemplo, sabemos que
a água é um recurso escasso e indispensável, sendo um direito fundamental que condiciona o exercício doutros direitos humanos. Isto está, sem dúvida, acima de toda a
análise de impacto ambiental duma região (LS n. 185).

Estes questionamentos é que podem tornar as atividades humanas um caminho de desenvolvimento sustentável em harmonia com o meio ambiente.
3.3. ESTRATÉGIAS INDIVIDUAIS

Mais do que esperar que os problemas resolvidos pelos outros, é preciso amadurecer a consciência de cada ser humano na busca de um mundo melhor e sustentável.
Não percamos tempo imaginando os pobres do futuro; é suficiente que recordemos
os pobres de hoje, que poucos anos têm para viver nesta terra e não podem continuar a esperar. Por isso, para além de uma leal solidariedade entre as gerações, há
que reafirmar a urgente necessidade moral de uma renovada solidariedade entre os
indivíduos da mesma geração (LS n.162).
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A situação do mundo atual, precisa de homens e mulheres que sejam protagonistas de
ações (individuais) que marcam a diferença em relação às propostas capitalistas e das filosofias
neoliberais, dizer não ao individualismo, ao consumo exacerbado, a ambiciosa busca pelo lucro, etc., e optar por uma cultura e civilização ecológica. É neste contexto que deve acontecer
a “conversão ecológica” (LS n. 216) implicada numa cidadania e espiritualidade ecológicas
que consistem em um novo estilo de vida assentado no cuidado, compaixão sobriedade comprometida e aliança entre a humanidade e o meio ambiente; e em ter consciência dos pecados
cometidos contra o meio ambiente (LS n. 203-216). A espiritualidade cristã encoraja um
estilo de vida profético e contemplativo, capaz de gerar profunda alegria sem estar obcecado
pelo consumo (LS n. 222). Estes dois eixos (ética e espiritualidade) são duas ferramentas que
devem proporcionar uma consciência de interligação entre o ser humano e o meio ambiente,
como sublinha Boﬀ:
Se por detrás de uma ética não existe uma mística, uma nova espiritualidade, quer
dizer, um novo acordo do ser humano para com todos os demais seres, fundado
numa nova religação (donde vem a religião), há o risco de que esta ética degenere em
legalismo, moralismo e hábitos de comportamento de contenção e não de realização
jovial da existência em relação reverente e terna para com todos os demais seres.49

Entretanto, podemos enxergar em Francisco duas principais formas ou atitudes que expressão o discernimento da caridade, no compromisso pelo cuidado da casa comum. A primeira é
a promoção de diálogo entre as diferentes esferas que constituem as forças vivas da sociedade.
Que se crie diálogo entre o estado e a sociedade, entre as cosmovisões das culturas e das ciências,
entre os crentes e não crentes. Um diálogo que visa promover o modo de ser comunitário da
tradição cristã que se configura primordialmente como fraternidade universal, isto é, o diálogo
é a forma privilegiada de promover o bem comum e nele se constitui a finalidade de primeira
do cuidado da casa comum.50
A segunda forma da expressão são as atitudes concretas que Francisco tem protagonizado
no seu dia-a-dia através das suas visitas pastorais, ou melhor, utiliza-se das visitas apostólicas
como formas operantes da fraternidade onde ao cumprir gestos de solidariedade desperta a
consciência para a realidade invisível das vítimas de várias situações causadas pela modernidade.
Na visita ao Brasil, “ao escolher a favela de Manguinhos para dar visibilidade a grande lição de
49

L. BOFF, Princípio-terra, p. 25.

50

Cf. A. VILLAS BOA, Paradigma de uma ética planetária. In, J. D. PASSOS, Diálogo no interior da casa comum, p. 226.
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uma cultura de solidariedade que vê no outro um irmão e não um concorrente”.51 Estes atos
urgem da sua maneira de compreender a realidade e da intrínseca relação existente os pobres e
os mais fracos com a fragilidade do planeta e do meio ambiente.52 Boas salienta que as visitas e
o diálogo em Francisco são expressões de fé na fraternidade universal e a capacidade de sermos
irmãos para superarmos os obstáculos que atentam contra o bem comum. Com isto, o mundo
passa a olhar as vítimas da sociedade, os esquecidos pelos homens, mas não por Deus, e Francisco é seu profeta.53
Estes gestos de Francisco interpelam cada ser humano a ter na consciência a real situação do
mundo atual e tomar medidas ou atitudes concretas para uma conversão ecológica. Mas para
isso é preciso cultivar a própria espiritualidade e reeducar os hábitos que destroem o planeta,
com vista a consolidar novas formas de perceber o mundo e optar pela construção de um mundo melhor, quebrando a lógica da violência, da exploração e do egoísmo. Ter a capacidade de
contemplar a natureza, não como algo alheio, mas como aquilo que todos nós estamos dentro
dela, reconhecendo os laços com que Deus uniu todos os seres. “A sobriedade pode nos ajudar
a voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com os
outros e o mundo e que vale a pena ser bons e honestos” (LS n. 229).

Considerações finais
Uma resposta acabada para os problemas do mundo atual é impossível encontrar. O percurso que fizemos ao longo deste trabalho é apenas uma provocação que desperte um interesse
a todos nós para, não somente estarmos cientes da realidade do mundo atual, como também
percebermos que todos nós somos responsáveis de cuidarmos da nossa casa comum e de seus
membros. Ou seja, as três estratégias que o Papa apresenta, provoca a todos a serem protagonistas de estratégias e diálogos que podem minimizar o uso e exploração dos bens que o planeta
contém, e promover meios de desenvolvimento sustentável proporcionados pelo avanço das
tecnologias e meios de comunicação social.
Se a técnica e a ciência estão para melhorar as condições de vida, então que beneficie a todos e não
apenas a uma parte da sociedade. E o mais importante, que não sejam usadas como meios de domínio
e exploração de uns pelos outros, assim como o dinheiro deve nos servir e não nos escravizar.
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DA P ESSO A HUM A N A N A D O UT R I N A S O CI A L
DA I G R EJA CAT Ó LI CA E N O D I R EI T O 54

[ T R AN S CE ND E NC E O F T HE DIG NITY OF THE HUMA N PERSON IN TH E
S OC I AL D O CT R I NE O F T HE CATHOLIC CHURCH A N D IN LAW ]
ADÃO DE SOUZA PIRES
LAFAYETTE POZZOLI

Resumo
O artigo aborda a questão da dignidade da pessoa humana sob a ótica da sua presença na
Doutrina Social da Igreja. Isso significa que se deparou com um conceito firme e sólido para a
questão da dignidade da pessoa humana seja pela Doutrina Social da Igreja, seja pela Doutrina do Direito Civil. A primeira chega à transcendência do seu conceito colocando elementos
sobrenaturais que a fé católica professa. O Direito, partindo do princípio de direito à vida
como a origem de todos os demais direitos, apresenta um conceito de pessoa que transcende
a individualidade da pessoa humana e projeta para a sociedade um elaborado de princípios
que mostram que a pessoa humana é superior a qualquer outra consideração social onde não
é a sociedade que confere dignidade à pessoa humana, mas é a pessoa humana que orienta a
sociedade na consecução do bem comum e na garantia dos direitos individuais. A metodologia do trabalho consistiu numa pesquisa bibliográfica e documental utilizando o método
analítico-comparativo.
Palavras-chave
Doutrina Social da Igreja; Humanismo; Dignidade da Pessoa Humana; Igreja e o Direito.
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Este artigo é um fragmento da dissertação de mestrado defendida por Adão de Souza Pires, no Programa de Mestrado em
Direito do UNIVEM, Marília, sob o título: “A dignidade da pessoa humana: historicidade, conceito e transcendência –
Um Estudo a respeito das Encíclicas Sociais Católicas em Paralelo com a Dogmática Jurídica”, sob a orientação do Prof.
Dr. Oswaldo Giacóia Júnior.
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Abstract
The article addresses the issue of human dignity from the perspective of its presence in the
Church’s Social Doctrine. This means that it was faced with a firm and solid concept for the
question of the dignity of the human person, whether through the Church’s Social Doctrine or
through the Doctrine of Civil Law. The first reaches the transcendence of its concept by placing
supernatural elements that the Catholic faith professes. The Law, based on the principle of the
right to life as the origin of all other rights, presents a concept of person that transcends the individuality of the human person and projects to society an elaborate set of principles that show
that the human person is superior to any another social consideration where it is not society
that confers dignity on the human person, but the human person that guides society in achieving the common good and guaranteeing individual rights. The work methodology consisted of
a bibliographical and documentary research using the analytical-comparative method.
Keywords
Church Social Doctrine; Humanism; Dignity of human person; Church and the Law.

Introdução
Antes de tudo, faz-se mister indicar o que se entende por transcendência neste artigo. Sendo
assim, por transcendência pretende-se afirmar uma realidade de alguma coisa que se identifica
por um determinado conceito. Entretanto, essa alguma coisa não permanece no seu conceito
original, mas eleva-se para uma esfera superior, transcende. Daí o conceito de transcendência.
Dizendo em palavras da linguagem comum, transcendência é a passagem de um conceito ou de
uma realidade para uma dimensão superior e mais perfeita do que a original.
A Igreja Católica, com seus documentos pastorais, também chamados sociais, especialmente
com as suas encíclicas, dá uma contribuição importante à sociedade civil e ao Direito na conceituação da dignidade da pessoa humana e na consecução de práticas que viabilizem e concretizem a consumação dos direitos inerentes a ela, porém não pretende permanecer nesse campo
somente, porque sua missão prospecta para uma realidade maior, superior, transcendente.
Assim, pois, tendo desenvolvida toda a argumentação e doutrina a respeito da pessoa humana, mormente fundamentada na filosofia, a Igreja Católica vai além e apresenta o sentido
maior e mais profundo dessa dignidade humana. É o que se pretende tratar neste artigo sob o
termo transcendência.
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Enfim, no artigo buscam-se, nos documentos da Doutrina Social da Igreja Católica, elementos que ajudem clarear o conceito de transcendência para uma maior e melhor compreensão do conceito de dignidade da pessoa humana.
A pesquisa foi desenvolvida utilizando o método de abordagem hipotético-dedutivo, o procedimento comparativo, a técnica de documentação indireta, a pesquisa bibliográfica: em livros
e periódicos jurídicos; documental; em legislação e em sites eletrônicos.

1. Transcendência nas encíclicas sociais da Igreja Católica
O primeiro conceito de dignidade da pessoa humana, vindo em seguida, a transcendência
desse mesmo conceito, aparece na Pacem in Terris, proclamando que: “Foi igualmente Deus
quem criou o homem à sua imagem e semelhança (cf. Gn 1, 26), dotado de inteligência e liberdade, e o constituiu senhor do universo” (JOÃO XXIII, 1963, n. 3, final).
Mais recentemente a Laborem Exercens continuava: “O homem é imagem de Deus [...]
todo e qualquer ser humano reflete a própria ação do Criador do universo.” (JOÃO PAULO
II, 1981, n.4). A Rerum Novarum professava que “[...] poder-se-á saber e compreender que os
homens são todos nascidos de Deus, seu Pai comum; que Deus é o seu único e comum fim [...]”
(LEÃO XIII, 2009-2012, n. 15).
No Vaticano II, a questão da transcendência torna-se o foco da visão ética da dignidade humana. Nele se constata o quanto se faz necessário não absolutizar um valor histórico limitado e
também não se refugiar em uma pura transcendência (Gaudium et Spes, n.13).
Há o reconhecimento do princípio da dignidade humana quando se aplica a questão da
liberdade religiosa para todo o cidadão. Assim, a Igreja aponta que esse princípio não é só
indicativo para a sociedade civil, mas é objetivamente normativo, em virtude de sua natureza
intrínseca. Assim está manifestado no respectivo documento:
Além disso, os atos religiosos, pelos quais os homens, privados e publicamente, se
orientam para Deus segundo a própria convicção, transcendem, por sua natureza,
a ordem terrena e temporal. Por este [sic] motivo, a autoridade civil, que tem como
fim próprio olhar pelo bem comum temporal, deve, sim, reconhecer e favorecer a
vida religiosa dos cidadãos, mas excede os seus limites quando presume dirigir ou
impedir os atos religiosos (Gaudium et Spes, n. 44).

Insiste ainda que o Estado não será induzido por um princípio enganoso ou tendencioso
porque esse princípio não é da Igreja Católica, não é do Estado e também não é conclusão filosófica abstrata, pois:
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O homem na verdade não se engana quando se reconhece superior aos elementos
materiais, e não se considera somente uma partícula da natureza ou um elemento
anônimo da cidade humana. Com efeito, por sua vida interior, o homem excede
a universalidade das coisas. Ou seja, transcende essa realidade. Ele penetra nesta
[sic] intimidade profunda quando se volta ao seu coração, onde o espera Deus, que
perscruta os corações, e onde ele, pessoalmente sob os olhares de Deus, decide a sua
própria sorte (Gaudium et Spes, n. 14).

A transcendência da dignidade da pessoa humana, para a Igreja Católica, tem uma dupla
origem religiosa: uma é a de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e
a segunda é que ele tem a condição de ser resgatado na sua dignidade perdida, pois foi remido
pela morte de Cristo. De novo é a Pacem in Terris que afirma:
E se contemplarmos a dignidade da pessoa humana à luz das verdades reveladas, não
poderemos deixar de tê-la em estima incomparavelmente maior. Trata-se, com efeito,
de pessoas remidas pelo Sangue de Cristo, as quais com a graça se tornaram filhas e
amigas de Deus, herdeiras da glória eterna (JOÃO XXIII, 1963, n.10).

A transcendência da pessoa humana envolve duas dimensões: a dimensão humana (poder-se-ia dizer da filosofia) e a dimensão transcendente sobrenatural. Na encíclica Laborem
Exercens ambas apontam para a origem e o destino últimos da dignidade da pessoa humana:
“convicção da inteligência [...] convicção de fé”. [...] “procura exprimir aqueles desígnios eternos e aqueles destinos transcendentes que o Deus vivo, Criador e Redentor, ligou ao homem”
(JOÃO PAULO II, 1981, n. 4).
Se já a fundamentação baseada na lei natural revela toda a dimensão da dignidade humana,
quanto mais ainda a sua dimensão transcendente, pois ela tem origem no próprio Deus, conforme se pode constatar a seguir:
Ora, essa ordem moral-universal, absoluta e imutável nos seus princípios – encontra a sua origem e o seu fundamento no verdadeiro Deus, pessoal e transcendente.
Deus, verdade primeira e sumo bem, é o único e o mais profundo manancial, donde possa haurir a sua genuína vitalidade uma sociedade bem constituída, fecunda
e conforme à dignidade de pessoas humanas [...]. Donde se segue que a bondade
da vontade humana depende muito mais da lei eterna do que da razão humana
(Pacem in Terris, n.38).
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A transcendência é superior à natureza, pois “o espírito é o que tem impressa em si a semelhança divina, e no qual reside aquela dignidade de poder pela qual foi dado ao homem o
direito de dominar as criaturas inferiores e de fazer servir à sua utilidade toda a terra e todo o
mar [...]” (LEÃO XIII, 1891, n.25). Consequência disso é que “[...] o cristão não pode admitir
a que implique uma filosofia materialista e ateia, nem respeite a orientação religiosa da vida para
o seu último fim, a liberdade e a dignidade humana”. (PAULO VI, 1967, n. 39).
A fé cristã sempre considerou o ser humano como um ser unidual, em que espírito e matéria
se compenetram mutuamente, experimentando, ambos, precisamente dessa forma, uma nova
nobreza. Sim, “o Eros quer-nos elevar ‘em êxtase’ para o divino, conduzir-nos para além de nós
próprios, a transcendência, mas por isso mesmo requer um caminho de ascese, renúncias, purificações e saneamentos” (BENTO XVI, 2005, n. 5).
No debate filosófico e teológico, essas distinções foram, muitas vezes, radicalizadas até a
ponto de as colocar em contraposição: tipicamente cristão seria o amor descendente, ablativo, ou seja, a ágape; ao invés, a cultura não cristã, especialmente a grega, caracteriza-se pelo
amor ascendente, ambicioso e possessivo, ou seja, pelo Eros. Se se quisesse levar ao extremo
essa antítese, a essência do cristianismo terminaria desarticulada das relações básicas e vitais da
existência humana e constituiria um mundo independente, considerado talvez admirável, mas
decididamente separado do conjunto da existência humana. Na realidade, Eros e ágape – amor
ascendente e amor descendente, transcendência do amor divino – nunca se deixam separar
completamente um do outro (BENTO XVI, 2005, n. 6).
Assim,
No itinerário da fé bíblica, vai-se tornando cada vez mais claro e unívoco, aquilo que
a oração fundamental de Israel, o Shemá resume nestas palavras: “Escuta, ó Israel!
O Senhor, nosso Deus é o único Senhor!” (Dt 4). Existe um único Deus, que é o
Criador do céu e da terra, que transcende à realidade e, por isso, é também o Deus
de todos os seres humanos (BENTO XVI, 2005, n. 9).

Para confirmar e aprofundar esse princípio, o Papa Francisco, na Encíclica Laudato Si’, afirma:
neste universo, composto por sistemas abertos que entram em comunicação uns com
os outros, podemos descobrir inumeráveis formas de relação e participação. Isto [sic]
leva-nos também a pensar o todo como aberto à transcendência de Deus, dentro da
qual se desenvolve. A fé permite-nos interpretar o significado e a beleza misteriosa
do que acontece (2015, n. 64).
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Continua o Papa, na Encíclica Laudato Si’, explicando:
Embora suponha também processos evolutivos, o ser humano implica uma novidade
que não se explica cabalmente pela evolução de outros sistemas abertos. Cada um
de nós tem em si uma identidade pessoal, capaz de entrar em diálogo com os outros e com o próprio Deus. A capacidade de reflexão, o raciocínio, a criatividade, a
interpretação, a elaboração artística e outras capacidades originais manifestam uma
singularidade que transcende o âmbito físico e biológico (2015. n. 67).

O Documento de Aparecida apresenta a Transcendência da dignidade da pessoa humana em
sua manifestação nas mudanças culturais. “Entre os aspectos positivos dessa mudança cultural
aparece o valor fundamental da pessoa humana, de sua consciência e experiência, a busca do
sentido da vida e da transcendência.” (APARECIDA, 2007, n. 35).
Outra fundamentação que se dá para a transcendência da pessoa humana é a criação. Também essa afirmação é constatada no Documento de Aparecida:
A criação do homem e da mulher à sua imagem e semelhança é um acontecimento
divino de vida, e sua fonte é o amor fiel do Senhor. Por conseguinte, só o Senhor é
o autor e o dono da vida, e o ser humano, sua imagem vivente, é sempre sagrado,
desde sua concepção, em todas as etapas da existência, até sua morte natural e depois
da morte. O olhar cristão sobre o ser humano permite perceber seu valor que transcende todo o universo: “Deus nos mostrou de modo insustentável como ama cada
homem, e com isso lhe confere uma dignidade infinita” (2007, p. 176).

Não basta, pois, a Igreja fundamentar, proclamar e defender a dignidade humana se ela se
satisfaz apenas com a dimensão natural, baseada na lei natural, na natureza humana somente
porque “a pessoa humana, composta de corpo e alma imortal, não pode saciar plenamente as
suas aspirações nem alcançar a perfeita felicidade no âmbito desta vida mortal” (JOÃO XXIII,
1963, n. 59).
A transcendência da dignidade da pessoa humana tem também horizontes temporais, sociais. Por isso é que, assegura Paulo VI em Populorum Progressio: “É necessário promover um
humanismo total. Que vem ele a ser senão o desenvolvimento integral do homem todo e de
todos os homens? [...] Deus, fonte do verdadeiro humanismo” [...] o homem ultrapassa infinitamente o homem” (2009-2012, n. 42).
A decorrência social da transcendência da natureza humana é que, com ela, é possível chegar
ao humanismo integral, como proclamado na Encíclica Populorum Progressio.
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Amparar a transcendência da dignidade da pessoa humana significa dar respeito ao ser humano, considerando sua essência, notadamente, de ser ele criado à imagem e semelhança de
Deus. Para entender melhor este “respeito ao ser humano”, é neste sentido que na sequência
será desenvolvido o estudo.

2. Transcendência do conceito de dignidade humana no Direito
Não se pretende falar em transcendência no Direito, como o faz a Doutrina Social da Igreja;
entretanto não se pode esquecer de que o bem comum transcende e realiza a dimensão da história. Com isso se depreende que a dignidade não se reduz ao bem-estar econômico, conforme
uma visão historicista e materialista.
Sabe-se que o caminho histórico da humanidade foi repleto de avanços e retrocessos e que
fez do ser humano, joguete nas mãos dos deuses gregos, ou de parte indistinta das comunidades
nos Estados antigos, ao centro de seus próprios pensamentos e realizações, dentre os quais o
Estado e o Direito (BARCELLOS, 2002, p. 104).
A primeira transcendência da dignidade da pessoa humana no Direito é que ela não é
criada pelo direito posto, mas é uma realidade em si mesma e tem forte lastro baseado no
Direito Natural.
Na Constituição da Alemanha do pós Segunda Guerra Mundial, o conceito de dignidade
da pessoa humana é um valor absoluto que se refere diretamente à pessoa em si e por si, não
podendo lei infraconstitucional dispor sobre ela.
Outra transcendência da dignidade da pessoa humana é que, mesmo depois de ser alcançada no plano individual, ontológico, de lei natural, ela transcende para a ordem social onde
permanece um valor transcendente, mas como um bem finito e mutável. Essa heteronomia ou
elemento social da dignidade confere a ela uma espécie de transcendência, pois sai da esfera
individual subjetiva para habitar o social objetivo.
Elementos da história ajudam na difícil tarefa de procurar responder à questão do conceito
de dignidade da pessoa humana no campo do direito, até porque essa é uma questão aberta a
estudos, posições, contribuições, concordâncias e discordâncias. Entende-se, no entanto, que o
Direito pode e deve assumir tal causa no sentido de, ao menos, buscar para a sociedade a efetivação sempre mais ampla da promoção da dignidade da pessoa humana, constitucionalmente
assegurada em muitos ordenamentos jurídicos, inclusive no Brasil.
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2.1. O VALOR INTRÍNSECO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
E A SUA TRANSCENDÊNCIA NA HISTÓRIA E NO DIREITO

A questão do Dignitas Hominis do direito romano continua presente no conceito moderno
de dignidade da pessoa humana, mas não no sentido de continuidade e de sucessão, pois a
sociedade atual exige um pressuposto de valor intrínseco para a dignidade da pessoa humana,
princípio formulado a partir da tradição judaico-cristã, pelo Iluminismo e pelo período pós-guerra, de 1945 em diante (BARROSO, 2016, p. 14).
A Igreja Católica na sua Doutrina, especialmente nas encíclicas sociais, não pretende retirar
a pessoa humana da sua realidade social, mas isso não significa que a Igreja vá se satisfazer apenas com a dimensão natural, baseada na lei natural, na natureza humana (JOÃO XXIII, 1963,
n. 59).
Entende-se que a transcendência da dignidade da pessoa humana tem também horizontes
temporais, sociais, todavia não se limita a eles. Sendo assim, a decorrência social da transcendência da natureza humana é a de que, com ela, é possível chegar ao humanismo integral em
que Deus seja sua fonte verdadeira (PAULO VI, 1967, n. 42).
Aprofundando ainda a transcendência da dignidade da pessoa humana na história, na Doutrina Social da Igreja e no Direito, pode-se considerar que subsiste um questionamento decisivo: como isso pode ser materializado nos grandes acontecimentos como o Iluminismo, a
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1989, na Revolução Francesa e no pós
Segunda Guerra Mundial?
Aquela ideia transmitida pelo cristianismo na antiguidade e na Idade Média, na religião e na
filosofia, sobre a natureza transcendente da dignidade da pessoa humana, começou a ser abalada
pelo pensamento iluminista. Com sua crença fervorosa na razão humana, o Iluminismo foi o
responsável por deslocar a religiosidade do centro do sistema do pensamento, substituindo-a
pelo próprio ser humano, na secularização, na sistematização, no entanto, e mesmo assim, essas
consequências desenvolveram a ideia de dignidade humana e a preocupação com os direitos
individuais do ser humano. (BARCELOS, 2OO2, p. 106).
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Constituição Francesa de 1789
foca a transcendência da dignidade da pessoa humana quando proclama os direitos individuais
como direitos válidos universalmente, já que os seres humanos nascem e continuam livres e
iguais em direitos. Eis aí o início da positivação das ideias da liberdade inerente aos seres humanos e, pois, de direito natural (ORSINI, 2OO6, p. 48).
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Na esteira de uma tradição já formada no pensamento religioso e filosófico, o pensamento
de Immanuel Kant teve grande influência para a questão da dignidade da pessoa humana e sua
transcendência. É ele que vai apresentar a formulação mais consistente – particularmente complexa – da natureza do ser humano e de suas relações consigo próprio, com o próximo e com
as suas criações e as da natureza. Segundo ele, o ser humano é um fim em si mesmo (dignidade
ontológica) e não uma função do Estado, da sociedade ou da nação. O Direito e Estado devem se
organizar em benefício dos seres humanos, e não o contrário (BARCELLOS, 2002, p. 106-107).
Ademais, Kant não teve a intenção de forçar um conceito de transcendência da dignidade da
pessoa humana e impô-lo ao Direito e ao Estado, mas colocou essas instituições na função de
servidores da dignidade ontológica do ser racional. Duas são as variantes do ser humano: uma,
a sua dimensão social, material, cultural, econômica e política; outra é a dimensão da natureza
humana, da lei natural e do Direito natural, que estão intrínsecos no ser humano, que transparece na liberdade, em Deus e na alma imortal.
Pode-se dizer que há uma interação entre a Doutrina Social da Igreja católica e a dogmática
jurídica, quando se refere à dignidade da pessoa humana no seu desenvolvimento, sua transcendência e concretização. Isso pode contribuir para o encontro de princípios e indicações
de ações concretas que favoreçam a realização da atribuição tanto da igreja como do direito
na efetivação da dignidade da pessoa humana, seja no seu âmbito espiritual, seja no material,
subjetivo ou objetivo.
Quanto à dogmática jurídica, ela tem função eminentemente social e que, teoricamente,
somente nessa perspectiva, ela cumprirá sua função e sua identidade, ou seja, sua dimensão
material, concreta, social, cultural, econômica e política.
Há convergência quando se afirma conjuntamente a ética civil e a moral cristã. A aceitação
do valor absoluto da dignidade da pessoa humana não deveria constituir motivo de divergências, mas a oportunidade e a garantia dum diálogo respeitoso e frutífero entre ambas.
O valor absoluto da dignidade da pessoa humana pode ser tido como convergência, por
parte da ética civil e da ética cristã. Isso não para disputar um terreno, mas para estabelecer um
campo comum de atuação, de diálogo e de convivência ou convergências.
Um autêntico “rearmamento moral” adquire credibilidade quando se situa na busca convergente de uma história baseada no valor absoluto da dignidade da pessoa humana.
Pode-se perceber que o direito natural e o direito positivo têm convergências entre si porque
deverão conectar-se para uma justa aplicação da lei posta, isto é, o caminho mais lógico seria
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buscar subsídios no direito natural uma vez que ele está positivado na Constituição Federal de
88 em forma de princípios.
2.2. DISCUSSÃO SOBRE A TRANSCENDÊNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Essa discussão da transcendência da dignidade da pessoa humana, neste artigo, vem desenvolvida em seu aspecto histórico, conceitual e transcendental. Essa discussão se pauta em três
momentos básicos: a) o valor da transcendência; b) os binômios – fim/meio, absoluto/relativo,
espiritual/material; c) histórico-cultural-dinâmico.
A) O VALOR DA TRANSCENDÊNCIA

Parece necessário apontar o valor transcendente da dignidade da pessoa humana no qual
se encontra uma visão integral de pessoa. Se, no plano conceitual e teológico foi pensado um
esquema diferente, a partir, em particular, do Vaticano II, já estava submetida como razão motivadora. A Rerum Novarum sintetiza, desse modo, as implicações políticas da dignidade da pessoa humana: “o homem precede o estado” (n. 6). O valor dos seres humanos é o sinal standard
com o qual as instituições políticas e legais devem ser avaliadas. A política e a lei devem servir
às pessoas. A pessoa nunca tem simplesmente um valor funcional, mas possui um valor transcendente, não hipoteticamente subordinado a qualquer outro fim. Aqui se sustenta a oposição
a qualquer subordinação da pessoa a um Estado absolutista.
A defesa do valor transcendente da pessoa conduz Pio XI à crítica das teorias das organizações sociais associadas ao capitalismo liberal e ao socialismo marxista na encíclica Quadragesimo
Anno55 (n. 46). Há paralelos entre o pensamento de Marx e a visão de Pio XII sobre as condições
do proletariado e o poder destruidor da competição desenfreada. Mas o Papa refuta a luta de
classe e liga a política socialista a um conceito materialista de pessoa enquanto subordinada a
um fim impessoal. De resto, é claro que o Papa não quer defender uma noção individualista
da pessoa. A vida social é constitutiva da dignidade da pessoa humana, porque as pessoas são
sempre sociais, conforma ensina a encíclica Divini Redemptoris.
Nessa perspectiva, é compreendido o corporativismo56 moderado e o socialismo de Pio XII.
Subjacente à proposta, está a afirmação da dimensão moral e constitutiva das relações sociais
55

Disponível em: http://www.vatican.va/content/pius-xi/pt/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimoanno.html. Acesso em: 08/05/2021.

56

“Doutrina que considera os agrupamentos profissionais como uma estrutura fundamental da organização política,
econômica e social e preconiza a concentração das classes produtoras em forma de corporações tuteladas pelo Estado”
(Google).
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que o pontífice vê tendencialmente anulada pelo predomínio das relações de mercado, sem
desconhecer, todavia, que, na origem, a emergência de economia de mercado exprime o desejo
de autonomia e liberdade das dependências feudais.
Essa discussão sobre o valor transcendente da dignidade da pessoa humana vem afirmada,
pois, com força na abordagem das ditaduras fascista e nazista. O pontífice estava interessado em
assegurar a liberdade da igreja católica nesses regimes e estava disposto ao compromisso quando
poderia obter concessões para a igreja, no entanto foi reafirmada a oposição a todas as formas
de absolutismo estatal.
Nessa abordagem de Pio XII, a visão da sociedade na qual a dignidade humana é respeitada,
não é um paraíso anárquico nem um eschaton (o final, o ponto culminante) marxista, mas é
uma tarefa moral presente dentro das condições e dos limites da vida humana. Então, a realização do fim não se torna um ideal impossível, mas um imperativo moral sustentável. O respeito
da dignidade toma corpo dentro e por meio desses limites e condições. Embora a dignidade
tenha um valor transcendente, permanece um bem finito. Ainda que a reivindicação moral pelo
respeito da dignidade seja incondicionada, permanece uma pretensão que é estruturada e condicionada pelos limites e pelas possibilidades das pessoas na sociedade: é estruturada por aquela
forma finita da mutabilidade, que é a forma humana da dignidade transcendente.
B) OS BINÔMIOS – FIM/MEIO, ABSOLUTO/RELATIVO, ESPIRITUAL/MATERIAL

Na discussão sobre a transcendência da dignidade da pessoa humana, Marciano Vidal cita
o imperativo categórico kantiano como ética – o ser humano é e deve ser tratado como “fim”
e nunca como “meio”. A ética kantiana apoia-se nessa consideração axiológica do ser humano.
Para Kant, a bondade moral reside na atitude coerente com a realidade da pessoa. Ora, essa atitude exprime-se com a categoria de fim/meio. Com efeito, a categoria de fim/meio, a segunda
fórmula do imperativo categórico soa deste modo: “age de maneira que sempre tomes a humanidade, tanto na sua pessoa como na de qualquer outro, como fim e nunca como puro meio”
(VIDAL, 1997, p. 163).
O ser humano é uma realidade “absoluta” e não “relativa”. A pessoa tem uma dimensão moral porque não é um ser que se constitua enquanto tal pela referência a outro ser. O ser humano
é como um universo de caráter absoluto. Não queremos negar que a pessoa tenha a instância de
abertura aos outros e a Deus, mas, mesmo nesse movimento de abertura, não se pode perder a
dimensão de centro; não se pode abandonar o seu caráter de absoluto.
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Estes dois grupos de categorias “fim/meio” e “absoluto/relativo” têm grande capacidade
não só de assumir criticamente a dimensão ética da pessoa, mas até de fundamentar todo
o edifício da moral. Por outro lado, têm a marca do tradicional já que foram utilizadas
dentro da mais genuína tradição do respeito pelo valor da pessoa humana (VIDAL, 1997,
p. 163).
A discussão sobre a transcendência da dignidade da pessoa humana está relacionada a estes
binômios: fim/meio, absoluta/relativo, espiritual/material. Isso porque o direito trabalha com
as duas realidades: uma é a realidade histórico-cultural e a outra é a realidade espiritual (SARLET, 2016, p. 32-33).
A afirmação da “humanização” da dignidade da pessoa humana está na afirmação conjunta
da ética civil e da ética moral cristã. A aceitação do valor absoluto da pessoa não constitui um
motivo de dissensão entre éticas laicas e religiosas, mas a oportunidade e a garantia dum diálogo
frutífero entre ambas (VIDAL, 1997, p. 165).
A afirmação conjunta do valor absoluto da pessoa por parte da ética civil e da ética
cristã não é para disputar um terreno em litígio, mas para estabelecer um campo
comum de atuação (sic), de diálogo e de convivência. Perante as divergências que
nascem inevitavelmente das diversas cosmovisões e face às inevitáveis intransigências,
fruto inadequado das divergências, É possível e necessário estabelecer um critério
de unificação superior. Esse critério é o apelo ao valor absoluto da pessoa, a fim de
construir uma história digna do ser humano (VIDAL, 1997, p. 165).

Na historicidade da transcendência da dignidade da pessoa humana, a discussão continua na
questão do “direito natural” e da natureza humana universal. Não obstante, a perspectiva histórica se encontra, não raramente, “ao lado” da tradicional concepção “objetiva”, que sustenta ser
a natureza humana universal, dotada de dignidade, enquanto fundada sobre a ordem imutável,
estabelecida por Deus ou sobre a semelhança com Deus mesmo, raiz da qual derivam os direitos
humanos de forma lógico-necessária. (MANZONI, 2010, p. 300).
Por outro lado, tal apelo ao direito natural, mais que fruto de uma convenção elaborada, parece querer responder à necessidade de universalidade e de comunicação que toca à
sociedade hodierna e à qual a igreja quer responder, apelando à natureza humana universal.
O problema, porém, é se é pensável e reconhecível uma natureza humana universal fora ou
completamente anterior às suas determinações e expressões históricas. Pergunta-se, se a dignidade do ser humano e os direitos humanos podem ser pensados como instâncias “objetivas,
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invioláveis e inalienáveis”, independentemente da pluralidade de seus conteúdos e do contexto histórico-social nos quais sejam proclamados (MANZONI, 2010, p.300).
Em outras palavras, a expressão “natureza humana” vem compreendida como um “princípio normativo”, um indicativo ético. Daí se percebe que o termo “natureza” não estaria
significando algo puramente estático e fixo, mas um conjunto estável e permanente de possibilidade, um esquematismo moral dinâmico marcado por uma imanente “intencionalidade”
aberta ao bonum humanum, de onde, ainda, se chega que o conceito de natureza comportaria um elemento de perenidade, ou seja, que transcende a um elemento histórico-dinâmico
(MANZONI, 2010, p. 301).
Essa discussão sobre a transcendência da dignidade da pessoa humana parece ser muito
necessária para esta pesquisa que está procurando, nesta comparação introdutória entre Igreja
Católica – doutrina social com a dogmática jurídica – buscar alguns elementos comuns de
convergências e elementos de divergências. Por isso, as convergências e divergências, dependem muito do olhar do pesquisador e de suas cosmovisões do assunto trabalhado. Parece ser
possível um critério de unificação para entender os elementos de aproximação e interdependência das duas instituições pesquisadas: a igreja católica e dogmática jurídica. É o estudo que
se fará na sequência.

3. A relação da Doutrina Social da Igreja Católica e da dogmática jurídica
na transcendência da dignidade da pessoa humana: o direito natural
Na Doutrina Social da Igreja Católica, podem ser vistas duas dimensões: na primeira pode-se falar de uma dimensão humana (da filosofia) e a segunda dimensão é a transcendente sobrenatural. Ambas apontam para a origem e o destino últimos da dignidade da pessoa humana:
“convicção da inteligência”, mesmo que “conquistada”, no sentido de ser também o resultado
de um fazer, um agir na esfera social. [...] e a “convicção de fé”,
o que também corresponde à convicção dominante na tradição cristã, na qual é possível distinguir entre uma dignidade ontológica (ou inata), visto que decorrente da
condição de o ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Procura
exprimir aqueles desígnios eternos e aqueles destinos transcendentes que o deus vivo,
criador e redentor, ligou ao homem (JOÃO PAULO II, 1981, n.4).

Parece não ser possível negar a dimensão conquistada da dignidade da pessoa humana nem
o esforço da inteligência através da evolução cultural e histórica, já constatada na humanidade,
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isto é, a sua dimensão social. Também, não se pode negar a dimensão sobrenatural, ou seja, a
“convicção de fé”, a busca do ser humano por algo que transcende o puramente social.
3.1. O DIREITO NATURAL NA DOGMÁTICA JURÍDICA.

Assim leciona Celso Lafer:
Certo é que o direito natural abrange uma elaboração doutrinária sobre o direito,
mas apresenta, em suas vertentes de reflexão, vias muito variadas e diferenciadas, que
não permitem atribuir-lhe univocidade, mas apenas algumas notas que permitem
identificar. a ideia de imutabilidade – presume princípios que, por uma razão ou
outra, escapam à história e, por isso, podem ser vistos como intemporais; a ideia de
universalidade. Por isso, estes princípios são metatemporais. Ainda, os homens têm
acesso através da razão, da intuição ou da revelação – por isso, os princípios do direito natural são dados e não postos por convenção (LAFER, 1991, p. 36).

Na elaboração do direito natural, dois planos se apresentam: “é possível distinguir os seus
dois planos: o ontológico e o deontológico. No primeiro, identifica-se o direito com o direito
natural, no segundo, o direito natural aparece como um sistema universal e imutável de valores”
(LAFER, 1991, p. 36).
A) NO ONTOLÓGICO

Na Doutrina Social da Igreja Católica, isso significa dizer que a transcendência da dignidade
da pessoa humana merece respeito tal qual o ser humano. Significa estar considerando sua essência, notadamente ser ele criado à imagem e semelhança de Deus. “Eis a fonte do verdadeiro
humanismo integral – Deus” (Populorum Progressio, n. 42). Quanto à codificação do conceito
de dignidade da pessoa humana, esse fato ajudou a pôr em ordem o caos do direito privado,
frente às políticas públicas e sociais. No outro aspecto, oferece ao estado um instrumento eficaz
de intervenção na vida social.
B) NO DEONTOLÓGICO

No direito, na dogmática jurídica são tratados esses dois planos: ontológico e deontológico.
A primeira acepção abrange a segunda, pois, nesse caso, o ser do direito (ontologia) constitui-se
como dever ser do direito positivo (deontologia), na medida em que o dizer o direito e o fazer a
justiça são concebidos como atividades sinônimas. A segunda acepção, no entanto, não engloba
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a primeira. Com efeito, ao se admitir a existência de valores universais e imutáveis não se nega
a presença de outros valores como sociais, políticos e econômicos que influenciam a realidade
jurídica (LAFER, 1991, p. 36-37). Assim é proclamada a verdadeira relação entre a Doutrina
Social da Igreja Católica e a dogmática jurídica.
Ingo Sarlet assim externa:
Tal teoria, além de não ser incompatível com a concepção ontológica da dignidade (vinculada a certas qualidades inerentes à condição humana), significa que uma
proteção jurídica da dignidade reside no dever de reconhecimento de determinadas
possibilidades de prestação, nomeadamente, a prestação do respeito aos direitos, do
desenvolvimento de uma individualidade e do reconhecimento de um auto enquadramento no processo de interação social (SARLET, 2015, p. 45).

A dignidade da pessoa humana clama por uma relação adequada entre a Doutrina Social da
Igreja Católica e a da dogmática jurídica, pois ela tem de ser reconhecida e desenvolvida na sua
individualidade. É mister que haja uma proteção humana cristã e jurídica, capaz de oferecer
respeito aos direitos inerentes à dignidade da pessoa.
3.2. O BEM COMUM NA RELAÇÃO DA DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA CATÓLICA E A DOGMÁTICA JURÍDICA SOBRE A TRANSCENDÊNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Primeiramente, o que se prescreve na Doutrina Social da Igreja Católica é a dignidade, unidade e igualdade de todas as pessoas de que deriva, antes de tudo, o princípio do bem comum,
a que se deve relacionar cada aspecto da vida social para encontrar pleno sentido. Entende-se:
“o conjunto daquelas condições da vida social que permitem aos grupos e a cada um dos seus
membros atingirem, de maneira mais completa e desembaraçadamente, a própria perfeição”
(Gaudium et Spes, n. 26).
Assim ensina o Compêndio:
O bem comum não consiste na simples soma dos bens particulares de cada sujeito
do corpo social. Sendo de todos e de cada um, é, e permanece comum, porque indivisível e porque somente juntos é possível alcançá-lo, aumentá-lo e conservá-lo,
também em vista do futuro. Assim como o agir moral do indivíduo se realiza em
fazendo o bem, assim o agir social alcança a plenitude realizando o bem comum.
O bem comum pode ser entendido como a dimensão social e comunitária do bem
moral (COMPÊNDIO DA DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA, 2016, p. 101).
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O bem comum no direito – dogmática jurídica – deve ser bem entendido nas duas acepções da dignidade da pessoa humana: primeira, a posição especial do ser humano no cosmo;
segunda, a posição por ele ocupada na vida pública, isto é, o ser humano é diferente do
restante da natureza tanto pelo motivo de ser o único animal racional, como pela maneira
ativa com que ele se movimenta na vida pública, o que lhe confere um valor inteiramente
particular. Haveria, também, a violação da dignidade de sua natureza racional, uma vez que
sua dignidade pessoal brota das ações que ele realiza em prol do bem comum (BECCHI,
2013, p. 9-10).
Assim também esclarece Jacques Maritain sobre o bem comum; embora a dignidade humana seja algo intrínseco e próprio do ser humano, o Estado e a Sociedade têm o dever moral e
ético de auxiliar a sua prevalência. Lembra que “o bem comum é fundamental da autoridade,
pois, a fim de conduzir uma comunidade de pessoas para o seu bem comum [...], é mister que
alguns em particular sejam encarregados dessa tarefa”. ou seja, o bem comum é um objeto social
que precisa ser promovido, estimulado por alguém (MARITAIN, 1967, p. 21).
Referindo-se ao bem comum e à dignidade da pessoa humana na sua relação com a Doutrina Social Católica e a dogmática jurídica na transcendência, constata-se o sentido absoluto e o
sentido relativo.
Sarlet explica a premissa kantiana:
O homem e, de maneira geral, todo o ser racional, existe como fim em si mesmo, não
simplesmente como um meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. Pelo
contrário, em todas as suas ações, tanto nas que se dirigem a ele mesmo como nas
que se dirigem a outros seres racionais, ele tem sempre de ser considerado simultaneamente como um fim. Portanto, o valor de todos os objetos que possamos adquirir
pelas nossas ações é sempre condicional (SARLET, 2016, p. 40).

Nesses termos, a resposta às reivindicações da dignidade da pessoa humana, está claramente
ligada à proteção do bem comum de todas as pessoas, mas há uma série de condições sociais que
facilitam a realização do bem pessoal por parte dos seres humanos. Essas condições são realidades culturais e organizativas, e requerem uma vida social que promova o bem comum temporal
de todos, mesmo tendo convicção de sua transcendência.
Para demonstrar a transcendência jurídica da dignidade da pessoa humana, Jacques Maritain
apresenta dois planos: o espiritual e o temporal. No primeiro,
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a nossa atividade visa, como objeto determinante, à vida eterna, a Deus e às coisas
de Deus, à obra redentora de Cristo à qual devemos servir em nós e nos outros. É o
plano da Igreja. No segundo plano, de atividade, que é o plano do temporal, agimos
como membros da Cidade terrena e como envolvidos nos negócios da vida terrena
da humanidade (MARITAIN, 2018, p. 293-294).

Nessa reflexão apresentada, não importa a ordem, pode ser intelectual ou moral, científica
e artística ou social e política, a nossa atividade, embora seja (se é honesta) dirigida para Deus
como fim último, visa em si mesma, como objeto determinante, a bens que não são a vida
eterna, mas que concernem, de um modo geral, às coisas do tempo, à obra da civilização ou da
cultura. É o plano do mundo (MARITAIN, 2018, p. 293-294).
No pensamento de Jacques Maritain, esses dois planos de atividades são nitidamente distintos, mas não são separados. Exemplifica, no primeiro plano, falando da ordem das coisas do
mundo, ou seja, de César- o terreno e temporal, no segundo plano, as coisas de Deus-Redenção
ou espiritual. Segundo ele, essas duas ordens permanecem nitidamente distintas, porém não se
pode fazer isto: uma metade para as coisas do mundo e outra metade para as coisas de Deus,
uma pagã e outra cristã.
Esses dois planos são também apresentados no ontológico e no deontológico, referindo-se
ao direito natural, ou seja, o ser do direito constitui-se como dever ser do direito positivo, na
medida em que o dizer o direito e o fazer a justiça são concebidos como atividades sinônimas.
Isto, quando se admite a existência de valores universais e imutáveis não se nega a presença de
outros valores como sociais, políticos e econômicos que influenciam a realidade jurídica (LAFER, 1991, p. 37). Essa distinção e unidade dos dois planos serve como base fundamental para
a defesa da dignidade da pessoa humana no plano metafísico e jurídico.
Para o direito natural, no direito contemporâneo a ordem moral está positivada, porém
existe flexibilização das interpretações, haja vista que os conceitos de moralidade acompanham
a evolução histórica da sociedade. É nesse aspecto que a mescla do direito natural deve servir de
base ao direito positivo, ou subsídio, posto que este envelhece e o direito natural não. Eis sua
transcendência na dignidade da pessoa humana.
Já para a ontologia, fez-se necessário trabalhar o sentido ontológico com o sentido deontológico porque a primeira acepção acabaria por abranger a segunda, pois, nesse caso, o próprio
ser do direito, ou seja, a ontologia constitui-se como dever ser do direito positivo, ou seja, a
deontologia, na medida em que o dizer o direito, mais precisamente no caso concreto, e o fazer
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a justiça são concebidos como atividades sinônimas, umas das outras. Aqui, o ontológico traz o
sentido transcendente da dignidade da pessoa humana.
Por fim, em relação à Doutrina Social da Igreja Católica e à dogmática jurídica, o bem
comum está ligado à dignidade da pessoa humana levando à sua proteção porque ele não é
somente a soma dos bens dos seres humanos, pois tem um valor moral que transcende todos os
bens e se realiza no tempo e no espaço, ou seja, em uma época histórica.

Conclusão
A Doutrina Social da Igreja Católica sobre a transcendência apoia-se num fundamento
religioso para indicar que a dignidade humana se fundamenta no princípio de que o ser
humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse é o princípio fundante e essencial
para se desenvolver e efetivar qualquer conceito ou aplicação social dos direitos e deveres
da pessoa humana. Com isso, a Igreja coloca, em segundo plano, o aspecto filosófico da
dignidade da pessoa humana, mas, mesmo assim, ressalta apenas aquele proveniente da lei
natural, pela qual Deus já colocou nos seres humanos a sua condição de inteligência e vontade livres.
O Direito, por sua vez, privilegia e coloca em primeiro lugar as questões históricas, a historicidade. Não importa tanto o que as filosofias moderna e contemporânea determinam com
seus princípios. Tudo o que faz sentido são as transformações de atitudes e pensamento que a
sociedade produz na evolução do seu tempo e espaço que passam a ser mais importantes do que
a conceituação ontológica da dignidade da pessoa humana.
Para o Direito moderno, a questão filosófica de natureza e de lei natural significa muito
pouco para se apontar fundamentos da dignidade da pessoa humana. Apenas o desenvolver
histórico do pensamento e dos costumes da humanidade é que são capazes e suficientes para
embasar a questão da dignidade humana. Basta apontar que foi preciso o intervalo de tempo
desde as concepções do Direito Romano até as novas concepções do Iluminismo e da Revolução Francesa para se ter uma evolução e um comprometimento efetivo acerca da pessoa humana
na sociedade, principalmente ocidental.
Sobre a questão da transcendência do conceito de dignidade da pessoa humana, bem como
de vários outros assuntos, a Doutrina Social da Igreja Católica e a dogmática jurídica se completam e contribuem para uma perfeita e harmoniosa compreensão da dignidade da pessoa
humana, na historicidade, na conceituação e na sua transcendência.
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Por conseguinte, a Igreja não nega a historicidade, mas não a considera motor principal da
condução dos princípios da dignidade humana; por sua vez o Direito não nega a importância
da religião e da filosofia para contribuir na conceituação e efetivação dos direitos fundamentais
da pessoa humana, consequências de sua dignidade fundamental, mas delas se utiliza apenas
para instrumentalizar a compreensão, mas não para constituir a sua essência.
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N O TA S
I R M Ã M A R I A A LB A :
UMA VI D A D O A D A PA R A CO M UN I CA R
O FA SCÍ N I O D O EVA N GELHO
A lembrança de uma religiosa paulina extraordinária
que soube unir firmeza e extrema delicadeza
O percurso da existência é formado pela junção de segundos, minutos, horas, dias e anos,
formando, assim, o mosaico da vida. Como será vivido cada dia, isso vai depender das escolhas de cada um, com a certeza de que a forma como vivemos impactará para o bem ou para o
mal aqueles que nos cercam. É gratificante perceber que algumas pessoas chegam a nossa vida
e permanecem, fazem morada e, mesmo depois que partem, deixam um legado vivo em nós.
Quando paro para pensar e escrever sobre elas, as palavras desaparecem. Compreendo que devo
permitir que o meu coração escreva, e assim o faço neste momento.
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Uma dessas pessoas que passaram fazendo o bem e que marcaram minha vida, a Congregação das Irmãs Paulinas e a Igreja do Brasil foi a irmã Maria Alba Vega Garcia, apóstola
incansável, sempre atenta ao que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Para ela, era sagrada a leitura do jornal e o acompanhamento das notícias pela internet, e, agora, os papéis
se inverteram: sua vida tornou-se uma notícia boa, podemos lê-la e tocar com as mãos um
testemunho de alguém que foi firme e fiel no seguimento de Jesus Mestre, Caminho, Verdade
e Vida, até o fim.
Neste ano, no dia 12 de maio de 2021, quase às vésperas do Dia Mundial das Comunicações Sociais, esta irmã paulina foi brilhar junto de Deus. Nascida em Santiago de Compostela
(Espanha), no dia 30 de abril de 1944, sua família mudou-se para Porto Alegre (RS) quando
ela era ainda uma criança, com 9 anos de idade.
No ano de 1962, Maria Alba ingressou na Congregação das Irmãs Paulinas e, cinco anos
depois, fez a sua primeira profissão religiosa, no dia 30 de junho de 1967. Foram 77 anos de
idade e 54 anos de consagração.
Sua vida foi uma narrativa de sabedoria, serenidade, força interior, sensibilidade e delicadeza. Tinha uma fineza ao tratar as pessoas, e não media esforços para ajudar quem dela se
aproximava, sempre muito atenta às necessidades de quem estava ao seu redor. Soube espalhar
o perfume de Jesus nos ambientes aos quais foi enviada para realizar a missão paulina. Era discreta, com aparência frágil, não fazia barulho e realizava no silêncio o que precisava ser feito,
sempre muito dócil à vontade de Deus e às superioras. O resultado de todo o seu trabalho ecoou
de norte a sul do Brasil no dia da sua partida.
Ao ser enviada para a comunidade de Pelotas (RS), ajudou na Paulinas Livraria, mas também
no departamento de Relações Públicas da diocese, um campo de apostolado grande, colaborando para a união entre os diversos meios de comunicação locais. Ali, dava início ao serviço eclesial orientado para a Pastoral da Comunicação, que caracterizou quase toda a sua vida paulina.
A comunicação escrita e a oral foram marcas da sua personalidade. Em 1977, foi transferida para Belo Horizonte; nessa ocasião, para estar mais preparada para realizar a missão,
cursou Jornalismo e Relações Públicas na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC Minas). Dedicou-se à redação do semanário “Jornal de Opinião”, da Arquidiocese de
Belo Horizonte. Após isso, entre os anos 1985 e 1998, durante 13 anos, atuou como coordenadora da Assessoria de Imprensa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
Nessa função, irmã Maria Alba realizou um grande serviço aos regionais, arquidioceses e
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dioceses, colaborando de maneira direta para a organização da Pastoral da Comunicação da
Igreja do Brasil, difundindo, assim, o pensamento sobre a importância da comunicação na
ação evangelizadora.
No ano de 1998, foi transferida para São Paulo para integrar a equipe de redação da revista
Família Cristã. Em 2005, foi nomeada conselheira provincial e vice-provincial. Em 2008, retornou à revista Família Cristã como diretora, permanecendo até 2010, quando foi transferida
novamente para Belo Horizonte para atuar na Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de
Belo Horizonte.
No ano de 2016, foi transferida novamente para São Paulo, a fim de exercer sua missão na
direção das revistas Paulinas, em especial a Família Cristã, missão que realizou até novembro
de 2020, quando o câncer não permitiu mais que atuasse. Mesmo assim, conseguiu dar sua
colaboração na última edição impressa da revista. Isso porque, em outubro de 2020, a revista
migrou para o formato digital, e agora pode ser encontrada no seguinte endereço: www.revistafamiliacrista.com.br. Tinha um amor imenso pela revista, a ponto de dizer: “Eu dou a minha
vida pela revista Família Cristã”.
Irmã Ana Marlene Konzen, atual superiora provincial das Irmãs Paulinas no Brasil, ao lembrar a irmã Maria Alba, afirma: “Quando assumia um trabalho levava-o à frente com muita
dedicação, mesmo à custa de sacrifícios. Prova disso são os muitos anos em que esteve atuando
no Setor de Comunicação da CNBB, com tanta eficiência”.
A sua vida foi constituída pelo amor à Igreja, seu respiro era eclesial, o que podemos comprovar no testemunho de Dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB: “Irmã Maria
Alba foi evangelizadora exemplar. A partir do carisma das Irmãs Paulinas, muito trabalhou para
fortalecer a comunicação da Igreja no Brasil. A sua vida foi sempre marcada pela oferta à Igreja”.
Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a
Comunicação, fala sobre o legado deixado pela irmã: “Uma extraordinária mulher, jornalista,
pastoralista, seguidora de Jesus ao modo paulino. Uma delicadeza ímpar. Uma firmeza vigorosa,
uma amiga confidente… pioneira”, afirma o bispo.
Padre Zezinho, scj, escreveu para a revista Família Cristã por quase cinco décadas, e conviveu de perto com Ir. Maria Alba: “Quando uma paulina ou algum paulino morre, silencia mais
uma voz que viveu para repercutir e divulgar a mídia religiosa. São excelentes porta-vozes da
comunicação da nossa Igreja. Desta vez, quem foi para o céu foi a hispano-brasileira irmã Alba.
Mesmo sabendo que não duraria muito tempo, diante da progressão do câncer que a atingiu,
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trabalhou até as últimas forças. Vai fazer muita falta. Acho que, do céu, vai convencer na terra
muitas meninas a se tornarem paulinas, do jeito que ela foi”, conclui o sacerdote.
Sua presença foi inspiração na Igreja e na minha vida de maneira particular. Cheguei à revista Família Cristã logo depois de concluir o curso de Jornalismo. Era uma “foca”, jargão utilizado
no jornalismo para identificar os novatos na área. Fui descobrindo, aos poucos, no cotidiano da
redação da Família Cristã, que continuava tendo uma grande professora de jornalismo, na sala
ao lado. Ela acreditou e confiou em mim. Serei eternamente grata.
Prometo continuar cuidando da Família Cristã da forma como você me ensinou: com muito amor, doação e seriedade. Vá em paz, minha irmã. Interceda por nossa congregação, para
que sejamos apóstolas da comunicação, assim como você soube ser aqui na terra. Até o nosso
reencontro, com aquele cafezinho que gostávamos de tomar juntas, acompanhado de conversas
sobre política e futebol, que eram suas paixões.
Ir. Viviani Moura, fsp
Diretora do Portal Família Cristã
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JUSTI ÇA R ES TA UR AT I VA :
NOV O PA R A D I G MA DE J US T I ÇA PA R A O S ÉCULO XX I
ÊNIO JOSÉ DA COSTA BRITO

“A justiça restauradora é um rio que fluía subterraneamente, mas aflorou
e é alimentado por vários afluentes, diversas tradições religiosas desembocam neste rio”
(Howard Zehr, p. 87)
“A verdadeira reconciliação não escapa do conflito,
mas alcança-se de dentro do conflito” (Papa Francisco, Fratelli Tutti, n. 244)
Resumo
Esta Nota bibliográfica ao estabelecer um diálogo com a tese de Maria Celeste Cordeiro Leite
dos Santos, intitulada Justiça restaurativa, além da vingança e do perdão: uma perspectiva menonita, realiza um duplo movimento. Num primeiro momento, apresenta traços do conteúdo
da mesma e em seguida tópicos que convidam a reflexão. O diálogo confirma a importância e
atualidade de temática para as áreas do Direito e da Ciência da Religião.
Palavras-chave
Justiça Restaurativa; Religião Menonita, Cultura da Paz, Direitos Humanos.
Abstract
This Bibliographic Note, by establishing a dialogue with Maria Celeste Cordeiro Leite dos
Santos’s thesis entitled “Restorative Justice, beyond Revenge and Forgiveness: a mennonite perspective”, achieves two things. At first, it presents traces of her arguments, following with topics
that demand reflection. This dialog confirms the importance and the topicality of this theme
for the Sciences of Religion and Law.
Keywords
Restorative Justice; Religion Mennonite; Peace Culture; Human Rights.
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Introdução
Acolhi com muito interesse o convite para participar da banca de doutorado de Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos, pela oportunidade de conhecer um pouco mais sobre “justiça
restaurativa”. A tese intitulada Justiça restaurativa, além da vingança e do perdão: uma perspectiva
menonita oferece “uma visão da justiça fundada em princípios pacificadores da religião menonita e da justiça bíblica, menos caracterizada pela violência institucional e por outro, intervir em
conflitos interpessoais causantes do delito” (SANTOS, 2021, p. 17).57

Primeiras pontuações
Menciono, em primeiro lugar, a importância da pesquisa para os Programas de Ciência(s) da Religião, pelo tema atual, necessário e urgente para nossos dias e pelo perfil
transdisciplinar. Para a autora este perfil é um importante instrumento para melhor compreensão da pesquisa. Acrescento que a transdisciplinariedade implica radicalizar o interdisciplinar, onde os conhecimentos heterodoxos representem esse “terceiro espaço”, necessário para condicionar um lugar de autocrítica, como nos lembra Homi Bhabha, em O
local da cultura (2021)
Pelo diálogo entre Religião e Direito. Sabemos que o
Estado constitucional de cunho liberal influenciou a superveniência de um concepção restritiva do papel da religião na esfera pública, criando um conceito de tolerância enquanto “indiferença” a partir de uma absoluta dissociação entre o público e o
privado. Como consequência temos o afastamento do elemento religioso do debate
público e da esfera institucional do Estado com a cosmovisão da modernidade (ALBUQUERQUE, 2013, p. 77).

Importante, por trazer experiências, que cumpridos determinados pressupostos epistemológicos, ajudam-nos a superar a visão dissociativa entre o religioso e o jurídico, a superar a visão de
que o recurso aos elementos religiosos desqualifica o âmbito jurídico, por desvelar para seus futuros leitores(as) as potencialidades da justiça restaurativa; por ofertar um esboço de um modo
de pensar menonita, que pode gerar/fecundar a prática de um Novo Paradigma de Justiça, que
vai além da vingança e do perdão.

57

Maria Celeste Cordeiro Leite dos SANTOS. Justiça restaurativa, além da vingança e do perdão: uma perspectiva menonita.
Tese de Doutorado em Ciência da Religião. PUCSP, 2021
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Enfim, por ampliar e reforçar a ideia da necessidade urgente de aprimorar o sistema jurídico
tanto a nível local quanto global e pelo convite feito para compreender o sistema penal em suas
possibilidades de transformação.
Sua hipótese de trabalho é:
a justiça restaurativa e sua raiz teológica cristã menonita – um complexo e multidimensional conceito –, indo além dos sentimentos de vingança e do perdão, é uma
das práticas transformadoras apta para superar e apaziguar conflitos; perdoar a qual
nos ofende e agride; ainda, que é papel da comunidade cristão buscar meios de
apaziguar seus adeptos, por meio de práticas restaurativas provenientes da religião
(SANTOS, 2021, p. 34).58

Quanto a metodologia empregada agrega pesquisa teórica bibliográfica e documental, nacional e internacional, experiências pessoais empíricas, adquiridas nos cursos de formação em
Justiça Restaurativa nos Estados Unidos. A autora teve a oportunidade de participar de dois
cursos intensivos na Eastern Mennonite University (MEU), além de visitar a Comunidade
Witmarsum, no Paraná.
O objetivo geral da tese é
compreender a aplicação dos princípios religiosos menonita pacifistas e humanitários
no meio jurídico se desdobra em objetivos que visam primeiramente a: a) analisar e
caracterizar a teoria da justiça restaurativa em intervenção de conflitos e construção
de paz estratégica, mediada pelos princípios restaurativos do menonita; b) construir
resiliência, em meio `vulnerabilidade e incertezas do mundo contemporâneo, com
base em práticas restaurativas cristãs. (p. 32)

Santos acolhe o desafio de “aborda[r] a temática da justiça restaurativa como uma legitima
modalidade de resolução alternativa de conflitos e propõe técnicas e práticas restaurativas provenientes da religião menonita” (p. 34).

1. A recepção do texto
Relato a seguir a recepção da tese estruturada em duas partes, A justiça Restaurativa e suas
práticas e Contribuição da tradição Menonita à práxis da justiça restaurativa, cada parte com dois
capítulos respectivamente, Em seguida aponto e comento algumas afirmações presentes no texto.
58

Passaremos a indicar apenas a página da tese.
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Segundo a autora, “no capitulo primeiro, pesquisa-se a origem etimológica e histórica da
justiça apontando os diversos modelos conceituais e simbólicos com os quais se apresenta, partindo-se da justiça retributiva à restaurativa” (p. 38).
Realço desse capitulo, intitulado Da justiça punitiva à justiça restaurativa a dinâmica presente no mesmo. Para dar a conhecer as nuances do conceito de justiça em suas múltiplas facetas,
a autora depois de colocar o conceito no centro do capitulo, aplica o método das aproximações
sucessivas, colhendo gênese e explicitando sentidos e relações que envolvem o conceito de justiça. Movimento seguido de um convite para acompanhar os deslocamentos que vem ocorrendo
ao longo do tempo de uma justiça retributiva à uma justiça restaurativa, realizando o objetivo
de apresentar à justiça, suas histórias e representações.
Encontramos no texto uma breve menção ao Código de Hammurabi, página 59, nota 50.
Vale lembrar que temos uma tradução em português, de autoria Emanuel Bouzon – que durante muitos anos foi professor na PUCRIO. Ele traduziu, também, as 150 cartas de Hammurabi
(BOUZON, 1986; 1987).
Ao comentário que em Shalom, paz e justiça andam juntas, que são dois conceitos básicos
que desvelam o pensamento bíblico, quanto a lei e a justiça (p. 65), pode-se acrescentar que
a expressão “amor pela justiça” (chesed e din) são judaicamente inseparáveis, aliás, exigem e
reforçam-se mutuamente. Muito rica, também, a ideia de temperar o próprio amor com o
senso de justiça.
Relembra, em seguida que “A constituição Federal Brasileira aparece entre nós em 1824,
com a garantia dos direitos do cidadão e a separação dos poderes.” (p. 111) Cabe um adendo:
direitos não para todos, pois a Constituição de 1824 negou cidadania aos ex-escravos. Adendo
necessário, porque a negação a cidadania plena aos negros e negras na sociedade brasileira não
foi alcançada entre nós.
Justiça restaurativa e suas prática: percepções e reflexões é o título do segundo capitulo, nas palavras da autora: “optou-se nele pela práxis ou por relatar as experiências da justiça restaurativa
em suas características e pertinências, que a tornam um modelo alternativo de resolução de
conflitos, suas origens, expansões e concretizações” (p. 38).
Com o intuito de mostrar aos leitores (as) a essência e as potencialidades do paradigma da
justiça restaurativa, que opera no sentido de dissolver o conjunto normativo (vítima-ofensor),
através de um diálogo transformador e métodos alternativos de resolução de conflitos, Santos
oferece aos leitores(as) um breve vade mecum relacionado com a justiça restaurativa, que aponta
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seus valores, objetivos e principais práticas (p. 80), ao esclarecer a construção do paradigma
epistemológico conceitual da prática restaurativa da justiça (p. 219).
A justiça restaurativa merge de muitos programas que atendem às necessidades daqueles que se sentem afetados pelo crime, sejam comunidades, ofensores e especialmente vítimas. Ela é uma ferramenta importante pra o alcance de soluções adequadas
aos conflitos apresentados ao Judiciário. Tem por objetivo tratar não só o conflito,
mas principalmente as pessoas que fazem parte dele. Para tanto, procura um contexto
onde as vítimas se sintam seguras, obtenham respostas, reparações e empoderamento
(p. 105).

Realço duas afirmações presentes no capitulo, a primeira “os modelos restaurativos estão
adstritos em alguma medida, na cultura em que surgem” (p. 85), a segunda afirma: “a prática
da justiça restaurativa é cultural e abrangente não centrada apenas nos delitos” (p. 116). Dada a
importância delas, penso ser possível ampliar a discussão sobre modelos restaurativos e cultura,
discussão que aponta/ revela a especificidade das diversas práticas adotadas. Ainda mais que
cada pais adapta os elementos básicos norteadores da justiça restaurativa, a saber, voluntariedade, informalidade, oportunidade, neutralidade e sigilo (p. 107)
O capítulo terceiro, intitulado Contribuição da tradição menonita à Práxis da justiça restaurativa, abre a segunda parte da tese, “versando sobre a contribuição da tradição menonita à práxis
da justiça restaurativa” (p. 38).
Tendo como moldura o fato da justiça restaurativa ter como objetivo reconstruir um sentimento religioso na justiça, explicita a contribuição da tradição menonita à práxis da justiça restaurativa. Para apontar essa contribuição, inicia com uma meticulosa reconstrução da história
dos menonitas, história única e sem paralelos com outros segmentos religiosos (p. 149). Movimenta-se da gênese do movimento a sua dispersão e a instalação das comunidades no Brasil.
Os menonitas descendem do grupo de cristãos chamados anabatistas que, por
defenderem o batismo na idade adulta (aos 15 anos de idade) passaram posteriormente a ser conhecidos como menonitas… [Seu fundador] Menno Simons
(1496-1561) tornou-se anabatista mais de dez anos depois do primeiro batismo,
em 1525. Era filho de aldeões holandeses que viviam na vila de Witmarsum, na
província de Friesland (Frisia Oriental), ao norte da Holanda. O pais, cujo nome
era Simon conforme o costume da época chamou o filho de Menno Simons (filho
de Simon) (p. 153).
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Definir os traços próprios da cultura menonita é uma tarefa complexa, realizada ao longo
do terceiro capitulo pela autora minuciosamente. Seria conveniente, especialmente, quando apresenta as comunidades radicadas no Paraná, explorar um pouco mais as influências
externas sobre elas, contraponto a uma visão “idílica” das mesmas, do contrário corre-se o
risco de transmitir a imagem de uma comunidade pacífica, justa e feliz, no entanto as contradições existem.
Sabe-se da situação paradoxal vivida pelos menonitas no âmbito religioso. “Em outras palavras, o processo histórico de mudança requer a renovação das interpretações escatológicas para
manter sua atualidade e sua aplicabilidade” (p. 206).
Temos uma menção importante sobre as raízes de práticas restaurativas nas comunidades
indígenas da América Latina, seguida da observação de que o “maior desenvolvimento teórico-conceitual e de práticas se circunscreve aos países nórdicos e da América do Norte” (p. 214).
Vale lembrar que para a América Latina, temos o sistema jurídico Tseltal na região de Chiapas
em pleno desenvolvimento com suas práticas de reconciliação e construção da paz. Na cosmovisão Tseltal, a harmonia é entendida como a maneira de relacionar-se com os seres superiores,
consigo mesmo, com os outros e com a natureza-mãe terra. O Manual que está em vigor na
região aperfeiçoou o Manual Andino (ARRIOLA, 2016).
Arriola comenta que:
a diferencia de los sistemas oficiales de Estado, el punto medular del a resolución no
es la impartición de una sanción, sino la escucha sobre las razones que han llevado
a cometer un error. Para la resolución es necesario que exista un clima de confianza
que permita el diálogo sobre las causas del comportamiento que causó el conflicto
así como sobre las posibles soluciones. Un elemento clave de este diálogo es también
la lengua, que ha impedido e impide en muchos casos el acceso a justicia de Estado
(2016, p. 317).

No capítulo quarto, Religiosos e juristas afinidades eletivas sobre uma compreensão de justiça,
num primeiro momento tem como centro a teoria, com vistas ao seu aprofundamento e no
segundo, brinda o leitor com uma reflexão sobre as afinidades eletivas de religiosos e juristas
sobre uma compreensão da justiça restaurativa e suas práticas, em estreito diálogo com a religião
menonita. Este capitulo é “a joia da coroa”
Santos abre a reflexão com uma pergunta de Niklas Luhman: “Religião e direito podem
ser sistematizados?” e acrescenta “ O sociólogo e jurista alemão nos possibilita uma melhor
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compreensão das infinitas cadeias de poder que se formam nas associações humanas, quer por
interesses religiosos ou espirituais, políticos, jurídicos, econômicos e culturais”(p. 216).
Como a religião é compreendida por Luhmann?
A religião é vista por Luhmann como um sistema funcional para si, e só a participação nesse sistema garante as suas certezas específicas. O sistema da religião se
defronta com um ambiente interno à sociedade, que persegue outros interesses, não
religiosos… Em consequência, a religião se vê sujeita à observação e à descrição por
outros sistemas de comunicação. Por um lado, ela é um objeto distinto, como, por
exemplo, a Igreja, e não simplesmente um elemento confluente com as sequência
práticas da vida (p. 217).

Na Teoria dos Sistemas, ponto de partida da autora, o conceito de justiça é definido “como
um meio de comunicação simbolicamente generalizado” (p. 217).
Tendo presente a chamada feita na abertura do seu texto de que: “a tese privilegia a importância do pensamento de Niklas Luhmann e sua Teoria dos Sistemas” (p. 31). Pensei na possibilidade de mencionar no capitulo a concepção de amor Luhmann, até para dizer que ele não
trabalha com o conceito de amor ágape (p. 238) e que ele entende o conceito de amor “como
um meio de comunicação simbolicamente generalizado, ao qual é conferida a função de tornar
possível, cultivar, promover o tratamento comunicativo da individualidade e, consequentemente da comunicação intersubjetiva” (LUHMANN. 2006, p. 4).
Santos recorre a categoria de afinidades eletivas, extraída do pensamento de Max Weber para
explicitar as relações entre agentes religiosos, instituições produtoras e distribuidoras de justiça,
mais concretamente, entre o binômio práticas de justiça restaurativa e perspectiva da religião
menonita.59
Para Löwy a categoria weberiana “articula estruturas socioculturais econômicas e/ou religiosas, sem que haja formação de uma substância nova ou modificação essencial dos componentes
iniciais, mesmo se a interação tem consequências eficazes, particularmente ao reforçar a lógica
própria de cada figura” (LÖWY apud SANTOS, p. 225).
Ao apresentar a justiça restaurativa, questões como estas vão sendo respondidas: o que é
justiça? Justiça de qual? Justiça pra quem? e restaurar o quê?
59

As afinidades, da parte dos estudos científicos da religião, em um viés eletivo na teoria weberiana se apresenta como ‘um
dado importante na fundamentação, na motivação ou na justificação de configurações históricas e, por conseguinte, de
regimes políticos e, por que não dizer, dos sistemas jurídicos” (p. 243).
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A justiça restaurativa é um modelo de justiça que apresenta um caráter multifacetado, universal e ao mesmo tempo singular, que não se atém a uma cronologia linear.
O entrelaçamentos de conceitos, interpretações e metodologias é uma fonte de inspiração para identificação e diferenciação de práticas assistencialistas para ou pelo outro,
destacando as suas características, mormente no que se refere ao fazer com o outro,
possibilitando a construção de uma justiça democrática, participativa, inclusiva e
emancipadora (p. 225-226).

Uma palavra sobre a síntese conclusiva resgata traços importantes desenvolvidos na tese.
Seus dezessete tópicos se constituem num autêntico roteiro de leitura. A título de exemplo:
2. As mudanças sociais surgidas principalmente com a globalização e com o advento
da sociedade de risco impuseram uma nova realidade, a qual o direito penal tem se
mostrado incapaz de acompanhar, distanciando-se da criminologia e da justiça. O
vocábulo “justiça” é polissêmico, como identificou Aristóteles ao proceder seu exame” (p. 259).

2. Topicos para reflexão
Compõem este ponto alguns tópicos selecionados dentre as inúmeras informações e reflexões apresentadas na tese. Não que sejam os mais importantes, mas são do agrado do autor
desta Nota Bibliográfica.
Na Introdução, a autora nos lembra de que “a tese privilegia a importância do pensamento
de Niklas Luhmann e sua Teoria dos Sistemas” (p. 31). Sabemos que a Teoria dos Sistemas Sociais de Luhmann é paradoxal e autorreferencial, características que num primeiro momento
deixam o leitor(a) perplexo. Uma das críticas que o autor recebe é de que ele teria encontrado
um modo de imunizar-se das críticas recebidas.
Uma preocupação que me acompanhou na leitura foi a de como entender a construção
teórica de Luhmann? Como um sistema autopoeiético que se transforma por meio de sinais
(criticas) recebidas do entorno do sistema social? Como entender a abordagem Luhmaniana
de modo que tal pressuposto não impossibilite a pesquisa, que coloca a atenção não apenas no
funcionamento sistêmico, mas também no modo como os sistemas funcionam inclusive com a
participação dos sujeitos. Em inúmeras passagens, Luhmann afirma que é impossível a existência de sistemas sociais sem os indivíduos, como do mesmo modo é imprescindível ao indivíduo
a sua relação com o sistema.
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No primeiro capítulo nos deparamos com importantes considerações sobre a justiça bíblica,
entre elas destaco a afirmação relacionada com o termo restauração, para a autora é o que melhor captura o espírito e a direção da justiça bíblica, restauração é uma das pedras angulares da
dinâmica da justiça restaurativa (p. 90).
Do capítulo segundo, elegi no sentido latino de eligo, que significa escolher/colher com cuidado dois tópicos que convidam os leitores a reflexão: o primeiro onde se afirma que: “a justiça
restaurativa dá sinais de justiça do futuro” (79). Afirmação que convida-nos a pensar nos pressupostos básicos para que a justiça restaurativa, gradualmente, se concretize como uma “justiça
do futuro”, isto é, se torne a justiça do Século XXI, justiça desejada por todos nós.
Santos apresenta na Conclusão n. 8 algumas orientações essenciais para uma estruturação
factível do modelo restaurativo no Brasil:
plena informação às partes sobre o funcionamento dos procedimentos; respeito aos
direitos e garantias fundamentais dos participantes; a voluntariedade na participação;
ambiente de realização de encontros preferentemente informal, seguro e tranquilo;
imparcialidade dos facilitadores e demais profissionais envolvidos; apoio efetivo às
vítimas; aumento de consciência dos ofensores; observância dos princípios, técnicas e
metodologias restaurativas, aliados aos valores e princípios religiosos afins, visto que
a relegitimação do sistema penal por meio de uma reforma humanista passa pelos
valores e princípios da religião (menonita), bem como pelos meios e instrumentos da
justiça restaurativa mais apropriada para efetivá-los (p. 260).

Uma questão muito frequente, quando se examina a práxis da justiça restaurativa se refere
ao conceito de vítima e sua compreensão. Tendo presente que “a justiça restaurativa vai além da
vingança e do perdão e centra seu interesse na ressocialização do infrator, ela dá voz às vítimas,
ajudando a conseguir os benefícios de reparação do dono causado e consecução da paz social”
(p. 262).
Ao longo do capitulo terceiro o leitor(a) toma conhecimento das comunidades Menonitas
presentes no Paraná, em particular a comunidade Witmarsum (floresta charmosa), “situada à
distância de 60 quilômetros de Curitiba e 62 de Ponta Grossa, ligada por uma estrada asfaltada,
próxima de um grande centro consumidor de seus produtos” (p. 188).
A Comunidade congrega várias instituições: Igrejas, Museu, escola e hospital. Ao tomar conhecimento do estilo de vida dessa comunidade, pode-se perguntar pelo desafio de manter sua
unidade sócio-religiosa. Para Santos,
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A forma de vida nas colônias, refutando as tecnologias, foi na verdade uma imposição seguida de apropriação… As mudanças estão veladas sob o véu de imutabilidade.
Mantém-se a ilusão de que “se vive atrasado” ou se vive ‘como indica a Bíblia’. O
ordenamento é paradoxal, pois por um lado permite manter a comunhão entre diferentes colônias em distinto temo e lugar, mas varia no tempo e espaço. Por outro
lado, permite, através de suas variações, salvaguardar a integridade e continuidade
dos textos canônicos, ao permitir a adequação de suas interpretações de acordo comas mudanças do mundo (p. 197).

Tendo presente que religião e justiça são realidades complexas. A Teoria dos Sistemas de Lukmann contribui para reduzir tal complexidade e possibilitar a comunicação entre os sistemas
religioso e jurídico ou as afinidades eletivas entre eles, na visão da autora. Contribuição vinda de
uma dinâmica cara a Lukmann, a da interpretação entre dois ou mais sistemas, que se colocam
a disposição, um do outro, reciprocamente a própria complexidade.
Outra afirmação presente no capitulo quarto chama atenção a de que a “justiça pode ser
mediadora entre o Direito e a Teologia”. A justiça está apta para exercer tal papel por ocupar
um lugar central na fé cristã. Como decorrência do próprio plano salvífico de Deus que chama
a todos, indistintamente para a comunhão consigo. O valor justiça é uma fonte e base antropológica comum da Teologia e do Direito.
Um último tópico que desperta a curiosidade do leitor: como a justiça restaurativa vê, ver
no sentido do oraó grego, ver por dentro, conhecer o crime. Para autora a justiça restaurativa vê
o crime como um delito que atenta contra pessoas e seus relacionamentos.
Na conclusão, temos um tópico muito atual realçando o papel das instituições que promovem a paz:
A dimensão religiosa pode ser um fator relevante na narrativa da justificação da violência e na fundamentação para a obtenção de objetivos políticos, mas as instituições
ou secularmente garantem a paz são um contraponto importante para a contenção
do fenômeno (p. 162).

Pontuação final
Finalizo acolhendo um dos muitos desejos expressos pela autora;
quanto mais o potencial transformador desse paradigma jurídico cristão menonita
for reconhecido e eficazmente desvelado, superando o ceticismo inicial, os desafios
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{aqui} apresentados na tese trarão poder à comunidade na resolução, restauração e
reconciliação de conflitos multifacetários, para que se perfaça um pleno ato de justiça (p.
262) (grifo nosso).

A tese nos auxilia a ajustar o foco para ver com mais clareza que além da justiça retributiva,
há outros caminhos a serem trilhados. Não se nega o papel da justiça, mas apontasse para o que
ela pode oferecer de novo, tornando-se, assim, uma justiça do século XXI.
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R ESENH A S A CA D ÊM I CA S

“DA S P R O F UN D EZ A S , CLA M O ” :
R ESENHA D E UM A O B R A S O B R E F É, D E F É
MARCO IGUACEL TONANNI

RIBEIRO, Jorge Claudio. Das profundezas, clamo: a oração de vítimas de violência doméstica e de moradores em situação de rua. Curitiba: CRV, 2021. 98p.
Em meio a uma pandemia sem igual, que vem ceifando incontáveis vidas por todo o globo,
especialmente em um país com uma crise administrativa que permitiu que as mortes alcançassem cifras superiores às de muitos conflitos armados, falar sobre os ultraexcluídos é um ato
civilizador. Apontar e discutir a dura realidade vivida pelas mulheres no Brasil, com sua crise
endêmica de violência doméstica e feminicídios, que só se agravou em meio à atual praga,60 é
um dentre muitos modos de se enfrentar a barbárie. Tratar sobre as penúrias da vida dos moradores de rua61 na gigantesca metrópole paulistana, falando, assim, de uma condição de vida
que se alastra durante o atual declínio econômico por todo o Brasil, é, também, lutar contra
as mazelas de um capitalismo selvagem, selvagem como os romanos viam os supostos bárbaros
e não como o Emílio de Rousseau, infelizmente. São esses os dois principais grupos estudados
no livro Das profundezas, clamo: a oração de vítimas de violência doméstica e de moradores em
situação de rua, do Prof. Dr. Jorge Claudio Ribeiro, filósofo, teólogo e jornalista. O livro é
adaptação para um público mais amplo da segunda tese de mestrado do pesquisador, realizada
entre os anos de 2011-2012 e fruto, em parte, da atividade de docência do autor na Pontifícia
60

Além de diversas notícias relatando o fenômeno nos principais canais da mídia, existem também pesquisas acadêmicas
sendo realizadas sobre o assunto, e.g.: https://jornal.usp.br/ciencias/pesquisa-analisa-raizes-e-consequenciassocioeconomicas-da-violencia-contra-a-mulher-na-pandemia/.

61

Excluídos até mesmo das ruas de nossas cidades, configurando-se como uma das classes de pessoas mais vulneráveis
e injustiçadas de nossa sociedade, sujeitos a absurdos como o perpetrado pelo prefeito de Monte Mor (SP), Edivaldo
Antônio Brischi, em julho/21: https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/prefeito-do-interior-paulista-expulsapessoas-em-situacao-de-rua-nao-posso-ver-minha-cidade-virar-um-lixo/?fbclid=IwAR3DgYSV8RafaMPqd0Uydz6Zu
UPH09agg_VNQX_v3FiZqaicmXKOppepvG4
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Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) com alunos da graduação de Medicina em
Sorocaba, em visitas ao Centro de Integração da Mulher (CIM), e também, por outro lado,
junto a suas pesquisas e vivências no Centro Comunitário São Martinho de Lima (CCSM),
comandado pelo Pe. Júlio Lancellotti, na cidade de São Paulo.
Embora a tese, de título ligeiramente diferente, tenha sido concluída em 2012, o presente
livro foi lançado só agora em 2021, pela editora CRV, e é muito bem-vindo em meio às muitas
tribulações que a sociedade brasileira vive. Ao longo de suas breves e, ainda assim, impactantes
98 páginas, o autor tentará pintar um quadro sobre quais são, como são e como surgem essas
profundezas de onde os sujeitos pesquisados clamam, como é sua vivência, profana e religiosa, e,
afinal, qual o papel da oração, e da fé, em suas vidas. Para isso o pesquisador apontará possíveis
diálogos com diversos teóricos de diferentes áreas e, sob a luz de suas teorias humanizantes, trará
trechos de relatos e experiências vividas tanto por esses sujeitos quanto por seus alunos do curso
de Medicina em Sorocaba, tecendo um quadro horas rico e complexo sobre a realidade desses
homens e mulheres.
Ao longo desta resenha, seguiremos um trajeto clássico, onde abordaremos a obra parte a
parte, passando por todos seus oito capítulos, sua introdução e sua conclusão para, então, arrematarmos com uma conclusão acerca de “Das Profundezas, Clamo”.
Antes de passarmos às páginas internas do livro, é interessante nos determos brevemente
sobre seu título, “Das profundezas, clamo”, uma alusão ao Salmo 130 da bíblia, trecho do qual
está presente no início da obra. O Salmo completo nos traz o seguinte:
Das profundezas clamo a ti, Iahweh:
Senhor, ouve o meu grito!
Que teus ouvidos estejam atentos
ao meu pedido por graça!
Se fazes conta das culpas, Iahweh,
Senhor, quem poderá se manter?
Mas contigo está o perdão,
para que sejas temido.
Eu espero, Iahweh, eu espero com toda a minha alma,
esperando tua palavra;
minha alma aguarda o Senhor
mais que os guardas pela aurora.
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Mais que os guardas pela aurora
aguarde Israel a Iahweh,
pois com Iahweh está o amor,
e redenção em abundância:
ele resgatará Israel
de suas iniquidades todas.62
Atentar-se a este Salmo, do qual é tirado o título da obra quase que ipsis litteris, não fosse
por um sinal gráfico, é de grande importância para a compreensão da mesma; ele configura-se
como chave de leitura primordial não apenas para o intento da pesquisa, como também para a
tese defendida pelo autor e as próprias experiências dos sujeitos estudados.
Se a observamos metaforicamente e no contexto da presente obra, esta passagem nos mostra o locus existencial e, consequentemente, discursivo dessas mulheres e homens sofridos e
ultra excluídos. Em meio a uma Israel, que podemos tomar como representante de vida tanto
individual quanto coletiva, imersa nas profundezas e permeada por iniquidades, os indivíduos
com os quais nos deparamos ao longo das páginas dessa obra clamam por ser ouvidos enquanto
mergulhados na ignomínia. Esses indivíduos, dotados de história e subjetividade ímpares, algo
do qual nunca devemos nos esquecer, como o autor dá conta de nos lembrar em diversos momentos, clamam em sua busca vital por amor e perdão. Se a sociedade a qual pertencem fecha
os olhos, tapa os ouvidos e cala a boca, em sua esmagadora maioria renegando aos filhos pródigos, a oração em busca da redenção passa ao transcendental e pode, muitas vezes, mostrar-se
como uma última linha capaz de resgatá-los das profundezas ínferas em que se encontram. Ao
transfigurar-se em axis mundi, perpassando casas, abrigos, ruas e a miríade de condições em que
estes indivíduos se encontram, essa oração liga o eu mais profundo do ser àquilo que é divino,
ao amor, à esperança e, por vezes, à redenção.
Como podemos ver, este livro trata de fé, individual e coletiva. Ao realizarmos esse breve
apontamento simbólico, delimitamos a própria tese principal por trás do presente trabalho,
conforme poderemos ao longo de todo o trabalho.
Passando à Introdução, veremos o Prof. Ribeiro apresentar seu livro, dando-nos sua divisão capitular, falando brevemente sobre os dois grupos tratados ao longo dele, explicando sua
metodologia e o trajeto realizado ao longo da pesquisa, além de expor sua significância atual
(especialmente no paradigma religioso, através do conceito de “sinais dos tempos”, segundo o
62

Bíblia de Jerusalém, Paulus, 2019.
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qual o próprio mundo é palco de reflexão teológica, como não poderia deixar de ser) e pontuar
o papel da vivência pedagógica na presente pesquisa.
Ainda, o autor propõe que os indivíduos retratados “experimentam a face mais pura da
oração, devido a sua capacidade de oferecer uma salvação que abarca vários aspectos da vida de
cada pessoa e suas relações com a sociedade”. A aceitação ou não dessa afirmação, diretamente ligada à interpretação do título da publicação e do Salmo 130 aqui proposta, é, em última
instância, questão de ponderação individual de cada leitor, já que aqui entramos no campo do
subjetivo, porém, ainda assim, essa é a crença de nosso autor e ele tentará nos convencer dela
ao longo de sua obra. Essa ideia é fundamental e permeia a tudo que será dito nessas páginas,
permitindo-nos refletir sobre o que ela quer dizer nos campos individual e coletivo.
O Capítulo 1, “A Pesquisa: Componentes”, começa enumerando os objetivos por trás da
pesquisa, a saber: “Compreender a dramaticidade humana vivida pelos sujeitos”, “Mapear a
experiência religiosa dos dois grupos citados, sobretudo a oração” e “Apontar as consequências
pedagógicas do contato de estudantes universitários com as vivências de sujeitos excluídos”. A
seu modo, como veremos, todos eles serão cumpridos ao longo do trabalho.
A ideia da importância da oração para os sujeitos estudados, e sua pureza, volta a se mostrar
neste capítulo. O Prof. Ribeiro a apresenta com um argumento simples, porém poderoso: como
estes sujeitos estão relativamente livres de pressões sociais no que trata dos costumes, pelo seu
caráter de ultraexcluídos, a oração brota deles como algo legítimo, interno, carregado de significado subjetivo. Essa ideia é corroborada ao longo da apresentação dos locais de investigação,
os já mencionados CIM e CCSM, o primeiro deles, aqui, trazendo importância na dinâmica
pedagógica por sua potência como fundação de pontes entre mundos tão discrepantes, aquele
das mulheres vítimas de violência, pertencentes em sua grande maioria (senão todas dentre as
que o presente livro nos apresenta) às classes baixas, e o dos alunos de Medicina de uma universidade particular de elite como a PUC-SP. Ao longo da obra, fica claro ao leitor que o CCSM
seria capaz de realizar o mesmo, a seu próprio modo.
Por trás da prática e da reflexão do docente sobre a ligação entre esses dois mundos, está
o Aprendizado Baseado em Problemas (PBL), balizado pelas ideias de John Dewey e Paulo
Freire, que buscavam uma educação capaz de humanizar os profissionais, algo especialmente
relevante ao se tratar de futuros médicos, tanto por sua atividade profissional e papel frente à
realidade brasileira, quanto pelos frequentes, e contraditórios, problemas que essa classe profissional apresenta em termos de desenvolver uma verdadeira empatia por seus pacientes. Assim,
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segundo esse método, é de importância ímpar esse contato e vivência, capaz de abrir os olhos
dos graduandos para realidades diversas das suas. Veremos, adiante, que ao menos em parte esse
intuito realizou-se.
Ainda, o primeiro capítulo, como adaptação de tese de mestrado que é, discutirá questões
técnicas sobre sua abordagem compreensiva/qualitativa e a relação entre o pesquisador e os
pesquisados, falando também sobre como foram realizadas algumas das entrevistas que fazem
parte da pesquisa e do trabalho pedagógico. Desses trechos, vale ressaltarmos a busca de não se
perder a empatia e cair em um tecnicismo frio, como pudemos ver na própria escolha pelo PBL
e outros aportes teóricos, como os de Karl Jaspers e Pierre Bourdieu. Destaquemos também a
importância que o pesquisador, seguindo Freire, dá à palavra, uma palavra específica, coletiva,
dialogal e dialética, que serve de local de união entre a ação e a reflexão, sendo assim “capaz de
transformar o mundo”. Entretecido com tudo isso estão a fé e a esperança na humanidade, essenciais ao próprio trabalho, como apontado pelo pesquisador, e responsáveis por impulsionar
o indivíduo à ação.
Passemos, então, ao Capítulo 2, “Aproximações: Ciências Humanas”, e a seu par, o Capítulo
3, “Aproximações: Teologia”, onde o autor estenderá e aprofundará suas bases epistemológicas,
propondo diálogos com diversos pensadores e teorias.
O primeiro dos conceitos chave apresentados pelo Prof. Ribeiro é o de “Situação Limite”,
essencial para entender o locus em que os homens e mulheres estudados se encontram. Segundo
o autor, a situação limite é um lugar comumente representado em narrativas mítico-literárias,
“tendo inspirado relatos dramáticos que envolvem tanto o justo e o herói, cujo sacrifício afronta
o impasse e a morte, como seus inimigos”. Não se trata exatamente de um conceito criado por
um pensador específico, é algo que fala sobre a própria experiência e vivência humanas, presente
em diversas culturas ao longo do tempo e incorporado às noções de homem e de vida de inúmeros pensadores, como, por exemplo, Nietzsche, Heidegger, Camus, Sartre, Beauvoir e outros.
Dentre estes nomes, vale ressaltar o de Simone de Beauvoir, especialmente relevante para a compreensão da situação da mulher na sociedade contemporânea ocidental como, justamente, uma situação limite, já que, segundo ela, em sua obra “O Segundo Sexo”, conforme citada pelo pesquisador:
Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico,
econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o
conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o
castrado que qualificam de feminino.
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Infelizmente, ao longo do restante da obra, o Prof. Ribeiro não tece mais conexões com o
pensamento de Beauvoir, que, embora uma pensadora clássica e amplamente conhecida, ainda
poderia contribuir para enriquecer o diálogo em diversos momentos. De qualquer maneira, a
menção a ela é de importância e, ao longo do livro e dos relatos sobre as experiências das mulheres vítimas de violência doméstica e moradoras de rua, suas palavras continuarão a ecoar na
mente do leitor.
Em seguida, o autor se deterá um pouco mais sobre Karl Jaspers, psicopatologista e filósofo
que propôs uma conceituação própria e específica para situação limite. Segunda este, a situação
limite mostra-se como um local único para a transformação do homem e o encontro de si consigo mesmo. Nem todos serão capazes, ou estarão dispostos, a esse processo doloroso e regenerativo, muitas vezes optando por fechar os olhos e tentar ignorá-lo. Defrontar-se com a própria
morte, como o dasein heideggeriano que somos, com nossas angústias, impotência e desespero,
levam a esse olhar para dentro de si, capacitando o indivíduo a “inaugurar novo começo, revelar
quem autenticamente ele é e tornar-se responsável por sua existência”. Como veremos, os sujeitos apresentados pela obra se encontram quase que exemplarmente em situações que propiciam
esse tipo de experiência.
Ainda, o autor nos apresenta brevemente outro conceito de Jaspers, fundamental para entender não apenas a situação desses sujeitos, mas parte da relação da própria pesquisa e metodologia na vivência do pesquisador e dos pesquisados: a “comunicação existencial”. Esta permite
que, através de uma “linguagem intensamente engajada”, seja elaborada a noção de liberdade e
a superação de “preconceitos e atitudes fixistas”, permitindo assim aos sujeitos transformarem
a si mesmos e o local em que se encontram. Isso se dá através do diálogo, através do encontro
entre diferentes mundos e a criação de pontes; em outras palavras, encontrando sua antítese o
sujeito é capaz de alcançar uma nova síntese e, assim, transmutar-se.
Ainda sobre a situação limite, o Prof. Ribeiro vai nos apresentar ao trabalho do filósofo
Álvaro Vieira Pinta, que aplicará este conceito à realidade brasileira. Paulo Freire, também importante para todo o trabalho aqui realizado, é outro pensador que se usa das situações limite
em sua análise do mundo e da opressão que este exerce sobre os sujeitos. Tanto ele quanto Pinta
trabalham com a noção de “ato limite”, uma forma de se romper com essa opressão social através da luta e da resistência.
O segundo importante conceito, trazido ainda no Capítulo 2, é o de “Liminaridade”, próprio da antropologia. Segue um trecho que nos deixará claro sua relevância:
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Seres liminares situam-se nos interstícios, nos níveis mais baixos da sociedade. Não
possuem status social e tradicionalmente integram a ampla estirpe dos marginais e
dos místicos, […] não se submetem à moralidade convencional e lhes é consentido
uma moralidade aberta. […] nas sociedades complexas a liminaridade se aproxima
do estado religioso.

Relacionados a esse conceito, o autor nos apresenta às noções de “Rituais”, “Memória e
Sonhos” e “Casa, Rua e Outro Mundo”. Os rituais apresentam-se como elemento estruturante
das vidas profana e religiosa dos indivíduos e tornam “fatos tidos como irrelevantes em fatos
significativos”, além de pôr em contato indivíduo e sociedade. Eles opõem-se à rotina, marcam
e significam as passagens de nossas vidas, mas também podem legitimar a ordem estabelecida.
Essas noções se baseiam em Durkheim, Arnold Van Gennep e Carlos Rodrigues Brandão.
As memórias e os sonhos se mostram como elementos essenciais da vivência dos sujeitos
ultraexcluídos. É isso que os apontamentos da pesquisa com moradores de rua por parte de Ana
Cristina A. Nasser mostraram ao Prof. Ribeiro, ideia corroborada pelos próprios levantamentos
e experiências do pesquisador. Em meio a esses elementos de passado e futuro, os sujeitos vivem
seu presente de exclusão, fora do mercado formal de trabalho, afastados da família e de muitas
das estruturas da sociedade. Memória e sonhos servem de ferramentas para os sujeitos se relacionarem com sua própria história, ajudam a viabilizar a construção de um futuro diferente do
presente em que vivem. Ainda, ao trazer Roger Bastide para a mesa de debate, os sonhos mostram também o seu caráter limítrofe, que rompe com a normalidade, e coletivo, pertencendo
não apenas ao sonhador, mas a toda a humanidade.
A Casa, a Rua e o Outro Mundo são os locais por onde esses sujeitos transitam em suas
histórias e vivências. Casa e Rua mostram-se como um par de opostos, o privado e o público,
o íntimo e o externo, o local da autenticidade e aquele onde nos obrigam a vestir máscaras,
em suma, o Indivíduo e a Pessoa, como coloca o antropólogo Roberto DaMatta. Entender
essa organização é entender a vida do homem moderno, que circula entre esses dois universos,
um deles espaço de subjetividade e relações interpessoais intimistas, o outro reificante e massificante, o mundo público das leis. Os moradores de rua e vítimas de violência doméstica que
fogem da mesma acabam se encontrando deslocados de suas Casas, indo parar na Rua, um
local de violência e perigo, simbólica e concretamente. Em meio a isso, o Outro Mundo surge
como um local onírico, “capaz de relativizar a realidade visível que é regulada pela Casa e pela
Rua”, tenhamos ele em mente conforme o autor tratar da fé e da oração. Segundo nosso autor
e DaMatta, esses três lugares “formam o tripé básico da cosmologia brasileira”.
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O último grande conceito apresentado no Capítulo 2 é o de Microssociologia, de Georg
Simmel, essencial para a realização de pesquisas como a que originou o livro. Esse conceito nos
convida a “ver o universal a partir do individual”, o fato como “símbolo de uma realidade mais
profunda”. Nessa sociologia de Simmel, em meio a um mundo desencantado, a religiosidade
se mostra à deriva, em busca, segundo as palavras do próprio sociólogo, “de outros objetivos
e caminhos”. Ainda assim a religiosidade é parte essencial do humano, algo que forja um elo
especial entre o indivíduo e sua existência. Assim, a fé se mostra maior do que qualquer religião,
e é uma energia importantíssima nas vivências das mulheres e homens estudados.
Ainda sobre este tópico, o Prof. Ribeiro examina o célebre texto de Simmel “A metrópole
e a vida mental”, buscando nele raízes para a situação dos moradores de rua. Ele nos traz o
importante conceito do modo de ser blasè, próprio dos citadinos metropolitanos, modo de ser
que simbolicamente violenta a subjetividade do outro em defesa da subjetividade do próprio
indivíduo. Infelizmente, essa atitude não fica a cargo apenas da sociedade que exclui os moradores de rua e se cala quando defrontada com a violência doméstica, mas é algo que suas próprias
vítimas carregam introjetadas em si mesmas, tornando-as, por vezes, dóceis, passivas e apáticas,
ou então agressivas, individualistas e autodestrutivas. Une-se a isso a definição do tipo “estrangeiro”, também tirado da sociologia de Simmel, que embora possa permitir uma visão crítica e
distanciada, também traz os problemas desse afastamento e não-pertencimento. No fim, todos
os moradores de rua são estrangeiros à sua própria sociedade. As mulheres vítimas de violência
doméstica, por sua vez, tornam-se estrangeiras no próprio relacionamento, no próprio lar.
Passamos agora ao Capítulo 3 propriamente dito, migrando das ciências humanas profanas para a teologia. A primeira grande ideia aqui abordada é a de Vida Urbana, um espaço
que, segundo João Batista Libanio, embora “enfraqueça o aspecto institucional da religião” não
implica numa perda de fé, e sim permite que ela surja sob novas formas, que se sincretizam e
metamorfoseiam. Esse espaço é caracterizado pela grande velocidade, pela mudança e também
por aspirações libertárias, algo “que tem afinidade com a fé cristã”.
Nesse ambiente a sobrevivência e a reciclagem são elementos chave para se entender a religiosidade e também parte da vida dos sujeitos estudados. Amparando-se em Alfredo J. Gonçalves, que estuda o não lugar do povo de rua, próprio da liminaridade, o autor nos relata
como esse espaço mostra-se capaz de indicar uma cidadania universal e sem fronteiras, algo
muitas vezes revelado pela dor do presente e o anseio e luta por sobreviver. Assim, “o não lugar
se converte em um lugar ideal para deitar os alicerces do Reino de Deus”, e o morador de rua
se torna reflexo de Cristo, que também assumiu o manto do andarilho, identificando-se com
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os despossuídos. É a partir desse não lugar e desse sonho de fé que surge a ideia da reciclagem;
reciclagem prática, como atividade de sobrevivência de muitos desses sujeitos; reciclagem no
campo espiritual, como projeto dialético em direção ao espírito, se quisermos pensar à la Hegel,
teólogo e filósofo que infelizmente não figura dentre as referências do trabalho.
O próximo grande conceito do Capítulo 3 é o de História e Situações Humanas, onde
Ribeiro trará ideias que dialogam com o caráter eminentemente histórico que a religião cristã
assumiu em seus primórdios, herdado do judaísmo. Aqui é apresentada a ideia de que a religião
é que tem de servir ao homem, não o contrário, e como isso permeia a relação da criatura com
o Criador e sua Obra. Para tanto ele segue as ideias de Edward Schillebeeckx, pensador que olha
para a vida do homem como um “Quinto Evangelho”.
Das ideias de Schillebeeckx surge o conceito chave de Libertação, que envolve a todos os
sujeitos aqui presentes, não só os pesquisados, como também o próprio pesquisador e seus alunos. Assim, o Prof. Ribeiro nos leva de volta aos já citados Vieira Pinto e Freire, à importância
da palavra dialogada e da inconformidade com o presente, a um projeto de transformação da
sociedade. Em meio a isso, o autor nos propõe a ideia de um “sim em aberto”, que se relaciona
prática e transcendentalmente com o projeto de “tornar este mundo um lugar melhor”, anseio
presente nas orações dos sujeitos estudados, mesmo que de maneira irrefletida.
A situação vivida, sua historicidade e transcendência pela fé, sua relação com a revelação, são
conceitos que o autor nos traz e que se relacionam diretamente com o cotidiano dos homens e
mulheres aqui apresentados. São essas vivências, essas experiências, que, em última instância,
constituiriam “o grande processo mediador no longo caminho da humanidade em busca da
verdade e do bem”, seguindo Schillebeeckx. Relacionando essa ideia com o limítrofe, a liminaridade e a microssociologia como lugar teórico capaz de captar essa historicidade na subjetividade
dos indivíduos concretos, encontramos a base epistemológica que justifica a valorização do não
lugar onde esses moradores de rua e essas vítimas de violência doméstica se encontram, com
toda sua rica potencialidade. Agora, daqui para frente, o livro passará a falar eminentemente
deles a partir da luz dessas ideias, que embora configurem-se, sim, como base epistemológica
para a presente pesquisa, acabam nos remetendo a algo ainda maior, uma base para um projeto
de transformação.
O Capítulo 4, “Mulheres na Periferia”, traz um quadro sobre o local de onde vem a grande
maioria das mulheres que são vítimas de violência doméstica em nossa sociedade, como é a
vida na periferia, qual o papel da religião no dia a dia dessas pessoas e, em meio a isso, como
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os profissionais de saúde se relacionam com essa realidade. Serão trazidos encontros e diálogos
com diversas pessoas, de ambos os sexos. Se tratam de relatos vivenciados e coletados pelo
pesquisador em sua prática docente, acompanhando os graduandos em Medicina em visitas
domiciliares, a postos de saúde, a escolas e, principalmente, ao CIM.
Esses relatos configuram-se como poderoso instrumento humanizante. Mesmo que simples
e sem floreios, mostram-se comoventes, aproximam o leitor dessas pessoas e realidades, embora
de maneira breve e circunscrita pelas seleções feitas pelo Prof. Ribeiro. Relacionam-se, também,
com muito do conteúdo teórico que foi apresentado anteriormente.
O primeiro núcleo desses relatos pertence às vivências em meio às visitas domiciliares e aos
postos de saúde, trago aqui três pequenos trechos selecionados das primeiras para que se tenha
ideia de seu conteúdo:
Num aparelho de TV antiquado, o casal disse que costumava assistir ao programa do
Padre Marcelo, ritual religioso da modernidade. Perguntado se dormia bem, o homem fez sinal positivo. “E sonha?” Sim. “Com o quê?” Fez um gesto com a cabeça,
apontando a esposa. “Sonho com ela”, respondeu;
Na varanda de outra moradia, encontramos um pedreiro aposentado lendo a Bíblia.
Informou que o profeta Daniel recomendava comer verdura. Nas imediações, uma
moradora alertava que a epidemia da dengue era “igual ao que aconteceu no Egito”.
Mas suas amigas comentaram que essa menção às pragas era exagerada;
Apresentou o filho, de 45 anos, com retardo mental e muito obeso. Ele nos chamava
de “irmãos”. Contou que frequentava a Congregação Cristã no Brasil, lia a Bíblia e
às vezes seu corpo era invadido “por um anjo do Apocalipse”.

Quanto aos postos de saúde, o pesquisador não traz relatos tão diretos, mas discussões com
os profissionais que lá atuam. São abordadas questões relevantes à vivência dos pacientes, como
a situação de pessoas acamadas, sua escolaridade ou a necessidade que eles têm de ser escutados.
O segundo núcleo, mais breve, é sobre a experiência nas visitas escolares, voltadas para
entender a experiência religiosa dos jovens, sua relação com os templos, com pastores e com
a religiosidade que herdam dos pais, algo que se mostra um tanto difuso e indefinido em
diversos momentos.
O terceiro, e principal, núcleo é o da vivência no Centro de Integração da Mulher, ONG
de Sorocaba. Ao longo de três anos e meio, diferentes grupos de alunos conversaram, ao todo,
com 70 vítimas de violência doméstica. Para entendermos melhor o lugar dessas mulheres e
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a experiência didático-pedagógica, o Prof. Ribeiro discute os seguintes conceitos: “violência”,
“família” e “atividade didática”.
Ao falar sobre a violência ele retrata, e embasa com dados e pesquisas, aquilo que muitos de
nós infelizmente já sabemos, a triste e violenta situação em que a mulher brasileira se encontra.
Elencarei apenas dois dos elementos mais importantes: o mais comum é sofrerem violência
dentro de suas casas e em âmbito familiar, de pessoas conhecidas, o que leva a um sentimento
de impotência e falta de possibilidades; muito dessa violência acaba sendo encoberta pelas próprias vítimas e as pessoas próximas a elas, além de pela sociedade, inclusive as igrejas, como será
relatado adiante.
No campo da família o tema central é o da sua desestruturação. São descritos, seguindo a
divisão da psicóloga Maria Cristina M. de Camargo, do próprio CIM, quatro tipos de violência doméstica: psicológica; física; sexual; patrimonial. Creio que as três primeiras são bastante
autoexplicativas, mas cabe aclarar que a patrimonial se trata da “proibição de trabalhar; apropriação de seus rendimentos”. A violência no seio do lar, local retratado pela sociedade como
recanto da segurança, acaba fazendo com que essas vítimas, em suas próprias palavras, sintam-se
“anestesiadas”, “mecanizadas”, “à procura de um chão”. Desse cenário decorrem diversos problemas psicológicos, como baixa autoestima, depressão e pensamentos suicidas. Ainda, é abordado o problema da própria submissão feminina, de raízes histórico-culturais, e a precocidade
e muitas das relações conjugais, várias das quais acabam se firmando quando a jovem foge de
sua própria casa parental para esses casamentos, muitas vezes trocando um cárcere pelo outro.
Por último, ao tratar da atividade didática, o Prof. Ribeiro dará mais detalhes sobre as visitas
de seus alunos de Medicina ao CIM, com informações sobre o ambiente, sobre o contato com
as profissionais do Centro e também com as mulheres lá abrigadas. Esse encontro de realidades
radicalmente diferentes leva os alunos a entenderem melhor não apenas as pessoas que poderiam vir a atender no futuro, mas também o mundo de onde eles mesmos vinham, com todos
seus privilégios. Rompiam-se estereótipos, vislumbrava-se a complexidade múltipla, nada dualista, da vida do ser humano por trás dessas histórias de violência e alertava-se contra a formação
de uma visão maniqueísta que simplificasse tudo em termos de vítimas e algozes, bons e maus.
O problema é sistêmico, conjuntural, está ligado ao patriarcalismo e ao machismo, que acossa a
todos os membros da sociedade. Com isso, o autor levava seus alunos a refletir “sobre os limites
da consulta médica ‘moderna’ e sobre a necessidade de prestar atenção aos aspectos políticos da
medicina e de superar a onipotência de profissionais de saúde”.
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Ao fim do presente capítulo, o autor levanta duas importantes considerações retiradas da experiência: as “buscas cotidianas de evasão” dessa realidade, seja pela alienação, pelo trabalho ou
pelo relato a parentes e amigos e a necessidade que essas mulheres têm de “fazer sua revolução
pessoal” antes de conseguir romper com sua realidade opressora e tentar recorrer aos aparatos
institucionais da sociedade brasileira.
Agora se abre o Capítulo 5, “Mulheres Clamam nas Profundezas”, em que o pesquisador trará diversos trechos de relatos obtidos ao longo dos três anos e meio junto ao CIM para discutir
alguns importantes conceitos neles que se relacionam com as bases apresentadas anteriormente.
Antes de tudo, o Prof. Ribeiro afirma nortear-se pelas ideias de Paulo Freire e Schillebeeckx
para, então, passar de fato aos relatos, treze ao todo. Trago aqui três deles integralmente:
Minha tortura começou quando me juntei a um ex-presidiário. Vivia reclamando
que eu não cuidava da casa e que minha comida era ruim. Logo vieram as ameaças.
Quando nasceu nossa filha, ele passou a me bater. Lá na Igreja Universal, ele era respeitado e ninguém sabia o que fazia comigo. Certo dia, não aguentei mais apanhar
calada, fui pra rua e gritei! Em seguida, fui à Delegacia da Mulher que me encaminhou para o CIM (Lucimara).
Tenho 38 anos. Fugi de casa, passei um tempo na vizinha e fui até a “Maria da Penha”, a Delegacia da Mulher. Dei queixa, meu marido voltou um anjo. Mas eu me
sentia tolhida. Ele vivia a vida dele e eu não vivia a minha! Nos separamos. Não vou
voltar atrás na minha coragem: ele duvida que sou capaz disso. Tenho uma filha, que
é evangélica, é um exemplo para mim (Priscila).
Tenho 17 anos e uma filha. Meu companheiro, de 33 anos, foi bombeiro. Me bate,
mas não posso largar dele, porque ele ameaça me matar. De família, só tenho minha
mãe, que está presa. Além dela, só Deus; oro para não ficar louca (Marciele).

Junto a cada um dos relatos vem o nome de cada uma dessas mulheres, diferentemente do
que foi feito nas visitas domiciliares. Isso, aqui, é essencial; sem nomes as pessoas tornam-se
números, perdem sua vitalidade, sua subjetividade e, assim, seu próprio ser. Ler cada um desses
relatos é conectar-se, mesmo que distante e mentalmente, no caso do leitor, com Lucimara,
Priscila, Marciele e as outras dez mulheres que emprestam suas vozes a essa obra. Saber seus
nomes é, de certa maneira, impedir que se transformem simplesmente em estatísticas, em meio
a uma realidade prenhe de violências.
A partir dos relatos, o autor discutirá sobre a enorme importância que a maternidade tem
na vida dessas mulheres, configurando-se como “experiências capazes de alcançar o sublime e o
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sagrado” e que estão intimamente ligadas às próprias histórias de violência, como pudemos ver
na história de Lucimara. O Prof. Ribeiro recorre aos estudos de viés junguiano de Cátia Cilene Rodrigues para aprofundar o caráter místico e religioso da maternidade, uma experiência
capaz de abrir horizontes como poucas outras. Essa expansão de horizontes, essa experiência
sem igual, se mostrará motor para a transformação da vida dessas mulheres, desencadeando
“um processo de individuação em que a pessoa toma consciência de ser única” e que leva ao
“confronto com a própria sombra – o lado mais instintivo da personalidade, a soma de características que a pessoa teme, e procura esconder”. Parte fundamental desse processo é o contato
com o outro. Essa individuação, mais a frente, se mostrará também motor de transformações
externas na vida dessas mulheres.
Antes disso, porém, o autor trata da transformação acarretada pela maternidade: transformação do corpo, do status social e, inclusive, do espírito. Veja as palavras da escritora Chérie
Carter-Scott, em sua obra “O Dom da Maternidade: dez versões para todas as mães”, que ele divide conosco: “[a maternidade é] o rito de passagem mais profundo e transformador que a mulher pode vivenciar… existe a sensação espiritual de que se está contribuindo para o ciclo eterno
da vida”. Com esse gancho, o Prof. Ribeiro faz um salto para o tema da sacralidade. Segundo
ele e os teóricos no qual se apoia, como Leonardo Boﬀ (expoente da Teologia da Libertação) e
Schillebeeckx, a gestação pode servir para conectar a mulher ao transcendente, estabelecendo
uma relação com o sagrado, não apenas na maternidade, que é capaz de ressignificar o que antes
era ordinário. Em meio a essas considerações, o pesquisador aproveita para discutir um pouco
sobre o papel da oração apoiando-se em Faustino Teixeira, segundo o qual ela é fenômeno universal do homem religioso, um ato de união com o sublime.
Essa última se liga à pesquisa de Cátia Rodrigues com quatorze mães que passaram por gravidez indesejada, ao longo da qual a pesquisadora constatou, nas palavras de nosso autor, que
“78% delas declararam ter experimentado uma força sobrenatural”. Nos são apresentados três
desses relatos, e trago aqui trecho de um deles, de Andréa: “Quando olhei o enxoval, de repente
tive uma enorme fé no futuro e isso me fez sentir flutuando”. Além de experiências místicas,
ocorrem também outras alterações positivas de seus sentimentos, como a inundação de alegria
e paz. Muitas delas, ainda, “Sentiam que, ao rezarem, Deus as escutava, acalmava-as e livrava-as
dos males. Afirmaram que a oração é mais importante que a religião”.
Assim, o autor passa a aprofundar a temática da relação dessas mulheres com suas comunidades religiosas, majoritariamente insatisfatória e relacionada à desestruturação de seus
lares individuais, mas também a uma desestruturação sistêmica. Tratando coletivamente desse
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fenômeno, apoiado nos estudos de Lucila Scavone, o autor nos relata como ele é algo que
vem ocorrendo e se acentuado desde os anos 60. Seus principais fatores são o crescente ritmo
de trabalho, o surgimento de melhores técnicas contraceptivas e as mudanças na divisão (por
gênero) do trabalho; este último, segundo o Prof. Ribeiro, teria diminuído “a adesão feminina
à religião formal”.
Em meio a esse cenário, e no mesmo período histórico, insere-se a disputa entre o catolicismo e o protestantismo neopentecostal, com papel central para o conservadorismo dos dogmas
religiosos e a abertura, ou falta dela, às questões propriamente feministas por parte das diferentes vertentes. Se a Igreja Católica, por um lado, demorou muito mais a se aproximar dessa
tópica e dialogar com as novas demandas sociais, por outro as pentecostais saíram na frente, mas
mantendo uma grande contradição em relação a esses temas, como já pudemos vislumbrar na
fala de Lucimara, cujo abusador detinha alta estima em meio à comunidade religiosa. O pesquisador se estenderá por algumas páginas discutindo essa disputa entre as diferentes igrejas, para
ao fim chegar a um quadro que retrata o desamparo institucional, por parte da religião formal,
no qual essas mulheres estão inseridas. Essa constatação permite-nos entender melhor a insatisfação das mesmas com suas igrejas, embora os pormenores da disputa abordados pelo Prof.
Ribeiro acabem não sendo de tão grande relevância para a vivência concreta das mesmas, por
ser algo que se distancia de suas experiências pessoais. Em meio a isso tudo existe um problema
que, este sim, é crucial para a vivência delas: suas comunidades se mostravam despreparadas
para ampará-las pois “As fórmulas genéricas [do dogma religioso] não levam em conta a tragédia singular da mulher agredida”. Frequentemente isso leva à ocultação da violência doméstica,
inclusive por parte das vítimas, inseridas em um ambiente que além de despreparado vive uma
espécie de competição por prestígio onde as aparências são de grande importância. Assim, fica
claro para muitas dessas mulheres “que, na prática, a solução para a violência não passava pela
religião formal”.
Agora, com o cenário por trás da experiência dessas mulheres devidamente delimitado, o
autor passa a tratar das técnicas que elas usaram para romper com sua realidade e sobreviver.
Isso se dá a partir de duas matrizes diferentes, segundo a divisão feita pelo Prof. Ribeiro; em
primeiro lugar, com a ajuda de instituições formais pautadas na ciência (como a psicologia, o
apoio de leis brasileiras como a Maria da Penha e também de organizações como o CIM), em
segundo lugar, recorrendo ao que ele chama de “práticas intuitivas ou ‘selvagens’ (individuais e
comunitárias)”, que é onde o pesquisador enquadra a relação dessas mulheres com o sagrado e
especialmente sua oração.
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Antes de tudo, nessa busca por “redenção”, como o autor a vê, o primeiro passo é justamente
a ruptura com a Casa, aquela discutida no Capítulo 2, parte da tríade de locais que formam
a estrutura da vivência do sujeito na sociedade brasileira. A ruptura com esse lugar é também
ruptura com o silêncio, é criar um espaço para sonhar e desejar a liberdade, e isso muitas vezes
envolve apoiar-se naquela parte da sociedade capaz de ajudá-las com esse novo projeto. Em
meio a isso, os filhos têm grande papel motivador, o que nos mostra o caráter energético da
maternidade. Essa, frequentemente, passa a assumir um papel maior do que a relação conjugal
na vida da mulher, o que favorece a ruptura. Junto a isso existem também questões de ordem
prática, como poupar os filhos dessas vivências violentas, do mau exemplo e da opressão do
patriarcalismo, cuja sobrevivência e perpetuação estão diretamente vinculadas à manutenção
desses ambientes e relações.
Todas essas vivências revelam-se como um acúmulo de situações-limite, que finalmente
tornam-se intoleráveis, energizando essas mulheres rumo à ruptura através do ultraje, da maternidade e da relação com o sagrado. Para o autor, pautado nos diversos relatos, “a ‘simples’
oração pessoal tem enorme significado. O ato de rezar se torna uma estratégia de sobrevivência
[…] uma prática de liberdade, isenta de regras e burocracia”. Essa reza não estabelece apenas o
diálogo com o divino, mas com o próprio eu, faz com que o sujeito reconheça sua condição e,
através disso, “reforça a ruptura”.
Ao fim desse trecho, não pude deixar de sentir uma pequena lacuna por parte do autor, algo
que gostaria que estivesse lá para enriquecer a discussão. A descrição dessas vivências e o quadro
pintado lembrou-me imediatamente a um conceito clássico da filosofia de Søren Kierkegaard, o
do “salto da fé”. Essa ideia se popularizou, sendo comum que ouçamos o termo mundo a fora,
mas aqui poderia ser estabelecida uma relação entre ele e a oração dessas mulheres, que levaria,
em última instância, a esse lugar existencial de que o filósofo e teólogo dinamarquês nos fala,
um onde e uma ação que marcam justamente o rompimento com a sociedade (a situação em
que essas mulheres viveram até agora) e, em seu lugar, ao menos parcial ou temporariamente,
o estabelecimento da relação com o divino. Embora Kierkegaard fale com outra situação em
mente, um tanto mais mental e abstrata, ele está tratando de questões existenciais e a relação do
indivíduo com o sagrado a partir de um local limítrofe, pautado pela cisão e o desespero, que,
em situação real e prática, é justamente aquilo estas mulheres estão vivenciando. O ato de saltar
é justamente a manifestação da potência de esperança, vivificada pelo sagrado.
Para encerrar o capítulo, o Prof. Ribeiro acaba trazendo outros autores para a mesa de debate, como Thomas Luckmann, que ressalta a importância do contato com o outro na revolução
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pessoal, algo especialmente relevante para as ideias defendidas pelo autor e as vivências dos
diversos sujeitos envolvidos com a pesquisa. Essas relações criariam uma nova visão de mundo,
uma cosmovisão que “pode ser considerada uma forma social elementar de religião”. Isso pode
dar resultados positivos (como no contato entre as vítimas de violência doméstica e pessoas que
vivem outras realidades e carregam outros valores) ou negativos (como para as crianças que vivenciam essa violência cotidianamente em suas casas). Durkheim reaparece aqui para apontar a
condição preexistente da fé dentro do indivíduo, algo anterior à própria religião, e que é capaz
de criar novos elos entre indivíduo e sociedade. Simmel também volta para corroborar essas
ideias de uma fé, ou religiosidade, “natural”, além de também apontar para como ela surge em
lugares que não são sempre vistos como religiosos pela sociedade, como a relação dos filhos para
com seus pais. Em meio a essas ideias, o capítulo encerra-se apontando a incerteza quanto ao
futuro em que essas mulheres se encontram mesmo após a ruptura, mas, ainda assim, com uma
mensagem de otimismo e, como não poderia deixar de ser, fé, algo de bom e espiritual que essas
mulheres teriam adquirido ao longo de suas experiências: “tendo experimentado o êxodo de si
mesmas, durante a travessia elas teriam aprendido a mapear eventuais oásis”.
O Capítulo 6, “Formação em Saúde”, trata da experiência vivida por parte dos alunos de
graduação em Medicina da PUC-SP, campus de Sorocaba. O docente realizou com os estudantes, voluntaria e anonimamente, uma enquete para entender as marcas que a experiência deixou
neles. Ao todo o pesquisador recebeu 57 respostas. Este breve capítulo é importante para que
o leitor entenda o aspecto pedagógico de parte da pesquisa e da atividade docente do autor. Ao
longo de suas cinco páginas, nos será apresentado um resumo sobre o que mais impactou esses
alunos, como isso influenciou seu futuro profissional e como as visitas realizadas contribuíram
para sua formação como seres humanos. O relato das respostas é dividido pelo sexo dos alunos, o que, tendo em vista que a experiência foi no contato com mulheres vítimas de violência
doméstica, com certeza foi acertado. Porém, sem nos aprofundarmos na diferença por gênero,
podemos sumarizar a experiência como positiva, tendo mostrado aos alunos uma realidade diferente da sua, fazendo-os sentirem-se horas agradecidos pelo que vivem, horas mais responsáveis
perante o futuro de sua atuação, dispostos a levar atitudes mais humanas no tratamento de seus
futuros pacientes e a repensar abordagens que poderiam acabar sendo frias ou mecanicistas,
dando espaço para a importância da escuta atenta e da empatia como forma de combater a
superficialidade tão comum na relação médica. Uma das alunas chegou a dizer: “Percebemos
que as pessoas são mais do que funções orgânicas: os sentimentos, palavras e atitudes também
ferem e causam doenças”. De maneira geral, os alunos puderam perceber a importância por
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trás da “causa das mulheres”, como disse um dos participantes da enquete do sexo masculino;
inclusive, para alguns deles “as visitas estimularam a crença em ‘algo maior’ e a adesão a atitudes
de respeito à mulher e de amor ao próximo”.
O valor pedagógico da experiência fica evidente no relatado, tanto no campo da saúde quanto no humano, embora infelizmente não saibamos o total de alunos que passou pela experiência
para poder entender a expressividade ou não por trás das 57 respostas.
Para além disso, ao encerrar o capítulo, o pesquisador aponta alguns temas que surgiram a
partir da enquete e que estão presentes em discussões da área da saúde: o choque de realidade, a
admiração e perplexidade perante os depoentes e suas experiências, e a capacitação do profissional e seu aperfeiçoamento através da empatia, essa última sendo a grande lição para os futuros
profissionais da medicina.
Chegamos agora ao Capítulo 7, “Povo de Rua – Visão de Conjunto”, espelho do Capítulo
4, agora aplicado à experiência com os moradores de rua junto ao Centro Comunitário São
Martinho (CCSM), em São Paulo. Essa experiência, diferentemente da anterior, não contém
o elemento pedagógico e não conta com a presença dos alunos de graduação. Além disso, a
base quantitativa é de outra ordem, apoiada na análise de 1342 fichas de registro criadas pelos
funcionários do Serviço Social do Centro que atendem os moradores de rua que o frequentam.
Assim, a experiência tem um caráter mais abrangente e menos pessoal do que aquela no CIM,
embora o pesquisador ainda tenha ido ao Centro em algumas visitas. O presente capítulo, diferentemente daquilo que o próprio pesquisador nos diz no começo dele, foi estruturado em não
três, mas quatro partes, das quais trataremos a seguir, uma por uma.
A primeira trata de delimitar o cenário no qual os sujeitos estão inseridos, como são suas
vidas, de onde eles vêm e quais as principais questões que permeiam sua experiência como moradores de rua. O conceito central aqui para a análise do Prof. Ribeiro é o de situação-limite, ao
qual se ligam outros abordados na parte teórica, em uma intricada rede que tenta representar
o complexo quadro social por trás da vivência desses sujeitos; convém dizer que nem sempre o
pesquisador explicita os conceitos retomados, deixando a cargo do leitor fazer boa parte das conexões. Quanto aos homens e mulheres abordados por esse capítulo, um dos principais apontamentos feitos pelo pesquisador é de como eles são estigmatizados pela sociedade. Marcados com
rótulos como os de fracassados, drogados e vagabundos, todos eles carregam um fardo pesado
em sua busca por sobrevivência na metrópole, a qual os leva a transformar o espaço público
em seu espaço privado, transmutando a Casa em um lugar de perigo e não mais de proteção,
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descaracterizando-a. Essa triste realidade não é apontada apenas como tragédia pessoal, mas
também pública, elucidando de maneira inequívoca a desigualdade presente no seio, e nas ruas,
da sociedade brasileira, que ainda encara grandes dificuldades ao reconhecer e trabalhar com
esse problema, algo que fica claro pelo fato de que até recentemente, 2009, a mendicância ainda
era considerada crime pelo sistema judiciário.
Muitas das pessoas que se encontram nessa condição de vida carregam suas vidas pregressas
como marcas de ausência, aquilo que perderam e deixaram para trás quando, caso de muitos
deles, migraram para a cidade de São Paulo em busca de novas condições de vida. Como nos
aponto o autor, sua esperança na vinda à cidade grande tornou-se frustração e violência, deixando claro que em meio ao sonho encontrava-se também um despreparo para a realidade
concreta com a qual viriam a se deparar. Assim, sem deixar necessariamente explícito, o Prof.
Ribeiro acaba nos remetendo ao conceito de estrangeiro de Simmel, e reforça o que já foi dito
anteriormente, essencial para a humanização do problema: esses homens e mulheres não são
números ou uma massa disforme que se configura pura e simplesmente como problema social,
mas sujeitos com uma história vital, subjetiva, com sonhos e frustrações só seus, como veremos
melhor adiante.
A segunda parte aborda as relações três cenários: Brasil, cidade de São Paulo e CCSM. Ele o
faz apoiando-se em pesquisas quantitativas diversas e aponta como elas se usam de metodologias muitas vezes diversas, o que dificulta a obtenção de uma visão claro do cenário. São muitos
os números que o pesquisador nos traz, interessantes todos eles, mas ressalto aqui apenas alguns:
segundo uma pesquisa do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), de 2007/8, 82% dos
moradores de rua pertenciam ao sexo masculino, 53% deles com idades entre 22 e 44 anos,
67% pardos ou negros; os principais motivos para terem ido parar na rua eram álcool/drogas
(35,5%), desemprego (29,8%) e desavenças familiares (29,1%). Além disso, a muitos deles era
coibido o acesso a estabelecimentos comerciais, bancos e órgãos públicos. O pesquisador, ainda
no campo Brasil, nos traz algumas estimativas da quantidade de moradores de rua no país, mas
todas elas defasadas se pensarmos em 2021, sem contar as dificuldades encontradas em mapear
essa população nômade e invisibilizada.
Diminuindo a escala e voltando-se para a cidade de São Paulo, a estimativa da prefeitura,
em 2019, era de 24344 pessoas em situação de rua, número 60% superior ao levantado por ela
em 2015, o que mostra o horripilante cenário local e o aumento desenfreado do problema. Em
São Paulo a distribuição demográfica por sexo e cor altera-se um pouco, com 85% da população sendo composta de homens, 70% deles negros ou pardos, 46,6% entre as idades de 31 e
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49 anos. Aqui os motivos que os levaram à rua continuam sendo os mesmos, mas os números
também se alteram significativamente, com o desemprego representando apenas 13%, ao qual
poderíamos somar outros 13% de perda domiciliar, e os conflitos familiares saltando para 50%.
Esses números, como os nacionais, também têm grandes chances de sofrer de subnotificação.
Chega-se, assim, ao terceiro nível nessa escala, o do próprio CCSM, que embora tenha as
suas peculiaridades (e, agora sim, um levantamento mais preciso), vai retratar os mesmos problemas que as outras pesquisas e um perfil demográfico similar. Boa parte dos assistidos pelo
centro é paulista (e também pai ou mãe), embora em sua maioria não tenham tido contato com
a família recentemente. Muitos deles chegavam ao Serviço Social do CCSM em busca de ajuda
com documentos ou por problemas de saúde.
Todos esses números ajudam a delimitar o problema social; agora, porém, na terceira parte
desse capítulo, é realizado pelo autor uma análise qualitativa, tratando os sujeitos de maneira
mais personalista e humanizada. Como dito anteriormente, essa análise não foi realizada a partir de entrevistas do próprio autor, mas a partir das fichas do Serviço Social do Centro, 1019 das
quais continham detalhes biográficos e, por isso, são as usadas aqui. A divisão usada é de ordem
demográfica e o primeiro grupo abordado é o das mulheres, que representam 106 dos registros,
e cujas experiências são marcadas principalmente, segundo o autor, pela migração forçada, o
desemprego e as famílias desestruturadas. Muitas delas são mães, frequentemente a partir de relações com diferentes parceiros, e sofreram violência doméstica, em meio a isso muitas também
desenvolvem problemas de saúde como AIDS e outras DSTs, além de problemas mentais. Muitas “anseiam tratar-se da drogadição, fazer cursos profissionalizantes, obter emprego ou vaga em
albergue” e também se mostram agradecidas a pequenos atos de solidariedade.
Já os homens, segundo grupo demográfico, representam a vasta maioria dos registros, 898.
Sobre estes, um importante dado destacado pelo autor é a falta de alternativas de moradia, com
a prisão e até mesmo porta-malas de ônibus figurando como opções segundo os relatos; dentre
os diferentes ambientes, todos acabam sendo violentos. Assim como com as mulheres, os problemas de saúde são comuns, muitos deles decorrentes do uso de drogas e álcool. Nesse grupo
a principal menção passa a ser ao trabalho, ligado a questões de identidade, à estruturação da
vida e os problemas decorrentes disso. “Para buscar emprego, muitos pedem à CCSM óculos,
carta de pobreza, documentos e vale-transporte”. A família também aparece como “referência
de estabilidade”, mesmo que desestruturada, e relaciona-se a atos e sentimentos de filiação e
amor, como o contato com parentes distantes. “Há testemunhos do efeito positivo produzido
neles pelo acolhimento de mulheres”, sejam parceiras ou familiares. Seus relatos de como foram
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parar na rua seguem aquilo que os dados quantitativos apontam, especialmente problemas familiares (dentre eles os conjugais) e o desemprego. Como último ponto, o autor nos traz que
“a religião tanto pode ser fonte de redenção, quanto palco de intolerância” e, junto a isso, aparecem também elementos tidos por ele como mágicos, “como a sorte (ou falta dela) e a crença
em promessas (por exemplo, de programas na TV)”.
O último grupo que ele apresenta é o dos homossexuais, presentes em 15 das fichas do Centro, 14 deles homens e uma só mulher. Unanimemente, ao que parece, todos eles atribuem a
ida à rua “à rejeição familiar frente a sua característica sexual”, o que se configura como tragédia
pessoal e “cria obstáculos à eventual retomada de contato”. Seus problemas são os mesmos dos
outros grupos, desemprego, abuso de substâncias e problemas de saúde.
A quarta e última parte do capítulo vem para complementar a terceira com a ajuda da tecnologia. O pesquisador, se usando do SPAD-T, “software que quantifica a frequência de palavras-chave em textos e identifica frases (ou ‘cordas’) em que essas palavras-chave estão inscritas”,
levantou os três principais temas que perpassam as vivências de todas essas pessoas: “Família;
Álcool/drogas; Desejos, Planos e Sonhos”. A isso, seguem-se alguns detalhes dos dados levantados e, junto a eles, trechos dos relatos junto da análise do autor, acabando por reforçar aquilo
que já foi visto até aqui. Quanto ao primeiro grande tema, Família, fica claro para o pesquisador
que ela tem papel central na vivência dos sujeitos, frequentemente ligada a metas de redenção,
servindo muitas vezes “como boias de sanidade e de esperança num mar de vulnerabilidade”.
Em meio a muitas dificuldades, ainda assim, “percebem-se indícios de esperança”.
Passando para a questão do álcool e das drogas, fica claro para o autor que o abuso dessas
substâncias “é um estigma na vida da população de rua”. Seu uso está envolto em rituais de
sociabilidade, parceria, proteção e segurança, segundo o psicólogo Walter Varanda. Fora seu
caráter social, ela tem também uma função terapêutica para seus usuários, servindo para “aliviar, estimular, anestesiar, relaxar o autojulgamento e permitir a manipulação da autoimagem”,
o que deixa claro o importante papel que elas adquirem nas técnicas de sobrevivências dessa
população. Segundo a psicóloga Ana Cristina Bueno, se trata de “uma tentativa desesperada de
autocura para o desamparo e a solidão”.
A terceira questão, que encerra o presente capítulo, é a dos pedidos, planos e sonhos, que
o autor vai relacionar com o “Outro Mundo” de DaMatta. Essa questão subjetiva e fugidia foi
analisada pelo pesquisador especialmente a partir dos pedidos que esses homens e mulheres
fazem ao Serviço Social do CCSM. Passes para transporte, fotos para documentos e cartas de
pobreza apontam para o trabalho, assim como a busca por cursos profissionalizantes. Vagas em
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hospitais, albergues ou creche para os filhos também figuram, junto ao pedido por auxílio de
advogados para tratar das mais diversas questões burocráticas, como, por exemplo, aposentadoria. Existem ainda mais outras coisas, mas de um modo ou de outro, a grande maioria dos
pedidos acaba apontando “planos de alcançar um tipo de diferente de vida”. Ao fim e ao cabo, o
Prof. Ribeiro nos passa aquela que talvez seja a mais importante das mensagens desse livro: “No
horizonte da esperança desses homens e mulheres constatam-se anseios possivelmente comuns
à humanidade: constituir família; trabalhar em emprego estável; colocar os filhos na escola;
comprar uma casa onde todos possam morar juntos e felizes”.
Ao fim do capítulo anterior o Prof. Ribeiro ressalta novamente a “complexa subjetividade
do povo de rua” e aponta “como o anseio por ‘outra realidade’ abre espaço para experiências de
salvação, entre elas a oração”. Essas ideias vinculam-se intimamente com o Capítulo 8, “Povo
de Rua Clama nas Profundezas”, par do capítulo 5, que se inicia com a análise de um curioso
documento, as “cartas dos analfabetos”, ditadas por eles e escritas pelo pessoal do CCSM. O
pesquisador teve acesse a esse material através da memória desses funcionários e nos apresenta
breves relatos das histórias envolvendo algumas dessas correspondências, horas com finais felizes, horas não. Em todas elas os moradores de rua se comunicavam com suas famílias, geralmente mães, ex-esposas ou filhos; às vezes queriam notícias, outras, alguma ajuda ou até mesmo
combinar um reencontro. São relatos singelos, sem grandes detalhes, mas que emocionam e
humanizam, como fotografias com pequenos pedaços da esperança, dos sonhos e da alma desses
homens e mulheres.
O segundo grande tópico do capítulo trata da religião, traz alguns poucos dados quantitativos a partir do uso do SPAD-T, e, a partir das menções nos relatos passa a fazer uma análise
da vivência religiosa dos sujeitos. Em meio a essa análise, destaca-se que “Jesus” não aparece
nenhuma vez ao não ser quando ligado a nome próprio, e “Deus” aparece apenas duas vezes. Já
“igreja” e “religião” aparecem um pouco mais, geralmente de maneira positiva e ligada a encontros felizes em templos, um dos poucos lugares que não fecha as suas portas para essa população
e onde, muitas vezes, eles encontram algum tipo de auxílio, inclusive, financeiro. Para resumir
os aspectos positivos da experiência, o autor nos diz o seguinte: “Foram alcançados resultados
como o equilíbrio através da igreja evangélica, o conforto emocional após deixar a casa por
conflito familiar e a devoção alimentada pela reza diária do terço”. Porém, a religião formal também foi palco de situações de conflito, geralmente ligada a desavenças familiares que levaram à
situação de rua. Seguindo a tendência pré-estabelecida, o Prof. Ribeiro trata de trechos desses
relatos dando os nomes das pessoas.
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Para fechar este que é o último capítulo do livro, o pesquisador nos fala da experiência que
teve durante aquilo que chama de “três ‘encontros ecumênicos’ de oração” no CCSM, que
seguiam, como era de se esperar, o roteiro católico. Segundo nosso autor, em primeira pessoa,
“observei a utilização de um estilo centralizado e até rigoroso, o que provavelmente desestimulava a participação espontânea”. Assim, o ecumenismo vem por parte dos participantes,
que muitas vezes rezam orações diferentes daquelas de sua origem. Manuela, ou simplesmente
Manu, uma agente leiga da instituição que ajudava a animar o evento tinha a seguinte opinião
sobre isso: “Eles não sabem distinguir uma religião da outra. O que vale é o amor, a serenidade
e, assim, a prece deles flui” e acrescenta que lá eles “esquecem a realidade da rua, resgatam algumas lembranças e ganham outro sentido para suas vidas. Alguns passaram até a acreditar em
Deus”. Isso legitima a crença do autor de que aquele espaço se configura como um de respeito
e acolhimento, radicalmente diferente do vivenciado por essa população cotidianamente nas
ruas. Ligado a isso ou não, Manu também constata que esses indivíduos também rezam espontaneamente em outras situações e que vários carregam consigo a Bíblia. Para o pesquisador, essa
experiência toda está intimamente ligada ao conceito de religiosidade prévia, não institucional,
de Simmel.
Após o fim do encontro, o Prof. Ribeiro entrevistou dois dos participantes, Francisco Leite e
Manuel Silva, embora longe de dar um quadro geral, na conversa com eles o pesquisador pode
observar a importância da fé; ambos rezam e isso parece ajudá-los a dar certa ordem em meio
ao caos que habita em suas vidas. O autor ainda apresenta outros detalhes para colorir esses homens para o leitor, dos quais trago aqui que Francisco gosta de ler a Bíblia, inclusive já teve muitas edições diferentes, já Manuel se diz devoto de Nossa Senhora e carrega um santinho dela.
O pesquisador encerra o capítulo e, de certo modo, tudo que veio antes, dizendo que todo
o material e vivência da pesquisa “revelaram o quanto a oração é preciosa fonte de sanidade e
redenção para quem a praticava”. Ao fim de todo o percurso, creio que o leitor é levado a concordar com ele.
Antes de saltar para a bibliografia, o autor nos apresenta suas “Considerações Finais”, algumas páginas que servem de conclusão a tudo que foi visto. Ele aponta como a oração estabelece
o contato com um “Amor todo-poderoso”, seguindo a linha tradicional de um catolicismo
de esquerda. O autor também ressalta elementos da tese defendida ao longo das páginas, por
exemplo, a prática desestruturada e fragmentária da fé dessas pessoas ou como suas vidas são
pautadas pela exclusão, liminaridade e sobrevivência, além do papel que a oração tem em meio
a isso.
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O Prof. Ribeiro nos diz que o trabalho foi inspirado em Jó, o famoso personagem bíblico
que passa por muitas agruras e ainda assim permanece fiel a Deus, para o professor essa parábola
fala sobre essa experiência religiosa das profundezas e como, segundo suas palavras, “o diálogo
com o Altíssimo contribui para suportar – mas não necessariamente superar – os paradoxos
da vida”. A oração configura-se como uma das poucas coisas que está sempre ao alcance desses
sujeitos, ao menos do ponto de vista de que não é algo que pode ser-lhes negado de fora, e além
de pô-los em contato com o transcendente externo, coloca-os também em contato, agora nas
palavras do resenhista, com a centelha do Todo que cada um deles carrega.
Ao fim de tudo, o autor nos fala um pouco da experiência e intenção da pesquisa, seu intuito
era o de resguardar e ajudar a dar voz a tudo o que aqui foi relatado e que, à maneira da leitura
e contato distante, o leitor também pôde experienciar. Dessa maneira, podemos concluir que
o objetivo foi alcançado e “esse sussurro, essa palavra misteriosa [que] corre o risco de nem ser
percebida […] e, portanto, ser descartada” por aqueles mesmos que a vivenciam e, assim, pela
sociedade, foi resguardada junto a este livro.
Ao fim desse outro longo percurso que acabou sendo essa resenha, gostaria de pontuar
algo que creio ser relevante, levando em conta boa parte do público-alvo e o próprio paradigma da obra: o presente resenhista não é cristão de nenhuma sorte. Ainda assim, seguindo
o espírito ecumênico, creio que a experiência dessa leitura seja de grande valor para todos
aqueles que resguardam dentro de si um pouco daquela fé de que nos fala Simmel. Se o
autor do livro usa termos como “Amor” ou “Altíssimo”, ambos com A maiúsculo, isso está,
claramente, ligado ao fato de ser católico (um que parece se identificar de alguma maneira
com a inestimável Teologia da Libertação), mas não só. Essa terminologia cristã, além de
cara ao próprio autor, é cara também à grande maioria (senão todos) os sujeitos abordados
nessa obra,63 e, portanto, é aquela que de fato dialoga com suas experiências de vida, como
constatado ao longo de diversos dos relatos aqui apresentados. Para o leitor interessado em
pensar parte do significado mais profundo dessas páginas sob outra ótica, é fácil trocar realizar a troca de substantivo para aquilo que mais o apraza, por oras, inclusive, optei por falar
simplesmente naquilo que é “transcendente”.
Ainda no tema religioso, fica evidente que esse trabalho acadêmico é pautado, acima de
tudo, pelo conceito de ágape, aquele amor transcendente que a tudo abarca, e que, seguindo os
63

Como todos sabemos, o Brasil é um país majoritariamente cristão; segundo o Censo de 2010 do IBGE, 64,6% dos
brasileiros se identificam como católicos e 22,2% como protestantes.
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passos do Cristo, preocupa-se em primeiro lugar com os mais vulneráveis, os excluídos, aqueles
que são diariamente apedrejados pela sociedade, mas que, ainda assim, alguns deles, são capazes
de manter a sua fé e torná-la manifestação e motor da sua potência de transformação. O valor
que um trabalho desses tem em meio a tempos tão sombrios não pode ser devidamente posto
em palavras, trata-se, com certeza, de algo indispensável a uma sociedade doente e mergulhada
em um materialismo ególatra, individualista, autodestrutivo e muitas vezes esvaziado de espiritualidade. Portanto, este livro configura-se como algo que vem a somar-se aos diversos tipos
de trabalho em nome de um sonho cujo objetivo é erigir aquilo que, seguindo o paradigma
desta obra, poderíamos chamar de “Reino de Deus”, ou também, simplesmente, de um futuro
melhor. As frentes de batalha são muitas e estão a toda volta, presentes nos menores atos do
cotidiano de todos nós.
Ainda assim, devo deixar aqui uma crítica. A publicação da presente obra em 2021 pela
CRV de certo modo indica uma busca por ampliar o público que seria alcançado por um trabalho desses e sinto que, com esse propósito em mente, o texto poderia ter se valido de uma
adaptação maior na passagem de tese de mestrado para livro. No seu estado atual, é claro que
se trata de um trabalho acadêmico e, com isso, seu público acaba se restringindo àqueles que
pertencem a esse meio ou, ao menos, aos de inclinação semelhante. A estrutura do livro, sua
divisão capitular, por exemplo, poderia ter sido inteiramente adaptada, os apoios teóricos poderiam ter sido entretecidos com o tema central do livro de forma mais orgânica e fluída, para que
a leitura fosse mais agradável a um gosto mais amplo. É verdade que se trataria de um enorme
trabalho por parte do autor, e possivelmente editor, o que torna perfeitamente compreensível
que ele não tenha sido realizado, mas, ainda assim, parece ao resenhista que teria sido algo valioso para ampliar sua capacidade de difusão.
Quanto ao aporte teórico do qual o Prof. Ribeiro lança mão, fica claro que se trata de escolhas para corroborar a sua tese e, também, projeto político-religioso, já que em nenhum momento da obra são postas em debate ideias contrastantes. Não creio que isso seja condenável,
mas, ainda assim, é um dado que deve ficar registrado. O único prejuízo que isso causa é que
sem esse debate o autor pouco se posiciona de maneira verdadeiramente original nas páginas e
acaba, assim, filiando-se a uma tradição de maneira intelectualmente passiva, embora com verve
e coragem pelo próprio tema e trabalho realizado.
Feitos esses apontamentos, concluo o texto reforçando, mais uma vez, o grande valor que
o trabalho tem como obra social. A fé não é só um tema central, ela o permeia de cabo a rabo,
energiza-o, mostra-se como seu coração pulsante. Trata-se, portanto, de um trabalho de fé em
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Deus, mas, muito mais importante que isso, um trabalho de fé na criatura, essa humanidade tão
complexa que nós e todos os homens e mulheres retratados nesse livro, com sua rica e intricada
subjetividade, compomos em irmandade, seja ela reconhecida ou não. Assim reumanizados,
sigamos todos nós o exemplo do Prof. Ribeiro, lutando cada um à sua maneira em busca da
realização do sonho coletivo, lembrando sempre que o que importa é a luta, o caminho, já o
destino está lá apenas para motivar-nos, alcancemo-lo um dia ou não.
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IR. VERA MARIA, CIBERTEOLOGIA

PUNTEL, Joana T. (org). O humano na dinâmica da Comunicação. São Paulo: Paulinas/
SEPAC, 2021.
O livro O humano na dinâmica da Comunicação (2021), organizado por Joana T. Puntel, apresenta uma temática instigante
e provocativa na sociedade atual (de pandemia), com o lema
“Um jeito novo e criativo de evangelizar”, refletida e debatida no
Primeiro Congresso de Comunicação Online Paulinas (2020).
Com o objetivo presente no Serviço à Pastoral da Comunicação (Sepac), o Congresso teve em vista educar para a comunicação à luz de reflexões e discussões atuais, bem como promover
uma formação humana e cristã: a abertura ao diálogo, à espiritualidade, à interação e à participação nos processos comunicacionais. O conteúdo centrou-se em reflexões sobre e a partir do
ser humano, neste complexo mundo da comunicação.
O livro divide-se em três partes, pontuando o conteúdo do Congresso na fala de seus
palestrantes. Traz, também, a contribuição de um Simpósio sobre a temática, realizado presencialmente, em 2019, pelo Sepac. Como última parte, um convite para rezar a comunicação
– preces que louvam a Deus dispõem-se a servi-lo como missionários e suplicam pelo complexo
mundo da comunicação, na dinâmica que vivemos atualmente.
• Na primeira parte do livro, sempre centrados na temática do humano, D. Joaquim Mol expõe o tema “A partir do humano, comunicador, um novo humanismo cristão”, pois, no ambiente
digital, hoje, as pessoas encontram novas formas de relação, de interação. Encontram também
oportunidades para pensar (revisitar) sua vocação humano-cristã. Essa reviravolta comunicacional
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afeta o modo como o ser humano vive, pensa, age e se relaciona com Deus, com os outros, com
a sociedade. O comunicador, então, é chamado a ser construtor de um novo humanismo, considerando a comunicação, as redes sociais como novos espaços de evangelização, como “portais de
verdade e de fé” (Bento XVI, 47o Dia Mundial das Comunicações, 2013).
• O ser humano, comunicador, é um ser político. Consideração necessária que Luís M. Sá
Martino apresenta ao desenvolver a temática “A política como presença: democracia e regimes
de visibilidade”. É preciso revisitar o seu significado e atualidade nas sociedades de 2020, pois
somos cidadãos com direitos e deveres.
• “A cultura digital contemporânea é humana” é o tema que Elizabeth Saad aprofunda. As
transformações que levam o ser humano a novas formas de habitar o mundo hoje se caracterizam, sobretudo, pela presença de tecnologias comunicativas. As inovações são rápidas e
constantes, e já nos situam no contexto de uma cultura digital. Como situar o ser humano na
dinâmica das inovações tecnológicas? Há lugar, espaço, para o desenvolvimento que leve em
conta o “humanismo”?
• Na dinâmica da comunicação, o Papa Francisco é um ser humano que nos devolve o verdadeiro significado do “encontro”, do apelo a viver a “vocação de ser humano”. Francisco, um
homem que não somente diz verdades, como também aconselha, escreve, fala, vive e expressa
os mais humanos e “divinos” gestos de comunicação. Afinal, o que é o ser humano, uma “obra-prima” do Deus Criador, comunicador? “A comunicação do Papa Francisco” é o tema desenvolvido com maestria por Moisés Sbardelotto.
• O ser humano vive em uma cultura que denominamos “cultura digital”. É um contexto
que desafia e apela à evangelização da Igreja Católica para entrar no diálogo entre fé e cultura,
sempre com mais conhecimento e competência. Assim, o novo Diretório para a Catequese,
publicado recentemente em junho de 2020, dedica quatorze intensos artigos à “Catequese e
cultural digital”. O ser humano, vivendo o contexto da cultura contemporânea, precisa ser
compreendido e educado na cultura digital, que o leva à nova percepção da fé. O apelo e a educação na catequese, presente no Diretório, são analisados por Joana T. Puntel.
• “O ser humano educomunicativo, um estilo”, oferecido por Helena Corazza, leva a refletir
que, quando se fala de “educomunicativo” se está relacionando um campo de conhecimento
e atuação que envolve a comunicação e a educação. Pensadores dos dois campos reconhecem
o humanismo que perpassa tanto a comunicação quanto a educação. É nessa compreensão e
atuação que a Educomunicação torna-se um modo de ser e de atuar, um estilo de vida.
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Por fim, na sua proposta de formar, educar para “um jeito novo e criativo de evangelizar”, o
presente livro oferece ainda os conteúdos desenvolvidos ao redor da temática sobre o ser humano na dinâmica da comunicação, no Simpósio realizado em setembro de 2019.
No contexto da era digital que vivemos, pensar e refletir sobre o “ser humano”, na sociedade
complexa de comunicação, o Sepac contribui para uma evangelização que se pauta pelo diálogo
entre fé e cultura, propiciando a busca e o aprofundamento do sentido do viver segundo um
humanismo cristão.
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DI SCUR SO D O S A N T O PA D R E F R A N CI S CO
NA CO NCLUSÃ O D A O R A ÇÃ O ECUM ÊN I CA
“O SENHO R D EU S T EM PR O J ET O S D E PA Z :
JUNTO S EM PR O L D O LÍ B A N O ”
Quinta-feira, 1o de julho de 2021
[Multimídia]
Queridos irmãos e irmãs!
Reunimo-nos hoje para rezar e refletir, impelidos por uma grande preocupação pelo
Líbano ao ver mergulhado numa grave crise este país, que trago no coração e desejo visitar. Agradeço a todos os participantes por terem acolhido prontamente o convite e pela
partilha fraterna. Nós pastores, sustentados pela oração do Povo santo de Deus, neste momento escuro procuramos, juntos, orientar-nos à luz de Deus. E, na sua luz, vimos antes
de tudo as nossas sombras: os erros cometidos quando não testemunhamos o Evangelho
com toda a coerência, as ocasiões perdidas no caminho da fraternidade, reconciliação e
plena unidade. Disto, pedimos perdão e, de coração contrito, dizemos: “Senhor, misericórdia!” (cf. Mt 15,22).
Este era o grito duma mulher que veio precisamente dos lados de Tiro e Sídon ao encontro
de Jesus e, cheia de angústia, Lhe implorava insistentemente: “Socorre-me, Senhor!” (15,25).
Este grito tornou-se, hoje, o grito dum povo inteiro, o povo libanês desiludido e exausto, carecido de certezas, de esperança, de paz. Com a nossa oração, quisemos acompanhar este grito. Não
desistamos, não nos cansemos de implorar, do Céu, aquela paz que os homens têm dificuldade
em construir na terra. Peçamo-la insistentemente para o Médio Oriente e para o Líbano. Este
querido país, escrínio de civilização e espiritualidade, que irradiou ao longo dos séculos sabedoria e cultura, que testemunha uma experiência única de convivência pacífica, não pode ser
deixado à mercê do destino ou de quem busca sem escrúpulos os próprios interesses. Pois, sendo
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sem dúvida um pequeno-grande país, o Líbano é mais do que isso: é uma mensagem universal
de paz e fraternidade que se eleva do Médio Oriente.
Quase como resposta ao grito de nossa oração, hoje ressoou entre nós uma frase, que o Senhor pronuncia na Escritura. São poucas palavras, pelas quais Deus declara que tem “projetos
de paz e não de desgraça” (Jr 29, 11). Projetos de paz e não de desgraça. Nestes tempos de desgraça, queremos afirmar com todas as forças que o Líbano é e deve continuar a ser um projeto
de paz. A sua vocação é ser uma terra de tolerância e pluralismo, um oásis de fraternidade onde
diferentes religiões e confissões se encontram, onde comunidades diversas convivem, sobrepondo o bem comum às vantagens particulares. Por isso é essencial – desejo reiterá-lo – “que os
detentores do poder se ponham, final e decididamente, ao serviço autêntico da paz e não dos
interesses próprios. Basta com os lucros de poucos, à custa da pele de muitos! (…) Basta com
fazer prevalecer verdades de parte sobre as esperanças da gente!” (Palavras na conclusão do diálogo, Bari, 07/VII/2018). Basta com usar o Líbano e o Médio Oriente para interesses e lucros
alheios! É preciso dar aos libaneses a possibilidade de serem protagonistas dum futuro melhor,
na sua terra e sem interferências indevidas.
Projetos de paz e não de desgraça. Vós, queridos libaneses, distinguistes-vos ao longo dos
séculos, mesmo nos momentos mais difíceis, pelo vosso espírito de iniciativa e laboriosidade.
Os vossos cedros altos, símbolo do país, evocam a riqueza florescente duma história única. E
lembram também que os grandes ramos só podem nascer de raízes profundas. Inspirem-vos
os exemplos de quem soube construir fundamentos compartilhados, vendo as diversidades,
não como obstáculos, mas como possibilidades. Radicai-vos nos sonhos de paz dos vossos
idosos. Nestes meses, como nunca, compreendemos que não podemos salvar-nos sozinhos e
que os problemas de uns não podem ser alheios aos outros. Por isso, apelamos a todos vós. A
vós, cidadãos: não percais a coragem, não desanimeis; encontrai nas raízes da vossa história a
esperança de voltar a germinar. A vós, dirigentes políticos: para que, de acordo com as vossas
responsabilidades, encontreis soluções urgentes e perduráveis para a crise económica, social e
política atual, lembrando-vos de que não há paz sem justiça. A vós, queridos libaneses da diáspora: para que coloqueis ao serviço da vossa pátria as energias e os recursos melhores de que
dispondes. A vós, membros da Comunidade Internacional: com um esforço conjunto, sejam
estabelecidas as condições para que não soçobre o país, mas inicie um caminho de recuperação. Será bom para todos.
Projetos de paz e não de desgraça. Hoje, como cristãos, queremos renovar o nosso compromisso de construir um futuro juntos, porque o futuro só será pacífico se for comum. As relações
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entre os homens não se podem basear na busca de interesses, privilégios e lucros de parte. Isto
não! A visão cristã da sociedade deriva das Bem-aventuranças, brota da mansidão e da misericórdia, leva a imitar no mundo o agir de Deus, que é Pai e deseja a concórdia entre os filhos.
Nós, cristãos, somos chamados a ser semeadores de paz e artesãos de fraternidade, a não viver de
rancores e remorsos passados, não fugir das responsabilidades do presente, a cultivar um olhar de
esperança sobre o futuro. Acreditamos que Deus indique um único rumo para o nosso caminho:
o rumo da paz. Por isso, aos irmãos e irmãs muçulmanos e doutras religiões, asseguramos abertura e disponibilidade para colaborar na construção da fraternidade e na promoção da paz. Esta
“não exige vencedores nem vencidos, mas irmãos e irmãs que, não obstante as incompreensões
e as feridas do passado passem do conflito à unidade” (Discurso no Encontro inter-religioso, Ur
06/III/2021). Neste sentido, espero que este dia seja seguido de iniciativas concretas sob o signo
do diálogo, do empenho educativo e da solidariedade.
Projetos de paz e não de desgraça. Hoje adotamos como nossas as palavras cheias de esperança
do poeta Gibran: Mais além da cortina negra da noite, há uma aurora que nos espera. Alguns jovens entregaram-nos agora mesmo lâmpadas acesas. Eles, precisamente os jovens, são lâmpadas
que ardem nesta hora escura. Nos seus rostos, brilha a esperança do futuro. Seja-lhes prestada
escuta e atenção, pois passa por eles o renascimento do país. E todos nós, antes de empreender
decisões importantes, tenhamos em conta as esperanças e sonhos dos jovens. E tenhamos em
conta as crianças: os seus olhos luminosos, mas banhados por demasiadas lágrimas, sacudam as
consciências e orientem as opções. Outras luzes resplandecem no horizonte do Líbano: são as
mulheres. Vem à mente a Mãe de todos que, da colina de Harissa, abraça com o olhar a quantos
chegam ao país vindos do Mediterrâneo. As suas mãos abertas estão voltadas para o mar e para
a capital Beirute, para acolher as esperanças de todos. As mulheres são geradoras de vida, geradoras de esperança para todos; que elas sejam respeitadas, valorizadas e envolvidas nos processos
decisórios do Líbano. E também os idosos, que são as raízes. Os nossos anciãos: tenhamo-los
em conta, escutemo-los. Que eles nos deem a mística da história, que nos deem os alicerces do
país para continuarmos. Eles querem voltar a sonhar: escutemo-los, para que, em nós, aqueles
sonhos se transformem em profecia.
Parafraseando novamente o poeta, reconhecemos que, para chegar à aurora, não há outra
estrada senão a noite. E na noite da crise, é preciso permanecer unidos. Juntos, mediante a
honestidade do diálogo e a sinceridade das intenções, é possível levar luz às áreas escuras. Confiamos cada um dos nossos esforços e compromissos a Cristo, Príncipe da Paz, porque – como
antes rezamos –, “quando se elevam sem sombras os raios da sua misericórdia, fogem as trevas,
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termina o crepúsculo, dissipa-se a obscuridade e passa a noite” (cf. São Gregório de Narek, Livro
da Lamentação, 41). Irmãos e irmãs, oxalá se dissipe a noite dos conflitos e ressurja uma aurora
de esperança. Cessem as animosidades, extingam-se os dissídios e o Líbano volte a irradiar a luz
da paz.
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Queridos irmãos e irmãs!
Este lugar abençoado faz-nos pensar nas origens, nos primórdios da obra de Deus, no nascimento das nossas religiões. Aqui, onde viveu o nosso pai Abraão, temos a impressão de regressar
a casa. Aqui ele ouviu a chamada de Deus, daqui partiu para uma viagem que mudaria a história. Somos o fruto daquela chamada e daquela viagem. Deus pediu a Abraão que levantasse os
olhos para o céu e contasse as estrelas (cf. Gn 15, 5). Naquelas estrelas, viu a promessa da sua
descendência, viu-nos a nós. E hoje nós, judeus, cristãos e muçulmanos, juntamente com os
irmãos e irmãs doutras religiões, honramos o pai Abraão fazendo como ele: olhamos para o céu
e caminhamos sobre a terra.
1. Olhamos para o céu. Ao contemplarmos o mesmo céu alguns milénios depois, aparecem as
mesmas estrelas. Iluminam as noites mais escuras, porque brilham juntas. O céu oferece-nos assim uma mensagem de unidade: sobre nós, o Altíssimo convida a não nos separarmos jamais do
irmão que está ao nosso lado. O Além de Deus envia-nos mais além de nós, ao outro, ao irmão.
Mas, se quisermos salvaguardar a fraternidade, não podemos perder de vista o Céu. Nós, descendência de Abraão e representantes de várias religiões, sentimos que a nossa função primeira
é esta: ajudar os nossos irmãos e irmãs a elevarem o olhar e a oração para o Céu. E disso todos
precisamos, porque não nos bastamos a nós próprios. O homem não é omnipotente; sozinho,
não é capaz. E se escorraça Deus, acaba por adorar as coisas terrenas. Mas os bens do mundo,
que fazem muitos esquecer-se de Deus e dos outros, não são o motivo da nossa viagem sobre a
terra. Erguemos os olhos ao Céu para nos elevarmos das torpezas da vaidade; servimos a Deus,
para sair da escravidão do próprio eu, porque Deus nos impele a amar. Esta é a verdadeira religiosidade: adorar a Deus e amar o próximo. No mundo atual, que muitas vezes se esquece do
Altíssimo ou oferece uma imagem distorcida d’Ele, os crentes são chamados a testemunhar a
sua bondade, mostrar a sua paternidade através da nossa fraternidade.
A partir deste lugar fontal da fé, da terra do nosso pai Abraão, afirmamos que Deus é misericordioso e que a ofensa mais blasfema é profanar o seu nome odiando o irmão. Hostilidade, extremismo e violência não nascem dum ânimo religioso: são traições da religião. E nós,
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crentes, não podemos ficar calados, quando o terrorismo abusa da religião. Antes, cabe a nós
dissipar com clareza os mal-entendidos. Não permitamos que a luz do Céu seja ocultada pelas
nuvens do ódio! Sobre este país, acumularam-se as nuvens negras do terrorismo, da guerra e
da violência. Com isso, sofreram todas as comunidades étnicas e religiosas; de modo particular
quero recordar a comunidade yazidi, que chorou a morte de muitos homens e viu milhares de
mulheres, donzelas e crianças raptadas, vendidas como escravas e sujeitas a violências físicas e
conversões forçadas. Hoje rezamos por todas as vítimas de tais sofrimentos, por quantos ainda
estão dispersos e sequestrados para que regressem brevemente às suas casas. E rezamos para que
em toda a parte se respeitem e reconheçam a liberdade de consciência e a liberdade religiosa:
são direitos fundamentais, porque tornam o homem livre para contemplar o Céu para o qual
foi criado.
O terrorismo, quando invadiu o norte deste amado país, destruiu barbaramente parte do
seu maravilhoso patrimônio religioso, incluindo igrejas, mosteiros e lugares de culto de várias
comunidades. Mas, mesmo naquele momento escuro, brilharam estrelas. Penso nos jovens voluntários muçulmanos de Mossul, que ajudaram a refazer igrejas e mosteiros, construindo amizades fraternas sobre as ruínas do ódio, e penso nos cristãos e muçulmanos que hoje restauram
conjuntamente mesquitas e igrejas. O professor Ali Thajeel referiu-nos também o regresso dos
peregrinos a esta cidade. É importante peregrinar rumo aos lugares sagrados: é o sinal mais belo
da saudade do Céu na terra. Por isso, amar e preservar os lugares sagrados é uma necessidade
existencial em memória do nosso pai Abraão, que em vários lugares ergueu para o céu altares
ao Senhor (cf. Gn 12,7.8; 13,18; 22,9). Que o grande patriarca nos ajude a tornar oásis de paz
e de encontro para todos os lugares sagrados de cada um. Pela sua fidelidade a Deus, tornou-se
uma bênção para todos os povos (cf. Gn 12,3); a nossa estada hoje aqui, seguindo os seus passos, seja sinal de bênção e esperança para o Iraque, o Médio Oriente e o mundo inteiro. O Céu
não se cansou da terra: Deus ama cada povo, cada uma das suas filhas e cada um dos seus filhos!
Nunca nos cansemos de olhar para o céu, de olhar para estas estrelas, as mesmas que outrora viu
o nosso pai Abraão.
2. Caminhamos sobre a terra. Os seus olhos erguidos para o céu não desviaram, antes encorajaram Abraão a caminhar sobre a terra, a empreender uma viagem que, através da sua descendência, tocaria todos os séculos e latitudes. Mas tudo começou a partir daqui, do Senhor que o
“mandou sair de Ur” (Gn 15,7). Por conseguinte, o seu foi um caminho em saída, que implicou
sacrifícios: teve de deixar terra, casa e parentes. Mas, renunciando à sua família, tornou-se pai
duma família de povos. Algo de semelhante acontece também conosco: no caminho, somos
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chamados a deixar aqueles vínculos e apegos que, fechando-nos no nosso grupo, impedem-nos
de acolher o amor ilimitado de Deus e ver os outros como irmãos. É verdade! Precisamos de sair
de nós mesmos, porque temos necessidade uns dos outros. A pandemia fez-nos compreender que
“ninguém se salva sozinho” (Francisco, Carta enc. Fratelli tutti, 54); mas volta sempre a tentação de nos distanciarmos dos outros. Todavia “o principio “salve-se quem puder” traduzir-se-á
rapidamente no lema “todos contra todos”, e isso será pior que uma pandemia” (ibid., 36). Nas
tormentas que estamos a atravessar, não nos salvará o isolamento, não nos salvarão a corrida
armamentista e a construção de muros, que, aliás, nos tornarão cada vez mais distantes e irados.
Não nos salvará a idolatria do dinheiro, que nos fecha em nós mesmos e provoca abismos de
desigualdade onde se afunda a humanidade. Não nos salvará o consumismo, que anestesia a
mente e paralisa o coração.
O caminho que o Céu aponta para o nosso percurso é outro: é o caminho da paz. E este
requer, sobretudo na tormenta, que rememos juntos na mesma direção. É indigno que, enquanto todos somos provados pela crise pandêmica, e especialmente aqui onde os conflitos
causaram tanta miséria, alguém pense avidamente nos seus negócios. Não haverá paz sem
partilha e acolhimento, sem uma justiça que assegure equidade e promoção para todos, a
começar pelos mais frágeis. Não haverá paz sem povos que estendam a mão a outros povos.
Não haverá paz enquanto se olhar os outros como um “eles”, e não como um “nós”. Não
haverá paz enquanto as alianças forem contra alguém, porque as alianças de uns contra os
outros só aumentam as divisões. A paz não exige vencedores nem vencidos, mas irmãos e
irmãs que, não obstante as incompreensões e as feridas do passado passem do conflito à unidade. Na oração, peçamos isto para todo o Médio Oriente; penso em particular na vizinha
e atormentada Síria.
O patriarca Abraão, que hoje nos reúne em unidade, foi profeta do Altíssimo. Uma antiga
profecia diz que os povos “transformarão as suas espadas em relhas de arados, e as suas lanças,
em foices” (Is 2, 4). Esta profecia não se realizou; antes, espadas e lanças tornaram-se mísseis e
bombas. Então donde pode começar o caminho da paz? Da renúncia a ter inimigos. Quem tem
a coragem de olhar as estrelas, quem acredita em Deus, não tem inimigos para combater. Tem
apenas um inimigo a enfrentar, que está à porta do coração e insiste para entrar: é a inimizade.
Enquanto alguns procuram mais ter inimigos do que ser amigos, enquanto muitos buscam o
próprio benefício à custa de outros, quem olha as estrelas da promessa, quem segue os caminhos
de Deus não pode ser contra ninguém, mas por todos; não pode justificar qualquer forma de
imposição, opressão e prevaricação, não se pode comportar de modo agressivo.
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Queridos amigos, será possível tudo isto? Encoraja-nos o pai Abraão, que teve esperança
para além do que se podia esperar (cf. Rm 4, 18). Na história, muitas vezes corremos atrás de
metas demasiado terrenas e caminhamos cada um por conta própria, mas, com a ajuda de Deus,
podemos mudar para melhor. Cabe a nós, a humanidade de hoje e principalmente os crentes
das diferentes religiões, transformar os instrumentos do ódio em instrumentos de paz. Cabe
a nós instar fortemente os responsáveis das nações para que a proliferação crescente de armas
ceda o lugar à distribuição de alimentos para todos. Cabe a nós fazer calar as mútuas acusações
para dar voz ao grito dos oprimidos e descartados no planeta: muitos estão privados de pão,
remédios, instrução, direitos e dignidade. Cabe a nós colocar à luz do dia as foscas manobras
que giram à volta do dinheiro e pedir com veemência que o dinheiro não acabe sempre e só
por nutrir a desenfreada comodidade de poucos. Cabe a nós salvaguardar a casa comum das
nossas ambições predatórias. Cabe a nós lembrar ao mundo que a vida humana vale pelo que é
e não pelo que tem, e que a vida de nascituros, idosos, migrantes, homens e mulheres de todas
as cores e nacionalidades é sempre sagrada e conta como a de todos os outros. Cabe a nós ter a
coragem de levantar os olhos e olhar as estrelas, as estrelas que viu o nosso pai Abraão, as estrelas
da promessa.
O caminho de Abraão foi uma bênção de paz. Mas não foi fácil! Teve que enfrentar lutas e
imprevistos. Também nós temos pela frente um caminho acidentado, mas precisamos, como
o grande patriarca, de dar passos concretos, peregrinar para descobrir o rosto do outro, partilhar memórias, olhares e silêncios, histórias e experiências. Impressionou-me o testemunho de
Dawood e Hasan, um cristão e outro muçulmano, que, sem se deixar abater pelas diferenças,
estudaram e trabalharam juntos. Juntos, construíram o futuro e descobriram-se irmãos. Também nós, para prosseguir, precisamos fazer, juntos, algo de bom e concreto. Este é o caminho,
sobretudo para os jovens, que não podem ver os seus sonhos truncados pelos conflitos do
passado. Urge educá-los para a fraternidade, educá-los para olharem as estrelas. Trata-se duma
verdadeira e própria emergência; será a vacina mais eficaz para um amanhã pacífico. Porque sois
vós, queridos jovens, o nosso presente e o nosso futuro!
Somente com os outros é que se podem curar as feridas do passado. A senhora Rafah contou-nos o exemplo heroico de Najy, da comunidade sabeia mandeia, que perdeu a vida na
tentativa de salvar a família do seu vizinho muçulmano. Quantas pessoas aqui, no silêncio e
ignorados pelo mundo, iniciaram caminhos de fraternidade! Rafah contou ainda as tribulações
indescritíveis da guerra, que forçou muitos a abandonarem casa e pátria à procura dum futuro
para os seus filhos. Obrigado, Rafah, por partilhares conosco a firme vontade de permanecer
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aqui, na terra dos teus pais! Oxalá todos aqueles que não o conseguiram fazer e tiveram de fugir
encontrem um acolhimento benévolo, digno de pessoas vulneráveis e feridas.
Foi precisamente através da hospitalidade, traço característico destas terras, que Abraão recebeu a visita de Deus e o dom, já não esperado, de um filho (cf. Gn 18,1-10). Nós, irmãos e
irmãs de diversas religiões, encontramo-nos aqui, em casa, e a partir daqui, juntos, queremos
empenhar-nos para que se realize o sonho de Deus: que a família humana se torne hospitaleira
e acolhedora para com todos os seus filhos; que, olhando o mesmo céu, caminhe em paz sobre
a mesma terra.

Oração dos filhos de Abraão
Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, que amais a família humana e tudo o que as vossas
mãos fizeram, nós, filhos e filhas de Abraão pertencentes ao Judaísmo, ao Cristianismo e ao Islã,
juntamente com os demais crentes e todas as pessoas de boa vontade, agradecemos-vos por nos
terdes dado como pai comum na fé Abraão, filho insigne desta nobre e amada terra.
Agradecemos-vos pelo seu exemplo de homem de fé que Vos obedeceu completamente,
deixando a sua família, a sua tribo e a sua pátria a fim de ir para uma terra que não conhecia.
Agradecemos-vos também pelo exemplo de coragem, resiliência e força de ânimo, generosidade e hospitalidade que nos deu o nosso pai comum na fé.
Agradecemos-vos particularmente pela sua fé heroica, demonstrada na disponibilidade em
sacrificar o próprio filho para obedecer à vossa ordem. Sabemos que era uma prova muito difícil, da qual, todavia, saiu vitorioso, porque confiou sem reservas em Vós, que sois misericordioso e sempre abris novas possibilidades para recomeçar.
Agradecemos-vos porque, abençoando o nosso pai Abraão, fizestes dele uma bênção para
todos os povos.
Pedimos-vos, Deus do nosso pai Abraão e nosso Deus, que nos concedais uma fé forte,
operosa no bem, uma fé que abra os nossos corações a vós e a todos os nossos irmãos e irmãs;
e uma esperança irreprimível, capaz de em tudo vislumbrar a fidelidade das vossas promessas.
Fazei de cada um de nós uma testemunha do vosso cuidado amoroso por todos, especialmente os refugiados e os deslocados, as viúvas e os órfãos, os pobres e os doentes.
Abri os nossos corações ao perdão recíproco, tornando-nos instrumentos de reconciliação,
construtores duma sociedade mais justa e fraterna.
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Acolhei na vossa morada de paz e luz todos os defuntos, de modo particular as vítimas da
violência e das guerras.
Assisti as autoridades civis na busca e localização das pessoas sequestradas e na proteção especial das mulheres e crianças.
Ajudai-nos a cuidar da terra, a casa comum que, na vossa bondade e generosidade, destes a
todos nós.
Sustentai as nossas mãos na reconstrução deste país e dai-nos a força necessária para ajudar,
aqueles que tiveram de deixar as suas casas e terras, a regressar em segurança e com dignidade,
e a começar uma vida nova, serena e próspera. Amém.
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