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APRESENTAÇÃO
INTRODUCTION

No ano de 1997, o Regional Oeste 2 tomou a decisão acertada, por parte dos
bispos, em relação ao futuro da Igreja do Mato Grosso. Buscando atender às
necessidades do nosso tempo, a Igreja se perguntou a respeito do contexto da
formação. Quinze anos depois, o SEDAC (Studium Eclesiástico Dom Aquino Corrêa),
hoje Faculdade SEDAC, caminha gradativamente em ascendência, tanto do ponto
de vista profissional/operacional, do ambiente de estudo e reflexão, quanto na
preocupação com a preparação para o exercício do ministério pastoral. Trabalho
sério e dedicação não faltaram para que este caminho fosse traçado. O SEDAC fez
caminho rápido, graças às pessoas que acreditaram, e, que estão à frente, com
afinco, na condução e no protagonismo desta instituição.
Passo a passo, decisão e decisão, o SEDAC ocupa o seu espaço na sociedade,
no ambiente da cultura, atingindo o reconhecimento público. O lançamento
do primeiro número da revista Studium - Revista de Filosofia e Teologia atinge o
ponto importante da caminhada acadêmica da Faculdade SEDAC. O caminho da
maturidade se consolida com a produção intelectual, que atende aos anseios de
todos. A Revista é um espaço de oportunidades para divulgar a nossa instituição,
através do pensar sobre o Homem de ontem, de hoje e de amanhã, do pensar sobre
o Mundo como a circunstância que nos cerca e enquanto mundo de oportunidades
e, pensar e rezar a Deus como Arche e Telos do nosso ser e agir. Através da Revista,
podemos divulgar intuições pastorais, a voz do Magistério do Papa e da Igreja do
Mato Grosso. Podemos partilhar as experiências missionárias de uma “Igreja de
saída”, Igreja kenótica, Igreja pobre para os pobres.
Faço votos que a Revista atinja os seus objetivos. Deus abençoe esta obra e
abençoe a toda equipe de editorial. Alegria! Parabéns!
Dom Neri José Tondello
Chanceler
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BREVE HISTÓRICO
DO SEDAC
SEDAC’S BRIEF HISTORICAL ACCOUNT

A história da Faculdade SEDAC – Studium Elesiastico Dom Aquino Corrêa – que
vem sendo construída, apresenta uma interface com a região Centro Oeste onde
se localiza, e com o regional Oeste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Sediada em Várzea Grande, segundo maior município do Estado de Mato Grosso,
recebendo ainda a influência da capital do Estado, Cuiabá, pela aproximação
geográfica.
As suas origens estão vinculadas à necessidade de se criar um centro católico
de educação superior, encontrando a sua justificativa primeiramente no impulso
renovador provocado pelo Concílio Vaticano II e também pela iniciativa da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em estabelecer o Regional Oeste 2.
O desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, principalmente dos municípios de
Cuiabá e Várzea Grande ofereceram as melhores condições de ensino e pesquisa.
É também na região metropolitana da capital que se encontrava o maior número
de pessoas capacitadas e qualificadas para o exercício do magistério nos curso
de Filosofia e Teologia. Por essas razões, decidiu-se por implantar o SEDAC no
município de Várzea Grande, região metropolitana da capital do Estado.
Foi a partir daí que no dia 11 de março de 1997 iniciaram-se as reuniões para se
estruturar o instituto, que iniciou suas atividades no ano de 1999.
Em 2008 iniciaram-se as discussões para credenciar a instituição junto ao órgão
gestor da política de educação nacional, Ministério da Educação e Cultura – MEC,
deixando assim de administrar apenas cursos livres, e assim obter a certificação
legal como Instituição de Ensino Superior. Para reponder legalmente e dar
sustentabilidade econômica, os bispos membros do Regional Oeste 2 fundaram
a mantenedora denominada ADAC – Associação Dom Aquino Correa, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com registro de seu estatuto em
cartório da Comarca de Várzea Grande, Registro n. 1.039 e Protocolo n. 64.156 de
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23 de abril de 2009, e que passou a desenvolver as suas atividades norteando-se
pela legislação federal sobre a educação superior, pelo seu regimento interno, por
normas internas emanadas dos órgãos próprios e pelo estatuto da Mantenedora,
na esfera de suas atribuições específicas. Nesse contexto, decidiu-se que o SEDAC
passaria a usar o nome fantasia: Faculdade SEDAC.
A passagem de um centro formador do clero do regional Oeste 2 para uma
Instituição de Ensino Superior – IES, se deu na pespectiva de que a estrutura
organizativa comportaria também a formação de cidadãos e profissionais
competentes, capazes de intervir na sociedade de forma transformadora a partir
da disseminação da solidariedade, justiça e compromisso social.
Outro fator que determinou a expansão da Faculdade SEDAC foi por estarinserida
num Estado que ocupa estratégica posição geopolítica em relação à América
do Sul. A sua importância é, também, ressaltada por constituir-se em uma das
principais vias de acesso aos estados da Amazônia brasileira. Com uma população
de aproximadamente 3 milhões de habitantes e 141 municípios (IBGE, 2010), Mato
Grosso é o terceiro estado brasileiro em dimensão territorial, com área de 903,3
mil km2, representando 10,68% do território nacional, encerrando em seus limites
expressiva diversidade física e sociocultural.
Assim, a Faculdade SEDAC está situada em contexto geográfico que envolve três
distintos domínios biogeográficos: o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia e as mais
importantes bacias hidrográficas do país: a do Paraguai, a do Amazonas e a do
Araguaia-Tocantins. Destaca-se, também, a diversidade étnica cultural, marcada
pela presença de diversas populações.
A Faculdade SEDAC, nesse novo ciclo de planejamento almeja ampliar suas áreas
de atuação e sua presença no Estado, propondo cursos em várias regiões, atenta
ao desenvolvimento e às demandas de cada lugar. Quer também contribuir com
a formação de profissionais pautados por metodologias ativas e inovadoras que
dialoguem com os cidadãos.
A diversidade de ecossistemas e o seu posicionamento geográfico abrem um
leque de oportunidades de investimentos na agricultura, indústria metal-mecânica,
pecuária, agroindústria, turismo, infraestrutura, dentre outras. A despeito do
crescimento econômico e competitividade agrícola, a região central do país
defronta-se ainda com a necessidade premente de aumento da escolaridade média
de sua população, de melhoria e consolidação da infraestrutura de transportes e
saneamento, de redução das desigualdades sociais e regionais e de preservação
ambiental, sob pena de comprometer a auto sustentabilidade econômico-social
pretendida pela sociedade local.
A formação de profissionais em nível superior, as reestruturações institucionais da
gestão pública, o uso de tecnologias modernas e não agressivas ao meio-ambiente
e os novos modos de interação econômica constituem alavancas seguras para a
sustentabilidade do desenvolvimento socialmente referenciado de Mato Grosso.
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O contexto contemporâneo do desenvolvimento assenta-se fortemente na
construção do conhecimento científico, no fomento de novas ideias, na inovação
tecnológica, nas soluções inovadoras e na formação de quadros profissionais de
qualidade para a sociedade.
Portanto, o desafio atual é agregar as transformações tecnológicas e as suas
influências no cotidiano da sociedade sem distanciar-se da responsabilidade de
promover o desenvolvimento humano, apresentando as suas principais políticas,
metas e ações para o período 2016 – 2020, num segundo ensaio de ampliação das
suas atividades, com o propósito de ser uma entidade socialmente comprometida
com o desenvolvimento sustentável do Estado, mediante a oferta de ensino
de qualidade, permitindo a promoção de melhores condições de vida para a
população.
O projeto de uma Revista Científica acompanha a história institucional. Um
primeiro ensaio foi a criação de um veículo de comunicação: o jornal/revista
ÁGORA que publicava artigos de professores e alunos, entrevistas e notícias. Tinha
uma circulação mais restrita ao universo ecleciástico, sem preocupação com rigor
científico e acadêmico. Em um segundo movimento criou-se a Revista Científica
Studium – revista de Filosofia e Teologia -, direcionada principalmente aos
pesquisadores, docentes, discentes e demais interessados das áreas de Teologia e
Filosofia e afins.
Ms. Edson Sestari
Diretor Geral
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EDITORIAL
EDITORIAL

STUDIUM – Revista de Filosofia e Teologia. É com este nome que a Faculdade SEDAC
apresenta aos leitores o primeiro número da sua revista.
Por que o nome STUDIUM – Revista de Filosofia e Teologia? O motivo da escolha
do primeiro nome – STUDIUM – deve-se ao fato que esta palavra era a primeira
com a qual se designava a faculdade, quando foi criada, em 1999, pelos bispos do
Regional Oeste 2 da CNBB, e que à época denominava-se STUDIUM ECLESIÁSTICO
DOM AQUINO CORRÊA (SEDAC). A transferência do primeiro nome da instituição
para a revista vem corroborar e firmar o propósito da caminhada acadêmicocientífica da própria instituição. Já a designação Revista de Filosofia e Teologia, que
acompanha o nome STUDIUM, servirá para diferenciar esta das outras revistas
brasileiras e estrangeiras, identificadas pelo nome STUDIUM.
Uma revista não nasce do acaso, mas é produto de um longo processo de diálogo,
discernimento e cooperação. Não foi diferente com esta revista, a qual, por sinal,
está intimamente ligada à história da Faculdade SEDAC. Muito embora a ideia
de se fazer uma revista já circulasse nas conversas informais entre os professores
depois da fundação da Faculdade (em 1999), o passo decisivo da criação deveuse à solicitação da Mantenedora (ADAC) e do MEC. Um projeto foi apresentado
e aprovado na reunião ordinário do CONSUP (Conselho Superior), em 11 de
novembro de 2011. Depois da aprovação do projeto, foi nomeada uma equipe
para levar adiante a elaboração do projeto, constituída dos seguintes membros:
Edson Sestari, Diretor Geral da Faculdade SEDAC, Júlio Paulino da Silva, Vice-Diretor
Administrativo, Marisa Helena Alves, Coordenadora Pedagógica e os professores
Marivelto Leite Xavier e Nedio Pertile. Além dos trabalhos desenvolvidos pela
equipe, várias reuniões também se fizeram necessárias neste ínterim, seja com os
professores, seja com pessoas externas, para finalizar o projeto.
Este foi o começo de uma empreitada de grande envergadura, cuja função e
significado não se limitam às suas atuais e futuras páginas impressas. Uma nova
revista é um espaço novo onde desembocam as investigações científicas, os
intercâmbios institucionais, abrindo novos horizontes de reflexão, de conhecimento
e de vida.
Os objetivos da revista STUDIUM – Revista de Filosofia e Teologia permitem
vislumbrar o seu perfil, a sua filosofia, os destinatários e as áreas de conhecimento
abrangidas, por isso tomamos a liberdade de transcrevê-los literalmente, conforme
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constam no seu Regulamento: “a) Divulgar a produção científica em teologia e
filosofia, em diálogo com as ciências humanas e as religiões, oferecendo contribuição
à teologia, à filosofia e à cultura; b) Fomentar o intercâmbio de conhecimentos
entre pesquisadores, docentes, discentes e profissionais, principalmente na área
da teologia e da filosofia; c) Fomentar o intercâmbio de conhecimentos com outras
instituições nacionais ou estrangeiras, principalmente na área da teologia e da
filosofia; d) Contribuir para a produção e a socialização do conhecimento junto à
sociedade”.
O primeiro fascículo da revista traz por título Pessoas em dignidade. Os temas
dos artigos focalizam a pessoa humana. Esta escolha temática tem o propósito de
dar continuidade às reflexões desenvolvidas no III Simpósio de Filosofia e Teologia,
realizado pela Faculdade SEDAC, entre os dias 23 a 25 de setembro de 2014, com o
seguinte tema: Pessoa humana. Abordagens: antropológica, bíblica e eclesial.
Pensar e repensar sobre a pessoa, a sua humanidade e dignidade, é um desafio
tão antigo tanto quanto a humanidade, porém sempre novo, uma vez que, em
cada época da história, a pessoa deve autocompreender-se, situar-se no mundo
e encontrar o sentido da existência. Atualmente existe uma pluralidade de
abordagens sobre a pessoa, advinda das ciências, das religiões, dos estilos de
vida, entre outros, o que mostra a insuficiência de um único ponto de vista para
entender o “enigma humano”. Nesta perspectiva, considerando a nossa época,
que não é só uma “época de mudanças”, mas de “mudança de época”, como falam
os pensadores, quando algumas estruturas desmoronam, novos estilo de vida
surgem, valores desaparecem e outros são adquiridos, convém, então, perguntarse: o que está acontecendo com o ser humano do século XXI? Pergunta aberta e
inquietante, cuja resposta exige investigar a condição humana no passado e no
presente, para vislumbrar um possível futuro.
Apresentaremos, a seguir, brevemente, as colaborações dos autores.
Damiano Raspo, no artigo “Dignidade da pessoa humana ou ‘o povo das bemaventuranças’”, interroga-se a respeito da pessoa e sua dignidade a partir de
indicadores fenomenológicos, psico-afetivos e sociais da época atual, marcada,
como ele mesmo diz, “pela inteligência artificial do pós-humanismo e do transhumanismo”. Evoca a chamada “sociedade da imagem”, “a moda do selfie”, e tece
comentários sobre o quadro a Piedade (1889, de Vincente van Gogh, indicadores
não só da busca da autoimagem, mas de uma referência transcendente e “digna”
à pessoa. Em passo seguinte, discorre sobre a liberdade e a dignidade à luz da
antropologia bíblica, mais específicamente, o princípio da encarnação, assim
escrevendo: “O ligame antropológico-teológico é a instituição que funda a pessoa e
nos permite sair do individualismo que consome e rever a qualidade do nosso saber [...]
e até a nossa pertença ao corpo eclesial”.
As idéias veiculadas pelas ciências humanas a respeito da dignidade e da
humanidade da pessoa têm certamente valor assegurado, entretanto, na perspectiva
bíblica, o conhecimento implica a ação, então as idéias não se limitam ao âmbito
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do conhecimento teórico, mas têm conseqüências. Então, nos perguntamos: Como
se traduz, em ações, a salvaguarda da dignidade da pessoa, por exemplo, em uma
Igreja diocesana? Tentando responder a esta pergunta, Dom Neri José Tondello,
bispo de Juína, MT, no artigo “Dignidade humana: elementos descritivos do labor
pastoral de uma diocese de ‘periferia’”, à maneira de pastor, lança um olhar de fé, em
alguns momentos de indignação, em outros de esperança, e, em outros ainda de
gratidão, à realidade social, econômica, cultural e religiosa de sua diocese e do Estado
matogrossense. Ele escreve: “O amor e a solicitude pastoral, o cuidado e o zelo pela
vida, principalmente a mais frágil e mais vulnerável desta sociedade matogrossense é
o que nos coloca em confronto com a fé que rezamos e anunciamos. [...] São os olhos
da fé que sustentam a utopia pastoral com os conteúdos do Evangelho na penumbra
das luzes e sombras do futuro que se aproxima”. Ao longo do artigo, fornece breves
dados históricos da formação do povo matogrossense,tece comentários aos Planos
Diocesanos de Pastoral, à metodologia seguida pelos agentes de pastoral, indica
os atuais desafios da evangelização, e descreve as atividades desenvolvidas pelas
pastorais de sua diocese, concluindo: “Existimos para servir. Somos uma Igreja, cuja
essência, o serviço, é o que fecunda toda a sociedade”.
Marivelto Leite Xavier faz alguns comentários a respeito do conceito de pessoa
em Hans Urs von Balthasar. No seu artigo, “A propósito do conceito literário da
pessoa como critério de universalidade em Hans Urs von Balthasar”, o autor mostra
que a missão é constitutiva e desveladora da identidade da pessoa. O fato histórico
da encarnação de Cristo desvela a condição última e universal da pessoa enquanto
sujeito no mundo, uma vez que o “a priori sintético da pessoa” são as relações
intratrinitárias entre as Pessoas divinas. Explicitando o pensamento de H. U. von
Balthasar, escreve: “A missão da pessoa (sendo com) não pode ser pensada sem a sua
genética especificamente teológica cristã trinitário-cristológica da qual depende toda
‘relação’, o que a constitui como uma nova pessoa”. Deste fundamento cristológicotrinitário da pessoa decorrem implicações para a antropologia e a eclesiologia;
ainda nessa perspectiva, a Virgem Maria desvela-se como figura arquetípica da
relação com Cristo na história da humanidade: “Será nessa relação pericorética onde
habita o critério da identidade que se desdobrará como uma missão, onde, tanto Maria
quanto a Igreja, são aquelas que, em completa gratidão, recebem e doam o Filho”.
Paulo César Nodari, em seu artigo, “Humanidade e Dignidade em Immanuel Kant
e Eric Weil”, parte de uma constante que se repete na história desde os primórdios
da filosofia: o ser humano interroga a si mesmo, sobre as suas relações e ações
e propõe sempre novas respostas em vista da autorrealização: “Os problemas
básicos da filosofia relacionados ao conhecimento, ao procedimento e às expectativas
humanas foram penetrados pelo modo humano de ser. Só foi e é possível avançar
naquelas questões básicas do filosofar se for possível entender o que é o ser humano”.
Em passo seguinte, analisa as noções de humanidade e dignidade no pensamento
de I. Kant e E. Weil. Para Kant, conforme o autor, o respeito devido ao ser humano
é inerente à sua dignidade, por ser dotado de razão e adscrito à espécie humana,
por isso, o ser humano nunca deve ser tratado como meio, mas sempre como fim:
“Todo ser humano tem direito e dever de respeito, porque pertence ao gênero humano.
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[...] para Kant, tratar a humanidade como fim e não como meio não significa senão
sustentar a dignidade do ser humano como ser racional capaz de determinar-se pela
razão”. Em relação ao pensamento de E. Weil, Nodari tece considerações sobre a
primazia da razão sobre a violência; a humanidade e a dignidade desvela-se na
capacidade racional do ser humano e na opção pela não-violência; muito embora
a violência seja irracional e tenha se tornado o motor propulsor da história, o ser
humano acede à sua humanidade pela não-violência: “Importante é afirmar que Weil
se posiciona decididamente contra a violência. A violência contradiz radicalmente a
exigência da razão que o ser humano tem em si e constitui a base de sua humanidade”.
Arildo Luiz Marconatto, no artigo “A Pessoa do Rosto”, apresenta a noção de pessoa
no pensamento de Emanuel Levinas. Partindo da afirmação de que “o rosto é o
eixo por onde passam e se fundamentam diversos outros conceitos, como o poder,
a temporalidade e a morte”, o autor discorre sobre outros conceitos levinasianos
relacionados à pessoa: o amor, a paternidade e a filiação, a transcendência, a paz, a
liberdade e a diferenciação sexual. Para o autor, o pensamento de Levinas a respeito
da pessoa fundamenta-se na ética bíblica e não na ontologia grega: “A pessoa
humana, para Levinas, é o seu Rosto e eu sou o Rosto da pessoa humana para o outro.
A relação autêntica entre esses dois rostos é que pode gerar a verdadeira humanidade”.
Quisemos incluir, no contexto das investigações sobre a noção de pessoa, a valiosa
contribuição advinda da Logoterapia. Jair Fante, no artigo “O conceito de pessoa na
obra de Viktor Frankl”, contextualiza inicialmente o surgimento e as raízes filosóficopsicológicas da assim chamada “Terceira Escola de Viena”, a Logoterapia. Para o
autor, “a Logoterapia procura, portanto, combater o vazio existencial, resgatando o
que é especificamente humano na pessoa, confrontando o paciente com o sentido
de sua vida e reorientando-para este fim”. Prosseguindo na exposição das noções
da escola logoterápica, o autor discorre sobre o conceito, as características e os
pilares de sustentação da pessoa: “Sem negar as dimensões biológica e psicológica,
Frankl agrega um terceiro elemento, a dimensão transcendente [...] porém, ela não é
a soma destas três dimensões separadas, mas, sim, uma unidade bio-pisco-espiritual”.
Discorre, enfim, sobre outros temas relevantes da escola, como o problema do
vazio existencial, a busca do sentido da vida, a relação entre a Logoterapia e a
religião, a oração, a felicidade e a missão.
Aloir Pacini, no artigo “A partir de experiências indígenas uma antropologia
da família e da pessoa humana”, descreve uma série de experiências, ligadas
particularmente à vida familiar, de duas etnias indígenas, situadas no Estado de
Mato Grosso, a dos Chiquitanos e a dos Rikbaktsa. Entre as muitas experiências ou
vivências indígenas, o autor discorre as regras do casamento e da vida conjugal,
a diferenciação sexual, o cuidado e a educação dos filhos, os ritos de passagem,
os direitos e proibições sexuais, a divisão do trabalho, as atividades econômicas,
etc. O autor parte da idéia de que, muito embora o conceito de pessoa tenha
sofrido evolução na tradição ocidental, as experiências humanas se repetem no
decurso do tempo, perdurando nas diferentes etnias. Ao investigar a origem da
família na história da humanidade, o autor identifica algumas constantes, a saber,
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o casamento, a forma nuclear e o afeto ou amor. E, conclui nestes termos: “[...]
distinguimo-nos dos animais pela cultura e não pela natureza. Ou seja, o ser humano é
um ser cultural que se afastou da natureza pela linguagem articulada, pelo telencéfalo
altamente desenvolvido e pelo polegar opositor especializado [...] ou ainda, para os
que creem, o ser humano é aberto ao transcendente”.
Ao final desta apresentação, gostaríamos de expressar reconhecida gratidão,
primeiramente aos bispos do Regional Oeste 2 da CNBB, na pessoa de Dom Neri
José Tondello, bispo de Juína e Presidente da ADAC, mantenedora da Faculdade
SEDAC, pelo apoio e incentivo à criação da revista; aos colegas professores, pelo
apoio e cooperação na elaboração do projeto da revista, na composição do
Conselho Científico Consultivo e na elaboração de artigos ; e às outras pessoas,
quer vinculadas à Faculdade, quer externas, pelas sugestões e definições mais
de ordem técnica e operativa da revista. É nosso propósito e esperança que esta
publicação abra caminhos para outras publicações, que venham firmar e divulgar
o espírito e os objetivos que norteiam, desde a origem, a Faculdade SEDAC.

Dr. Nedio Pertile
Editor
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ARTIGOS
ARTICLES
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA OU “O POVO DAS BEM-AVENTURANÇAS”
PERSON HUMAN DIGNITY OR "PEOPLE OF BEATITUDES"
Dr. Damiano Raspo
Resumo
Um dos resultados mais importantes das últimas décadas é a consciência do papel crucial
desenvolvido pelos sentidos na interação do homem com o mundo e – ao mesmo tempo –
da impossibilidade de uma inteligência artificial não ligada ao corpo e aos sentidos. Abordar
a dignidade humana e entrar no assunto através das imagens e auto-imagens (Selfie) que o
ser humano hoje reivindica convida não somente a construir uma ponte com a antropologia
teológica. O conceito de liberdade cristã é fundamentado no homem criado à imagem e
semelhança de Deus, na relação filial com ele, mas também capaz de ficar frente ao Criador. A
relação entre a condição humana e o ser do homem convida hoje – à época da modernidade
e pós-modernidade – a uma inteligência que saiba refletir esta realidade, que tem como
alicerce a ontologia: a questão do homem e do Deus de Jesus Cristo são, em última análise, a
mesma questão. A inteligência artificial e emotiva precisa de uma expressão encarnada que
a antropologia teológica realiza focalizando em Jesus Cristo, modelo antropológico, mesmo
na hora da indignidade.
Palavras chave: Dignidade humana. Antropologia. Antropologia Teológica. Pessoa. Selfie.
Abstract
One of the most important results of the last decades is the awareness of the crucial role
played by the senses in man's interaction with the world and – at the same time – the
impossibility of artificial intelligence not attached to the body and the senses. Addressing
human dignity and go into it through images and self-images (Selfie) that human beings
claim today, it invites us not only to build a bridge to theological anthropology. The concept
of Christian freedom is based on the man created in the image and likeness of God, on
filial relationship with Him, but also on his ability to stand before the Creator. Today the
relationship between the human condition and man's being invites us – at the time of
modernity and postmodernity – to an intelligence that knows to reflect on this reality, whose
foundation is ontology: the question about man and the God of Jesus Christ are ultimately,
the same issue. The artificial and emotional intelligence need an embodied expression
which theological anthropology fulfills by focusing on Jesus Christ, anthropological model,
even at the time of unworthiness.
Key words: Human Dignity. Anthropology. Theological Anthropology. Person. Selfie.

STUDIUM, Várzea Grande, ano 1, n. 1, p. 1-148, set. 2015

20

|

Dignidade da pessoa humana ou “o povo das bem-aventuranças”

Introdução
“Vós sois digno, Senhor nosso Deus, de o livro nas mãos receber e de
abrir suas folhas lacradas! Porque fostes por nós imolado; para Deus
nos remiu vosso sangue dentre todas as tribos e línguas, dentre os
povos da terra e nações” (Ap 5,9).

O título deste estudo já é uma introdução para nós entrarmos na questão1. Nesta
abordagem teológica, tentaremos focar nas questões que hoje a pessoa está
pondo à nossa época e nas questões que a nossa época põe à pessoa.
A nossa abordagem se coloca na área da teologia sistemática e, de forma mais
determinada, na antropologia teológica. Desta forma, as duas qualificações que o
título coloca servem como beiras para este “grande rio” que é para nós a questão da
pessoa: a dignidade da pessoa e o ser humano.
O subtítulo nos acompanha no segundo passo desta introdução: a dignidade da
pessoa humana não é questão somente dum indivíduo, mas é ligada profundamente
com a pertença da pessoa a um povo qualificado evangelicamente como o povo
das bem-aventuranças, ou seja, tem laços com a felicidade e a esperança.
Neste estudo, vamos iniciar através de duas perguntas fundamentais: Qual
dignidade e qual pessoa? A colocação e o trabalho da pergunta inicial é sempre a
chave hermenêutica apta para entrar no fundamento das articulações; a primeira
parte tentará chegar então até à questão antropológica passando pelos indicadores
fenomenológicos e hermenêuticos; na segunda parte, não tentaremos encontrar
na Bíblia a resposta para as nossas questões acerca da dignidade e do ser humano,
mas mergulharemos numa antropologia bíblica da liberdade e da dignidade (até o
Apocalipse com o seu cântico cristológico para o Cordeiro: “Vós sois digno”). Enfim,
na última parte – como conclusão aberta –, entraremos na articulação sistemática
dos problemas atuais, que as questões iniciais sublevaram. Entrar num sistema não
é a resposta, mas já é o caminho da nossa responsabilidade atual entre a justiça e
os mandamentos.
1. Qual dignidade e qual pessoa?
A questão, que é objeto do estudo, é atual ou não? Ou melhor, como a nossa
época coloca a questão? Qual é o interesse teológico, qual é o serviço da fé e para
a fé, que a teologia pode cumprir nesta época para entender o sentido atual do
problema?
A questão da dignidade é profundamente teológica e a nossa abordagem
teológica vai tentar enfrentar o problema até entendermos o sentido atual destas
duas perguntas: “qual dignidade?” e “qual pessoa?” Será, então, que até a dignidade
quer colocar-se como fundamento? E, enfim, existe um fundamento que seja
digno?
O presente texto foi proferido em forma de palestra, por ocasião do III Simpósio de Filosofia e Teologia,
promovido pela Faculdade SEDAC, nos dias 23 a 25 de setembro de 2014.

1
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Tais questões que focam a qualidade do ser humano hoje têm que ser colocadas
no pano de fundo da nossa época, marcada pela inteligência artificial do póshumanismo e do trans-humanismo. Então, pergunta-se: qual dignidade e qual
pessoa na época do pós-humano ou do trans-humano?2
1.1. Indicadores fenomenológicos
A nossa sociedade é chamada a “sociedade da imagem”, do consumo e da
mobilidade da imagem. Um gesto que todo o mundo faz todos os dias e assume
sempre mais importância é o olhar no espelho (cf. os estudos do psicanalista
Jacques Lacan, de 1936 até 1948, onde fala duma “fase do espelho” na qual a
criança olha para a imagem da mãe no espelho e consegue se localizar e se situar;
cf. também o filme de Ingmar Bergman sobre o silêncio de Deus, intitulado Como
num espelho, de 1961). Eu, o meu gesto e a minha imagem. Ao levantar, depois de
ter tomado banho... gesto que a gente aprende desde criança olhando para a mãe
e descobrindo que eu soueumesmo, diferente dela e do pai. Desta forma, cresce em
mim uma imagem diferente.
Hoje, porém, temos outros detalhes. Um objeto muito comum hoje em dia é o
celular. Não somente podemos ligar ou receber ligações e guardar dados, mas
podemos sobretudo bater fotos. Confirma-se o fato da “sociedade da imagem”. Mas
temos uma novidade: a moda do selfie.
Um exemplo nos ajuda, até para entendermos a ligação da questão com a
cristologia. Fazendo um passeio ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, pude bater
uma foto desta linda imagem. Perto de mim, muita gente estava fazendo os seus
“selfies”: não mais somente o meu ponto de vista era importante para ter uma visão
do Cristo, mas Eu e o Cristo Redentor... Eu dentro da imagem com o Cristo.
E, mais um detalhe: uns tinham também o “braço de selfie”, um produto voltado
para resolver o problema de quem não quer parecer estar sozinho ao tirar fotos
de si mesmo. O suporte de fibra de vidro imita um braço e possui encaixe para
smartphones, dessa forma, o usuário parece que está segurando a mão de uma
pessoa.
Agora, para fechar esta primeira análise fenomenológica, podemos até entender
o sentido da raiz linguística da palavra Pessoa, que vem do grego “prósopon”:
máscara. Na foto, com o Cristo Redentor, sou eu? No espelho, quem vejo? A minha
imagem, não somente eu mesmo. Mas cuidado, não somente o meu puro eu: eu
gosto de entrar com a minha imagem na imagem do Cristo.
Nesta parte, que tenta uma abordagem filosófico-cultural, a bibliografia utilizada refere-se às obras de
JASPERS, Karl. Psicopatologia Geral e Especial. São Paulo: Atheneu, 1985. 2 v; BAUMAN, Z. Modernidade
Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000; BAUMAN, Z. Amor Líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2003; LACAN, Jacques. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998; GIRARD, René. Mentira Romântica
e Verdade Romanesca. São Paulo: É Realizações, 2009; GIRARD, René. Anorexia e Desejo Mimético. São
Paulo: É Realizações, 2011; RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. 3 v.;
RICOEUR, Paul. O si-mesmo como outro: São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014.

2
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1.2. Indicadores psicológico-afetivos
Outro passo para entrarmos na questão da dignidade pessoal são os indicadores
psicológico-afetivos. Olhando para os jovens de hoje, muitas vezes, pode-se cair
na tentação do julgamento: “são apagados” ou caídos no tédio, então “perdem
o tempo deles” e, com a perda do tempo, também a dignidade. Se a verdadeira
questão é a dignidade, temos que dizer que no jeito “in-compreensível” dos jovens
não têm somente uma ausência, mas quase como uma crítica à sociedade: ela
“me explora”, “me utiliza”..., ou seja, me trata como objeto para um uso específico e
depois me joga fora.
Podemos dizer, enfim, que a questão da formação da liberdade humana passa
pela questão da minha dignidade. Minha, porque eu estou presente naquela
imagem do Cristo, porque o meu eu vive os afetos como num grande rio, que o
leva ou que fica dentro dele e parece estar no mundo
1.3. Indicadores sociais
A crise mundial de hoje é uma crise puramente econômica ou é uma crise do
sentido da vida? Frisam somente a primeira dimensão os jornais e a opinião
comum. Tudo se reduz a dinheiro, mas sabe-se que o sentido do dinheiro está no
trabalho do homem.
A linguagem da economia é interessante porque serve-se de noções religiosas
e teológicas: a confiança (dos mercados), a conversão (das moedas), o crédito, as
dívidas, os débitos, os sacrifícios.
Todavia, a proposta, hoje, para um trabalhador, é trabalhar sem ter um sentido,
somente trabalhar – só trabalho, sem afeto. O trabalho é um dever.
Enfim, “parece” que esta crise não é somente econômica, mas afeta o fundamento
e, de outro lado, temos a crise dos fundamentalistas (até religiosos). Mas cuidado!
As tentações – até aquelas do diabo nos evangelhos sinópticos (cf. Marcos, Mateus
e Lucas) – cheiram a incenso e não a enxofre... (como a cabeça de um palito de
fósforo).
Patologias da dignidade no nosso mundo, mas dignidade na patologia... até
nas loucuras. Estes indicadores mostram, portanto, o lugar de onde brota hoje a
interrogação sobre a dignidade da pessoa humana. Ali, não há a resposta... mas
já o simples fato de encontrar a pergunta e o sentido para o homem atual, é de
interesse da teologia, ou melhor, é da qualidade antropológica que a teologia atual
não deve esquecer-se, se não quiser subir aos céus das verdades eternas perdendo
o sentido das promessas de Deus para o homem.
O filósofo francês Paul Ricœur, no texto muito importante, Tempo e narrativa, do
ano 1983, já focava bem a nossa questão: “Se a pessoa voltar, isso se dará porque
ela continua o melhor candidato para sustentar as batalhas jurídicas, políticas,
econômicas e sociais”. Com efeito, no confronto com a "consciência", com o "sujeito"
ou o "eu", a pessoa é um conceito que sobreviveu e que hoje voltou a viver com
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força. E continua Ricœur: “Consciência? Como se poderia ainda crer na ilusão de
transparência associada a este termo, depois de Freud e da psicanálise? Sujeito?
Como se poderia alimentar ainda a ilusão de uma fundação última em algum
sujeito transcendental, depois da crítica das ideologias efetuadas pela Escola de
Frankfurt? O eu? Mas quem não sente com força a impotência do pensamento para
sair do solipsismo teórico [...]? Eis a razão – conclui Ricœur – pela qual prefiro dizer
pessoa em vez de consciência, sujeito, eu”.
Paul Ricoeur é conhecido pela sua abordagem hermenêutico-fundamental, mas
qual é a “fundamentação última”, que pode hoje ser possível para a dignidade, para
que ela não se torne o fundamento, como testemunha a história da questão dos
direitos humanos: os “direitos” parecem tomar conta do “humano”. É claro que o
fundamento não é no “humano”, mas na relação dos dois elementos e, enfim, na
qualidade humana do direito.
2. O povo das bem-aventuranças ou a antropologia da liberdade
Na Bíblia não temos a resposta para as nossas questões a respeito da dignidade
e do ser humano, mas é interessante encontrar a antropologia, que a Bíblia vai
construindo a partir das tramas da vida3.
2.1. Jesus Cristo: promessa, cruz e dignidade
No Novo Testamento, o fundamento é, com certeza, a vida de Jesus Cristo. Nele é
evidente a maneira da Sagrada Escritura articular a dignidade da pessoa humana: o
homem já está por dentro da vida de Jesus Cristo. Este é o principio de encarnação.
Entretanto, lendo os evangelhos, temos um testemunho bonito e evidente da
maneira de proceder da Boa-nova, que é Jesus Cristo. Os evangelistas sinóticos nos
ajudam. A palavra “sinótico” vem do grego sin-opticos, ou seja, “ótica comum”, visão
comum. O ponto de vista dos três evangelistas é tão importante, que todos foram
conservados no cânon das sagradas Escrituras: o olhar de quem escreve, de quem
lê e da comunidade que vive, entra no anúncio, ou seja, passa a fazer parte do
anúncio da Boa-nova.
No Evangelho de João, como se comporta, como age o autor? Quase da mesma
forma. É interessante o exemplo de Jo 19,25-27... Podemos já perceber a presença
no texto e no episódio de João mesmo, que o autor está dentro do texto e torna-se
discípulo pela palavra de Jesus e do laço que o liga a sua Mãe.
Agora, podemos olhar para este texto através de uma pintura de Vincent Van Gogh,
a Piedade, de setembro 1889. Esta obra do famoso pintor holandês tem alguns
detalhes bem interessantes, na linha do Evangelho de São João e sem esquecer a
“vocação religiosa” de Van Gogh (conforme testemunham as suas cartas).
Nesta parte, que tenta uma abordagem bíblica, a bibliografia utilizada refere-se a BEAUCHAMP, Paul.
Testamento bíblico. São Paulo: Loyola, 2005; BEAUCHAMP, Paul; VASSE, Denis. Violência na Bíblia. São
Paulo: Paulus, 1994; MEIER, John Paul. Um Judeu Marginal: repensando o Jesus histórico. Rio de Janeiro:
Imago, 1992. v. 1; VON RAD, Gerhard. Teologia do Antigo Testamento, São Paulo: Aste, 1973. v. 1 e 2.

3
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Com grande intuito, Van Gogh pinta, no lugar do rosto de Nossa Senhora, o rosto
de sua mãe, e, no lugar do rosto de João, o seu próprio rosto. Podemos reparar,
assim, que aqui acontece – poderíamos dizer – um auto-retrato (o último do artista,
que se tornou famoso pelos 43 auto-retratos), um selfie. O pintor se vê presente
na obra: na Páscoa, o homem não é deixado de fora, mas atraído e assumido
para dentro e passando ele mesmo pela cruz (conforme o significado da palavra
hebraica Pesach- passagem, testemunha).
A promessa de vida de Jesus passa pela Cruz. A dignidade da sua morte injusta
cumpre-se na verdade. Como homem justo, grita e escolhe, na mesma hora, a Cruz.
Assume a história até cruel e decide doar-se. Este é o ato da liberdade..., que não
é exterior à nossa liberdade, mas que – conforme o evangelista João e o pintor
Van Gogh bem perceberam – fica dentro deste mistério, conforme a Ele, na mesma
forma d’Ele.
E, quem olhar para a pintura de Van Gogh, é convidado a não ficar somente na
posição de espectador, mas a entrar para dentro do objeto com o próprio eu, como
na mesma atitude do discípulo que vê e descreve a cena. Enfim, no ponto de vista
do pintor, percebe-se a passagem do olhar pré-pascal do discípulo ainda não
envolvido para o olhar profundamente interior gerado pela Páscoa. O ponto de
vista, claro, é sempre a vista de um ponto e a partir dum ponto. Na qualidade deste
ponto e do seu jeito de colocar-se, pode avaliar-se a validade de todos os pontos
de vista... como já os sinópticos num “olhar-comum” – inspirado e canônico – fazem
entrando no “centro cristológico” através das periferias deles, nas quais Jesus Cristo
entrou.
Na ótica desta antropologia evangélica da liberdade, até o Apocalipse, com o
cântico cristológico do Cordeiro: “Vós sois digno” (cf. Ap 4,11; 5,9), a dignidade
– mesmo aquela cristológica – tem que ser reconhecida. Aqui, são os santos, os
bem aventurados, que acham digno o Pastor que se torna Cordeiro. E, enfim, a
dignidade é para a abertura: “Vós sois digno de abrir...”. Este sinal é a última abertura
bíblica, então, sinal de promessa e esperança.
Esta é a dignidade do centro cristológico da nossa fé, centro da fé que não é
somente “centro histórico” (cf. os estudos do biblista J. Meier sobre o Jesus histórico),
como as cidades que têm uma parte central, com edifícios históricos importantes
(dignidade do passado e do fundamento), mas que nos lembram das raízes da
cultura (dignidade social) e deixam também saudades impossíveis... (dignidade
atual). Hoje, o centro é móvel (mobile), e fica também conectado às periferias...
2.2. Dignidade e pecado: a primeira promessa
No Primeiro Testamento, a identidade do homem é clara: ele existe porque Deus
lhe fala: “Deus falou...” e criou o homem à imagem e semelhança dele, apto para
entender a fala dele, reconhecer a Deus e responder (cf. Gn1).
Voltando novamente para o Selfie, podemos reparar, com clareza, que o Selfie
acontece quando um sujeito qualquer pega o objeto de que pode bater uma foto e
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bate um retrato de si mesmo. Vamos retomar os diferentes momentos deste gesto,
sendo que a imagem vem dum gesto. Tocando o objeto, o sujeito liga e liga-se com
ele, logo, quase se espelha na sua tela, e depois encontra a sua imagem. De um
gesto, do tato vem à imagem, quase num novo ato de criação nesta sociedade da
imagem, com uma nova antropologia da imagem e da imagem de si.
No ato criador, a imagem do homem vai logo se expondo à história, à fragilidade
e à prova do mal (cf. Gn3). O sujeito deseja o objeto (celular, smartphone, tablet...)
e vai adquirindo uma imagem de si. “Batendo” um Selphie, ele, com um pequeno
toque, entra para dentro do retrato e ali vê-se a si mesmo.
É interessante observar que a palavra “pessoa” vem da palavra grega prósopon,
que significa “aspecto” (um olhar referente à...). A partir dessa palavra, os latinos
denominaram persona as máscaras usadas no teatro pelos atores.
«Onde estás?» pergunta o Criador para o homem. E ele encontra-se ferido na
imagem de si mesmo, sem máscara, nu... como no dia da criação. O desejo do
objeto e a falha no alcance dele leva-o a uma situação na qual ele acha-se in-digno,
apesar de que ele é Adam, homem que vem “da terra”... ('Ādam, )ָאָדם, embora terrível
nessas situações.
Na abordagem, neste nosso tempo “pós-moderno” ou “hiper-moderno”, da
questão da dignidade da pessoa humana, este texto fundador de Gn 1-3 vai
fazendo emergir o sentido fundamental do alicerce da promessa de Deus... até o
Selfish (egoísmo). Neste sentido, podemos entender que acontece um corte entre
a imagem refletida e a realidade da reflexão.
Ajuda-nos também o livro de Jó, no qual, os amigos – embora abertos ao diálogo
com ele – não participam da situação de Jó, homem justo, que não pertence ao
povo de Israel. Esta é a abertura indigna que não assume a situação: eles falam com
Jó e falam de Deus também, mas, fazendo isso, não deixam de falar de si mesmos.
O esforço que faz a literatura bíblica dos textos sapienciais, torna-se agora claro:
é inaceitável uma imagem de homem e de Deus, que não seja ligada ao afeto e
à sua justiça. Algo para os seres humanos é indispensável, como, por exemplo,
a dignidade do trabalhador que faz um serviço não está somente no dinheiro
recebido por causa de um contrato assinado, mas no ser reconhecido pelos outros
que apreciam o esforço dele; veja-se também o serviço e a dedicação escondidos
dos pais, dos educadores, dos voluntários..., que cumprem o gesto deles às
escondidas, sem precisar de câmaras: sem estas pessoas – que não precisam de
salário, mas somente de um “obrigado!” – o mundo não iria para frente. Neste
sentido acha-se o sentido profundo da palavra homem que vem de humus (terra)
e podemos imaginar o mesmo povo, imaginado por Jesus no discurso das bemaventuranças (cf. Mt 5), e da multidão que fica na cidade, que é a nova Jerusalém,
sabendo reconhecer na imagem do Cordeiro os sinais da pessoa do Ressuscitado,
fundamento da cidade e digno de abrir o livro, decifrando o que é digno para Deus.
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A literatura sapiencial bíblica tenta, enfim, detectar a promessa de dignidade
inscrita na vida e na fé, que já está em ação, sendo cumprida cristologicamente.
A pro-vocação é, então, mergulhar no tecido das relações de “todas as tribos e
línguas, dentre os povos da terra e nações” (cf. Ap 5,9) e perceber a fé presente na
dignidade e na indignidade.
3. “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”: a dignidade da geração e da
justiça
A dignidade tem laços com a questão do direito e da justiça, e convida a uma
leitura sistemática, sem deixar a tentativa da solução do problema numa gaveta4.
Retomando a posição do problema teológico-antropológico atual da pessoa, é
decisivo perceber e entender que o amor é para sempre. O amor é e é para sempre.
Viver no mundo e, sobretudo, viver neste nosso mundo contemporâneo,
comporta uma visão de sistema, que saiba abranger as questões que a ciência
coloca e a pastoral quer enfrentar.
3.1. Antropologia, ontologia e Trindade
A parábola dos trabalhadores da vinha (os vinhateiros), escrita no Evangelho de
Mateus, é interessante e não é por nada que João a retoma.
Uma parábola é como uma antena, para-bolé (do grego), como um sinal jogado a
todo o mundo. Nesta ótica, poderíamos de novo pedir ajuda à Van Gogh, o qual –
no final da vida – consegue vender uma obra: estamos falando da pintura “A vinha
vermelha” (de novembro 1988). Nesta pintura, temos muitos trabalhadores numa
vinha, durante o pôr do sol. Na hora da chamada dos últimos trabalhadores, um
grande raio vermelho entra na obra. Também os últimos chamados são achados
dignos de receber a mesma diária dos primeiros, assim Deus é justo e justifica (cf.
Mt 20,1-16, contra a “justificação só pela fé”). A paixão pelo trabalho e pela própria
missão acende e inflama, mas Mateus, continuando, acrescenta no seu Evangelho:
por causa desta vinha, o filho do dono da vinha é morto (cf. Mt 21,39).
Nesta parte, que tenta uma abordagem sistemática, a bibliografia utilizada refere-se à THEOBALD,
Christoph. A Revelação. São Paulo: Loyola, 2006; SEQUERI, Pierangelo. A ideia da fé: tratado de teologia
fundamental. Braga: Frente e Verso, 2013; WERBICK, Jürgen. Doutrina da Trindade. In: SCHNEIDER,
Theodor (Org.). Manual de Dogmática. Petrópolis: Vozes, 1992, pp. 429-511. v. 2; JUNGES, José Roque.
Evento Cristo e ação humana: temas fundamentais da ética teológica. São Leopoldo: Unisinos, 2002;
DE MORI, Geraldo Luiz. Le temps: énigme dês hommes, mystère de Dieu. Paris: Cerf, 2006. Vejam-se
também estes textos magisteriais e pastorais: DOCUMENTOS DO CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO
II (1962-1965). São Paulo: Paulus, 1997 (Coleção documentos da Igreja, v. 1). Constituição Pastoral
Gaudium et spes sobre a Igreja no mundo de hoje (Parte I: A dignidade da pessoa humana; Parte II: A
dignidade do matrimonio e da família); Declaração Dignitatis Humanae sobre a liberdade religiosa (nº 7);
SAGRADA CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ. Persona humana: declaração sobre alguns pontos
de ética sexual, 29 de dezembro de 1975; CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO. Documento de
Aparecida, 4. ed. Brasília: CNBB; São Paulo: Paulinas, Paulus, 2007, nn. 103-105.387-390. E, em relação ao
direito e aos direitos, veja-se BÖCKENFÖRDE, Ernest-Wolfgang. História da Filosofia do Direito e do Estado.
Porto Alegre: Safe, 2012.

4

STUDIUM, Várzea Grande, ano 1, n. 1, p. 1-148, set. 2015

Dr. Damiano Raspo

|

27

Vale, então, a pena trabalhar juntos neste mundo? Jesus foi morto e muita
violência continua... Onde ficam o amor e a dedicação em trabalhar?
O evangelista João retoma o trabalho na vinha, e entra nessa questão tentando
enxergar o trabalho que o Pai cumpre com a videira que é Jesus Cristo (cf.Jo 15). Ele
morreu, deu a vida e derramou o seu sangue (conforme o raio vermelho da pintura
de Van Gogh). Quem permanece nele, como o ramo podado pelo Pai, entra no
mistério deste “como” Jesus ama e que nos liga com a mesma dignidade de Jesus,
até com um mandamento, o qual refere-se aos laços que a dignidade comporta
entre o amor, a justiça e o direito.
Desta forma, pode-se bem entender que «Deus é amor» (1Jo 4,8.16): o amor é e
permanece sendo desse modo, ou seja, Deus ama e é.
O ser humano é assim: ele é nesta dinâmica e neste trabalho de criação e geração.
Ele é criado, não como um Pinóquio... como sendo uma simples matéria ou
madeira. Ele – como já o conto de Pinóquio evoca e o texto de Gênesis 1-2
sublimemente articula – é chamado à vida: Deus falou, soprou, criou.., como nas
veias a presença de sangue e de água. Ele é criado em Cristo para o encontro com
Ele, digno da presença constitutiva d’Ele. Ele [Cristo], que foi gerado e não-criado,
ligado eternamente na geração ao Pai, do sempre e para sempre teológico.
Neste sentido, ajuda-nos a palavra “generosidade”: quem é generoso, gera a
vida... e este ato é típico de Deus, que é amor. Neste Deus, que é amor, o homem
encontra o próprio ser autêntico e o sentido fundamental da sua criação como
pessoa humana. Ele não é somente imagem de Deus (em latim: imago Dei), mas
pessoa (do latim: persona e do grego: prósopon).
Jesus Cristo é – como confirma a regra da fé do Credo de Nicéia (325) e de
Constantinopla (381) – gerado de Deus, da mesma natureza de Deus.
Na vida digna de Jesus Cristo e do discípulo d’Ele, dos homens e mulheres também
criados n’Ele, temos o fundamento que nos possibilita responder à pergunta inicial
(qual pessoa?), que agora poderíamos até reformular nestes termos: é possível a
pessoa?
O liame antropológico-teológico é, então, a instituição, que funda a pessoa e nos
permite sair do individualismo que consome, e rever a qualidade do nosso saber
(que é científico na medida em que é antropológico, e entra nas dinâmicas da
compreensão humana) e até a nossa pertença ao corpo eclesial. Podemos, desta
forma, manter ou perder a dignidade do ser pessoal e a qualidade da comunhão
eclesial, cuidando ou não cuidando desse liame.
3.2. Dignidade, esperança e justiça
A linguagem da dignidade é típica da vida eclesial do pós-concílio. E, poderíamos
dizer que ela é um dos pontos de contato, com-tato, ou seja, vida em comum com
a vida do homem no mundo contemporâneo. É no tempo atual que o homem vive
o jogo da vida e decide sobre si mesmo.
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A retomada da Constituição Gaudium et Spes nos recorda que a dignidade não
somente é citada mais do que sessenta vezes, mas ela é definida – no capítulo
sobre a Dignidade da Pessoa Humana – como “sublime” (GS 22).
A abertura da Igreja à dignidade da pessoa humana é algo que tem a ver com
o sublime, mas não no sentido da saída da história, perdendo a coerência da
encarnação e do mistério pascal. O fundamento cristológico é sublime, como diz a
palavra, sub-lime... entra sublinearmente por baixo, por baixo do mesmo limite da
vida do homem e nas entranhas dela. Esta é a dignidade da vocação do homem: “A
razão mais sublime da dignidade do homem consiste na sua vocação à união com
Deus” (GS 19).
Neste sentido, para cultivar a dignidade, é preciso cultivar a vocação, ou seja,
aquela voz da consciência profundamente ligada à dignidade e à união com Deus
(cf. Dei Verbum 2 e 5; Dignitatis Humanae). A dignidade e a liberdade que constituem
assim esta antropologia teológica não podem se desligar das atitudes éticas e
espirituais – ao mesmo tempo – da escuta, do silêncio e da adoração: sempre é
preciso cuidar desta voz. A justiça já é esperança: na justiça, acontece e cumpre-se
escatologicamente a vontade de Deus.
De outro lado – retomando o Documento de Aparecida, do CELAM, que cita mais
de noventa vezes a palavra “dignidade” – não podemos esquecer o convite para
viver, na perspectiva reveladora e pastoral do Concílio Vaticano II nesta nossa
America Latina, a dignidade como boa nova (cf. nn. 104-105), inclusive a sua função
na educação, na escola e até nas cadeias.
A justiça já é boa nova, bom anúncio da alegria do evangelho, e, desta forma, não
pode-se esquecer o papel da promoção humana, que a Igreja cumpre, lidando com
os direitos humanos ..., mas sempre cuidando da qualidade humana do direito, sem
que os direitos tomem conta do homem como acontece na modernidade liberal e
neoliberalista, anunciando o Evangelho até os confins do tempo e do mundo..., até
os limites do sistema e sem fazer conta deles, guardando um fundamento que seja
um centro cristológico-histórico, mas móvel porque está mergulhando no rio das
vidas das multidões.
Conclusão
Abordar o tema da dignidade humana entrando no assunto especificamente
através das imagens e auto-imagens que o ser humano hoje aprecia e reivindica,
convidou-nos tão somente a construir uma ponte com a antropologia teológica. A
tentativa do diálogo é sempre nos comprometermos com as perguntas que brotam
em cada época e, sobretudo, nesta época, que é marcada pela mudança de época.
Retomando a nossa articulação, podemos rever como o próprio tratado de
antropologia teológica, típico da teologia sistemática – que é o espelho (da
reflexão) do homem e da mulher, que acreditam hoje em Jesus Cristo –, precisa
refletir e refletir-se a partir dos desafios da pós-modernidade. Assim, podemos
tentar um esboço dum novo tratado.
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Neste sentido, a releitura teológica e sapiencial nos convidou à fundamentação
bíblica do tratado e à qualidade do testemunho cristão. Desta forma, podemos
apreciar os esforços da filosofia e das ciências da modernidade e pós-modernidade
neste abraço sistemático, que a teologia tem que elaborar como esforço da
reflexão e da compreensão da fé hoje (esforço este, que se liga à fenomenologia,
à hermenêutica, à filosofia, à psicologia, à psicanálise, à estética, à antropologia
cultural e à filosofia do direito). Doutra forma, a teologia corre o risco de tornarse apologética, ou seja, uma reflexão que não consegue chegar à forma digna da
razão, digna do homem de hoje: Ratio hominis digna.
“Tu és digno”, podemos rezar, dizer e cantar com o povo do Apocalipse. Desta
forma, “eu sou digno” de falar na dignidade reconhecendo a Pessoa e as pessoas
que a realizam verdadeira e livremente.
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DIGNIDADE HUMANA: ELEMENTOS DESCRITIVOS DO LABOR PASTORAL DE
UMA DIOCESE DE “PERIFERIA”.
HUMAN DIGNITY: DESCREPTIVE ELEMENTS OF A PERIPHERICAL DIOCESE’S PASTORAL
WORK
Dom Neri José Tondello
Resumo
A expressão “dignidade humana” assume a plenitude da pessoa, no sentido intelectual,
orgânico, psicológico, espiritual, econômico, cultural e religioso. Trata-se do compromisso
da Igreja contido no Magistério Social em forma de teologia pastoral do Cuidado. Assumir a
pessoa, com direitos e deveres, é conclamar a todos para o Banquete do Reino. Problemas e
soluções, tristezas e alegrias, luzes e trevas constituem o ser e o agir da “Igreja em saída”, da
Igreja kenótica e samaritana, da Igreja da escuta e a acolhida e da Igreja misericordiosa. Com
Jesus, para libertar do jeito d’Ele, não deixemos que nos roubem a esperança, o Evangelho,
a comunidade, o amor e a força missionária. O labor pastoral de uma Diocese de periferia
consiste em viverda simplicidade do nosso povo no devir da salvação.
Palavras-chave: Igreja Católica. Teologia Pastoral. Dignidade Humana.
Abstract
The term "human dignity" takes the fullness of the person, in the intellectual, organic,
psychological, spiritual, economic, cultural, and religious sense. It is the commitment of the
Church present in its Social Teaching in the form of pastoral theology of caring. Taking the
person with his/her rights and duties, it means to invite everyone to the Rein’s banquet.
Problems and solutions, sorrows and joys, lights and darkness form the being and action of
a “Church which goes forth" the kenotic and Samaritan Church, the listening and welcoming
Church and the merciful Church. With Jesus, to set people free according to His way, let
not no one steal our hope, the Gospel, the community, love and the missionary power. The
pastoral work of a peripheral Diocese consists in living the simplicity of our people in the
process of salvation.
Keywords: Catholic Church. Pastoral Theology. Human Dignity.

1. Introdução
Querido povo de Deus e lideranças comprometidas com o serviço pastoral!
Homens e mulheres de boa vontade! A todos os apaixonados pela dignidade
humana compartilho um pequeno artigo com o intuito de envolver-lhes ainda
mais com esta causa. Foi-me apresentado este pedido através do Editorial da
revista Studium. Aceitei esta tarefa como desafio nada fácil para mim com pouco
tempo para pensar e escrever. Diante de uma vida agitada, nem sempre é possível
ter paz de espírito suficiente para pensar esta grande e nobre temática. Contudo,
entendi que, mesmo, com sacrifício e humildade, poderia contribuir para com os
interessados e comprometidos com esta realidade.
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Permito-me, em primeiro lugar, partilhar com todos o apreço e a admiração com
esta instituição tão querida ao nosso coração, por preparar as lideranças pastorais
para o Regional Oeste 2 do Estado de Mato Grosso. Na verdade, a Revista é um passo
muito significativo na vida desta instituição,a Faculdade SEDAC. Atinge com esta
meta de produção, a divulgação de uma história construída com suor, coragem e
esperança. Consolida-se, desta maneira, o caminho para a maturidade. Muito amor
e/ou paixão, em outras palavras, pelo Reino. É como o nascimento de uma criança.
Novo parto – Vida nova. Decisão e trabalho – amor e ardor missionário.
Com a participação de pessoas corajosas e decididas, novos horizontes fazemse ver a partir desta obra. Com noites prolongadas e noites sem ocaso, recurso
econômico sempre escasso, entre outras dificuldades, mesmo assim, não faltam os
que acreditam e dão sua vida por esta obra de Deus. Muito obrigado à comunidade
acadêmica, instituição que partilhei como professor e convivência por cinco anos
(2004-2008), até o dia de minha nomeação episcopal (12/11/2008).
Escrevo como um irmão de casa. O SEDAC, vale ressaltar, ao mesmo tempo, em
que é ambiente fraterno e ambiente de casa, não menos, porém, é ambiente de
reflexão e de pesquisa em vista do conhecimento e busca da verdade. Ambiente de
diálogo e ambiente em construção permanente de forma participativa, dialogável
e democrática. Com passos gradativos e com o envolvimento de todos, bispos,
padres, professores, alunos e leigos, no intuito de responder às necessidades do
nosso tempo. O SEDAC, aliás, continua uma decisão corajosa tomada de forma
conjunta, desde o ano 2000. A Faculdade SEDAC – Studium Eclesiástico Dom
Aquino Correa – é uma instituição que ocupa cada vez mais o seu espaço, na
Igreja, através de uma pastoral eficiente, preparando seus pastores/colaboradores
diretos, sobretudo, buscando resultado e eficácia na ação pastoral. Ambiente que
conquistou o reconhecimento do Ministério de Educação e Cultura, portanto, tratase de um espaço que propõe respeito ao ambiente da cultura em geral. Deseja, na
progressão do caminho, levar ideias e treinamento pastoral contando, cada vez
mais com pessoas leigas a serviço desta Igreja do Mato Grosso. Instituição, que,
também já é uma presença na sociedade mato-grossense pelo serviço que vem
prestando com novas propostas de cursos em nível de graduação, pós-graduação e
extensão. Graças ao esforço de todos, esta entidade acadêmica vem consolidando
sua presença no espaço intelectual e vem contribuir com o pensar Deus, o Mundo
e o Homem numa perspectiva de transformação social em direção à “civilização do
amor”.
À medida que o mundo se inova e, ao mesmo tempo, urgem transformações,
descobertas científicas e avanços tecnológicos aparecem, fazem-se necessárias
também inovações de nossa parte com o desejo de responder aos apelos que a
realidade suscita. O Mato Grosso é hoje um Estado que atingiu os maiores índices
de produção. Com a chegada da tecnologia de ponta, vemos um Mato Grosso cada
vez mais amarelo por causa do cultivo do milho e do girassol, cada vez mais branco
pela criação de gado nelore ou pela plantação de algodão, cada vez mais verde em
vista da produção da soja que substitui o cerrado e a floresta amazônica. Somos
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um Estado de muitas riquezas e reservas naturais, minérios e outras fontes. Para
alguns, o Estado do Mato Grosso é o Estado do futuro e do Cuidado, e, para, outros
o Estado do oportunismo e devastação. No entanto, o que temos é um Estado em
acelerada direção ao grande negócio.
Somos um Estado de uma multiplicidade tanto cultural como étnica, tanto
econômica como politica, tanto ideológica como religiosa. Embora sendo
um Estado que mais cresce do ponto de vista econômico em proporção ao
crescimento econômico nacional, e terceiro Estado maior exportador depois de
São Paulo e Rio de Janeiro, contamos com a presença de vulnerabilidade social
das mais gritantes. Nossas precárias estradas oferecem perigo e risco à vida no
tráfego. A disparidade entre ricos e pobres atinge-nos de maneira assoladora.
Encontramo-nos mergulhados em uma ditadura da corrupção e não sabemos por
quanto tempo, o quanto isso ainda vai nos castigar. Sofremos com a impotência
do Estado de Direito. Tudo é mostrado, provado e pouca providência se vê, e
mínima responsabilidade cobrada. Tudo parece ficar do mesmo jeito de sempre:
a impunidade para com os envolvidos. Em decorrência da corrupção, a saúde é
sucateada, a educação é vendida ou terceirizada, a segurança fica por conta da
sociedade civil, “salve-se quem puder”. E não é devolvido quase nada aos cofres
do povo. São os paraísos fiscais no exterior que guardam os assaltos dos nossos
cofres públicos. Abandonam-nos em nossos atoleiros. Somos assaltados no
aumento abusivo da Energia Elétrica e no aumento do combustível. Nosso povo
está descrente e sofre revolta. Desacredita e não vê saída. Políticas de coronelismo
ultraconservador tomam o poder e querem perpetuar-se nele a vida toda, e a
qualquer custo. Verdadeiros oportunistas de interesse particular. A desigualdade
social é das mais díspares que se pode imaginar. “Quem tem... tem! Quem não tem,
não tem”. Rapidamente tudo se concentra nas mãos de poucos: a economia, as
terras e os bens de produção. Assistimos a violência e a morte em decorrência da
injustiça social vigente. Enterramos crianças que não tiveram o direito de nascer, e
jovens, vítimas da violência, da droga e do álcool. “Deus não quis assim”. Sepultamos
trabalhadores idosos sem dignidade e sem o mínimo de aposentadoria. Quando
virá o controle do corte de nossas matas e florestas?! Sem escrúpulo enchemos
nossos rios de venenos e agrotóxicos. Sempre em vista do deus lucro, deus capital.
Muitas pessoas morrem nas estradas antes de chegar ao atendimento de saúde.
A indignação ética pergunta: por quanto ainda viver-se-á a propaganda enganosa
da imagem de um país que tem controle sobre seus problemas? Grande parte
de nosso povo não tem direito nem de tomar um copo de água gelada sequer,
porque nem de energia elétrica dispõe. Como são tratados os pobres, os índios
e as mulheres em nosso próspero Estado? E, o tráfico de pessoas? Trabalho ainda
considerado em regime de trabalho escravo, até quando? E este quadro poderia
se estender.
Levando em conta os limites diante desta dura e triste realidade marcada pela
falácia e inúmeros desafios, a Igreja do Mato Grosso é mesmo assim uma Igreja
missionária e uma Igreja de fronteira, e, por isso, uma Igreja atuante e dinâmica,
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preocupada e voltada ao serviço dos irmãos e irmãs empobrecidos, “em busca de
alguma coisa de melhor” (Papa Francisco). Uma Igreja interpelada a fazer a sua
parte na construção deste Estado democrático de oportunidades ao alcance de
todos.
Este artigo que acabo de escrever expressa a fé da Igreja do Mato Grosso, com
o compromisso de ver a dignidade humana respeitada, como o próprio Jesus
deseja no Evangelho, em vista “da vida em abundância para todos” (Jo 10, 10). O
amor e a solicitude pastoral, o cuidado e o zelo pela vida, principalmente a vida
mais frágil e mais vulnerável desta sociedade mato-grossense é o que nos coloca
em confronto com a fé que rezamos e anunciamos. Rezar a Deus “a partir do
sofrimento do inocente” nos coloca em crise de pensamento e crise de fé. Tento,
também, expressar a espiritualidade que alimenta a caminhada de “amor a Deus
e amor ao próximo” em atitude de quem gostaria de semear com largueza. Além
de manifestar a intuição do labor pastoral em vista de uma dinâmica realidade do
Povo de Deus, este artigo é o olhar humano com os olhos de Deus sobre os nossos
problemas. São os olhos da fé que sustentam a utopia pastoral com os conteúdos
do Evangelho na penumbra das luzes e sombras do futuro que se aproxima. Futuro,
mesmo, que, incerto, contudo de esperança. O como animar homens e mulheres
desconfiados, decepcionados e iludidos de tudo, em nosso tempo, apresenta-se
como outra grande tarefa da Igreja neste Estado.
Não pretendo acrescentar algo a mais aos nossos Planos Diocesanos de Pastoral.
Desejo, antes, reunir apreciações do coração pastoral da Igreja a serviço da dignidade
humana. Por meio dele apresento em breves linhas, a conjuntura complexa desta
realidade do nosso Regional Oeste 2, no hoje em que somos interpelados por Deus
que “ouve o grito do seu povo e o clamor” dos mais pequeninos. Mais do que ideias,
trata-se de partilhar a experiência de Deus que vem da própria vida nos limites e
possibilidades da fé da Igreja. É a própria vivência da fé comunicada por palavras e
atitudes, ação e reflexão, formação e oração, neste querido Estado de Mato Grosso,
que me valho deste espaço com a tentativa de unir: fé e vida - teoria e prática.
Neste sentido, o “muito obrigado” aos padres, irmãs, religiosos, agentes de pastoral,
líderes de comunidades, catequistas, animadores de celebração, ministros da
Comunhão Eucarística, colaboradores na organização das festas, organizadores
de campanhas em prol das obras de caridade social. São missionários do Reino,
que graças à fé que trazem em sua alma, resistem juntamente com o povo que os
anima.
Quero agradecer a tantos irmãos e irmãs, pelo serviço missionário, tanto de fora,
missão “Ad Gentes”, como aos deste país-continente. Destaco o trabalho que foi
implantado nesta região desde os primeiros que aqui chegaram. Sou grato ao povo
que teve a coragem de partir em busca de “alguma coisa de melhor” neste Regional
com muitas promessas. Vieram como ordeiros e trabalhadores e, hoje, muitos são
taxados de criminosos. Apesar dos grandes desafios e dificuldades acreditam que
Deus tem dado este “lugar ao sol”, como pensava Pascal. Possamos ajudar a viver
neste lugar ao sol com espirito de bondade e respeito com o meio ambiente, com
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as diferentes etnias e culturas. Que possamos tratar o ambiente numa relação de
respeito e amizade, não como competidores e/ou inimigos dele.
Deus vos recompense, homens e mulheres, que fazeis da história a oportunidade
de edificar o Reino de Deus e aprimorar a Criação rumo ao Reino definitivo. À base
do amor e da fé, do ardor e da dedicação, com suor e, derramamentos de sangue,
ainda, hoje, enfrentam as questões fundiárias com a violência no campo. Atolam-se
no barro e engasgam-se com a poeira. É neste ambiente da Amazônia Legal que
Deus instalou a sua Tenda e é aqui que o nosso povo decidiu viver em paz. São
pessoas que abrem caminhos e, à paciência esperam o sol secar as estradas para
continuar o ‘’êxodo’’ Amazônia adentro. Hoje, a realidade não mudou muito. Nossas
estradas continuam precárias e oferecem grandes perigos à vida do nosso povo.
Os clamores variam desde o abandono e descaso por parte do Poder Público.
Aos amigos que, de longe e de perto, acreditam no projeto Igreja para o Mato
Grosso, juntamente com os benfeitores pela generosidade e doação, serviço
voluntário, serviço este, não somente dedicado às pastorais, mas também às obras
de assistência social – Deus lhes pague! Aos Meios de Comunicação, que, desde
sempre assumem a hora da comunicação a serviço da vida e da Evangelização.
São meios que ecoam a voz da Boa Notícia da esperança com a finalidade de
alcançar a todos, sendo voz dos sem voz. Gratidão às pessoas que doam suas vidas
e trabalham duramente, repartem seus bens e seu dinheiro em favor deste plano
que Deus aqui implantou. “Tudo vale a pena quando a alma não é pequena”.
Este artigo, não pode, contudo, deixar de ser um convite a todos, para ver este
sonho fazer-se a cada passo, e a cada manhã no limiar do nosso povo. O respeito
e acolhida ao diferente, a observância à democracia, o exercício responsável da
cidadania, bem como o processo que transforma as pessoas cristãs em pessoas
de bem para a sociedade, pessoas honestas para si e para o mundo, pessoas,
principalmente, capazes de Deus, eis também tais anseios deste artigo. Pessoas
moralmente capazes da fraternidade e da convivência pacificada na justiça e na
paz. Pessoas aprimoradas na espiritualidade do seguimento e pessoas capazes
da solidariedade. Pessoas de bom caráter, pessoas adultas e maduras na fé –
protagonistas de um Mato Grosso sem violência, sem trabalho escravo e um Mato
Grosso capaz de respeitar a dignidade da agricultura familiar, responsável pela
produção de cerca de 70% dos alimentos.
Por ultimo, este artigo oferece a espiritualidade do Semeador, para um terreno a
ser cultivado e a ser limpo dos muitos espinhos e das muitas pedras no caminho
que só os grandes são capazes de escalar ou subir, e que os poucos glutões
permitam os pequenos conquistar a dignidade humana. Contudo, o terreno é
fértil, e para alguns, que, de longe se aproveitam deste chão, exploram tudo o que
podem, sem deixar nada para nosso povo e, na medida em que são sugadas as
reservas naturais, migram em busca de mais egoísmo. O Semeador voltou a semear
e semear significa alimentar a esperança desta Igreja, Povo de Deus – e, por isso,
é preciso semear sempre. Este artigo quer animar a ação Pastoral desta Igreja.
Algumas práticas pastorais que sustentam a vida e a fé, no compromisso de tecer
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o âmbito social, político, econômico, cultural, religioso e espiritual também desejo
partilhar com vocês. Dirijo-me, amados irmãos e irmãs, a todos os povos, etnias e
cores, homens e mulheres de boa vontade, de ontem e de hoje, com o espírito de
ver o amanhecer do reino de Jesus nesta “terra de Deus e terra de irmãos”.
2. Um pouco de história
Ao lermos a história deste imenso Estado, tomamos conhecimento de que muito
foi feito, graças ao labor pastoral e à luta, à base do sacrifício e bravura de muitas
pessoas. Percebe-se que, em meio à vida e à morte, perdura sempre uma Igreja viva
que sofre as dores contínuas do parto e anseia pelo novo libertador de Deus. Tratase de uma Igreja sempre pronta a dar o seu sim em prol do caminho, da verdade
e da vida que é Jesus que sofre com os pobres. Uma Igreja a serviço da dignidade
humana, “Igreja de saída” (Papa Francisco).
Desde o tempo do extrativismo vegetal (a madeira), passando pelo processo
da agricultura familiar, alcançando o extrativismo mineral e animal, a chegada
do agronegócio, o Mato Grosso caminha longe de viver a vocação solidárioeconômica. Sabe-se das riquezas de que dispõe, principalmente os minérios, as
florestas, a água doce, mas o futuro permanece, ao mesmo tempo, caminho aberto
e incerto. Creditamos, contudo, ao potencial humano, o futuro desenvolvimento
equilibrado, sustentável e democrático para esta parcela do Brasil. Queremos um
Brasil para todos e um Mato Grosso para todos. Sustentamos o sonho em construir
uma sociedade humana, equilibrada, feliz, saudável e de paz somada à harmonia e
ao potencial de todo o diferente na linguagem do amor, linguagem que aproxima
e une. Linguagem que interpreta a verdade de nós mesmos, do mundo e de Deus.
Linguagem da verdadeira libertação.
3. O nosso povo
O nosso povo vem aqui em “busca de alguma coisa de melhor”, como disse o Papa
Francisco aos imigrantes de Lampedusa, no Sul da Itália, em 20135. É o povo que
vem em busca de terra e pão. São migrantes de São Paulo, Minas Gerais, Espírito
Santo, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e de todos os recantos
deste imenso país. São migrantes vindos do Norte, principalmente do Estado de
Rondônia. Povos ribeirinhos e nossos povos indígenas, formados por várias etnias
em tantas aldeias, pequenas comunidades. Todos na luta para salvar a cultura, as
terras e a identidade de seus costumes, direito de viver com dignidade – mestres
da natureza.
4. Como cuidar da dignidade humana		
A pastoral de Jesus não é de improviso, mas de providência e planejamento.
Para planejar, é preciso discernir e tomar as devidas decisões. No planejamento
pastoral contemplamos onde nos encontramos e aonde precisamos estar. Tratase de opção e decisão. O que não é assumido não é redimido. Desejo apresentar
PAPA FRANCISCO apud CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Campanha da Fraternidade
2013. Texto-Base. Brasília: Edições CNBB, 2013. p. 99-102.
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algumas dicas do cuidado com a pessoa e dignidade humana a partir da própria
experiência particular, a Diocese de Juína. Juína é uma diocese de periferia e
de fronteira. Localiza-se a 735 km da Capital do Estado de Mato Grosso, Cuiabá,
cerca de 1.200 km de Porto Velho, capital de Rondônia, mais ou menos 1.500 km
de Manaus, e, cerca de 1.800 km de Brasília. Somos a Região Noroeste de Mato
Grosso. Trata-se, na verdade de iniciativas tímidas e humildes, mas indispensáveis
no processo gradativo da ação pastoral em seu conjunto. São obras sociais que
sustentam a prática da caridade com o desejo de diminuir o sofrimento de nosso
povo e prolongar a sua vida com qualidade. São iniciativas que marcam a presença
da Igreja na sociedade do século XXI.
De acordo com a Doutrina Social da Igreja6, baseados nas conclusões do Concilio
Vaticano II, a Igreja está a serviço do mundo, “eu vim para servir”, e o Concilio
entende que a salvação acontece no mundo “Extra mundum nulla salus”. Refiro-me
às respostas pastorais que envolvem a Igreja com a sociedade. A ação caritativa da
Igreja passa pela organização da sociedade civil em vista do Reino de Deus como
recorda o Evangelho da multiplicação do pão e do peixe de forma organizada
em grupos de cem e de cinquenta (cf. Mt 14, 17). Para isso acontecer, a tomada
de consciência é o primeiro passo, para este plano fundamental. Na dinâmica do
Reino e da conversão, tudo começa com a consciência que se abre ao plano de
Deus e dê os primeiros passos na sua direção. Neste sentido, a Igreja Missionária,
enraizada e solidária, realiza-se com o “cheiro das ovelhas” (Papa Francisco).
Os momentos e encontros de formação7 são espaços de estudo e reflexão a
respeito da dor, mas principalmente refletem as causas e as raízes do sofrimento, na
busca de soluções para os problemas. Entre os centros de formação intelectual, o
SEDAC, lembrado acima, é referência em nosso Regional. Os frutos consolidam esta
verdade formando acadêmicos para a Filosofia, para a Teologia, para a Psicologia
e para a Pedagogia. Educação Sistêmica, Assistência Social, Aconselhamento
Espiritual e História da Filosofia. Catequese e Logoterapia para a Pós-Graduação
entre outros cursos de extensão. É a hora de avançar para águas mais profundas
em vista do conhecimento, do estudo, pesquisa e extensão. Com este centro
de formação permanente, a pastoral já conhece os melhores resultados com a
chegada de pessoas formadas para o serviço pastoral. Tanto as lideranças com o
Sacramento da Ordem, bem como lideranças leigas com o rosto do nosso Mato
Grosso têm mostrado que o caminho está aberto.
Nos Oratórios e outros centros de atendimento ao menor, de acordo com a
intuição de Dom Bosco, os centros de acolhida e as casas de educação e promoção
da pessoa humana, acolhem crianças de maior vulnerabilidade social. Nestas casas
encontram carinho, amor e respeito. Comida, jogo, arte, reforço escolar entre outras
atividades educativas de inclusão8.
PONTIFICIO CONSELHO “JUSTIÇA E PAZ”. Compêndio da Doutrina Social da Igreja. São Paulo: Paulinas,
2005.

6

7

DIOCESE DE JUÍNA. III Plano Diocesano de Pastoral 2012-2016. Juína: Gráfica Fama, 2011, p. 106.

8

DIOCESE DE JUÍNA. III Plano Diocesano de Pastoral 2012-2016. Juína: Gráfica Fama, 2011, p. 64.

STUDIUM, Várzea Grande, ano 1, n. 1, p. 1-148, set. 2015

38

|

Dignidade humana: elementos descritivos do labor pastoral de uma diocese de “periferia”.

A acolhida nas “Casas das Mães Gestantes” visa o cuidado especial para com
mulheres, as quais, na hora do parto e nascimento da criança não tem onde ficar.
Obras, que também funcionam bem em parceria com outras entidades, a exemplo
do Ministério Público, e pessoas colaboradoras, generosas e de boa vontade. São
obras coordenadas pela Igreja. Quantas casas de Retiros e casas de acolhida que
são verdadeiros centros de atendimento e apoio – Igreja Samaritana.
O “Grupo: Nova Conquista”, grupo de recicladores de lixo sólido oferece uma
ideia de como podemos aproveitar melhor, desperdiçar menos, uma vez que, na
natureza, tudo se transforma e nada se perde9. “A natureza é um livro esplêndido
onde Deus nos fala e transmite algo da sua beleza e bondade”. “Somos chamados
a aceitar o mundo como “sacramento de comunhão”, pois são inseparáveis a
preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenhamento na
sociedade e a paz interior”10. De Deus não tenho medo, por ser misericórdia, dos
homens tenho certo medo, porque são imprevisíveis, mas da natureza tenho muito
medo. Uma vez agredida, ela se vinga e não perdoa a ninguém nem gerações. O
que está em jogo é o ritmo acelerado da técnica e o ritmo lento da própria natureza.
Para facilitar a compreensão, estamos consumindo mais do que o planeta pode
oferecer. Para o grupo que separa e recicla o lixo, a ideia-força que enaltece o
trabalho é a economia solidária, onde oferece uma nova sociedade democrática e
participativa, sobretudo comprometida com a teologia do Cuidado.
A Associação Ministério da Esperança11 (AME), Serviço Funerário, oferece ao nosso
povo um atendimento pastoral digno e voluntário na hora mais difícil da dor. Mais
de 40 voluntários servem neste delicado/fino serviço à família enlutada. Outra obra
de atendimento pastoral à dignidade humana.
5. Apelos e urgências pastorais
Nossos desafios pastorais encontram-se para além das distâncias geográficas,
políticas, culturais, ideológicas, religiosas e espirituais. A concentração, tanto das
terras como dos bens de riquezas e os bens de produção, nas mãos de poucas
pessoas, cada vez mais é realidade no Mato Grosso. O agronegócio que atinge os
maiores patamares, levando a agricultura familiar ao processo de extinção, é uma
constante avassaladora.
O projeto de novas demarcações das terras indígenas é um projeto que
envergonha a todo o país pela inoperância e impotência do Estado brasileiro,
que na base de Pilatos a Herodes lavam-se as mãos e encurralam os problemas
à responsabilidade da sociedade civil. E, aí se resolvem à base do conflito, da
violência e derramamento de sangue. Como Igreja, acreditamos na solução
pacífica em vista da harmonia e da paz, através do diálogo democrático e com
respeito à Constituição Federal. Mas quando interesses escusos de outros ares se
9

DIOCESE DE JUÍNA. III Plano Diocesano de Pastoral 2012-2016. Juína: Gráfica Fama, 2011. p. 68.

PAPA FRANCISCO. Carta Encíclica LAUDATO SI’. Sobre o cuidado da casa comum. Brasília: CNBB, 2015. p.
14-15 (Coleção Documentos do Magistério).

10

11

DIOCESE DE JUÍNA. III Plano Diocesano de Pastoral 2012-2016. Juína: Gráfica Fama, 2011, p. 66.
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interpõem mediante o poder de barganha e, à custa da pobreza, do êxodo forçado
e do descaso de políticas públicas, política agrícola e falta de qualquer incentivo à
agricultura familiar, o que vivemos, é a insegurança que traz miséria, fome, crime
organizado, violência, morte e muito medo. Infelizmente, os órgãos de serviço
público nem sempre colaboram com a educação do nosso povo. Antes, agem de
maneira truculenta sem levar em conta a impotência dos pequenos e menos ainda
apresentam alternativas de sobrevivência no campo. O despreparo para o exercício
político e a falta de atenção aos apelos da sociedade mato-grossense levam muitos
ao descaso. São desafios que nos chamam à luta e à atenção - resistência.
O Estado de Mato Grosso, em nossos dias, atende os apelos da grande ideologia
neoliberal cujo paradigma é produzir, consumir e lucrar, bem contrário do projeto de
desenvolvimento equilibrado, democrático e sustentável, uma vez que os interesses
dos acúmulos neoliberais se sobrepõem a uma economia solidária. Trata-se de
um projeto global, desde o ponto de vista, principalmente, político, econômico e
cultural. Soma-se a esta ideia o espírito de iniciativa em relação aos bens naturais de
que dispomos desfrutar sem escrúpulos. De outra parte faltam, também, projetos
de articulação entre as associações, as cooperativas e os sindicatos para a classe
trabalhadora. Em outras palavras, além de pouca organização, os pequenos não
acreditam na potencialidade de que dispõem. Nossas experiências de libertação
são apenas pequeninas sementes do Reino lançadas neste chão, esmagadas pelas
máquinas dos grandes investidores do lucro.
Em plano nacional, em nível de observação, destaca-se, para um país, grande
potência em ascensão, como o nosso, a necessidade de superar a política de
assistencialismo, para criar espaços e alternativas para o desenvolvimento da ‘‘ética
da responsabilidade’’, equilibrando direitos e deveres em prol do bem comum
de todos. Precisamos criar a cultura do ganhar o pão com o suor do rosto, “com
sofrimentos, dele te nutrirás todos os dias de tua vida” (Gn 3,17), do contrário
continuaremos a reproduzir a geração de ‘‘muito ocupados sem fazer nada’’ (2Ts 3,
10b-13). Trata-se de um labor pastoral que desperta a consciência.
Neste sentido, uma Escola de Fé e Política, isto é, uma escola que ajude na
formação da consciência Política certamente vai fazer grande bem na dinâmica
do ser consciente da necessidade de inovação e transformação de todo o tecido
social. A formação no campo político abre a possibilidade de moralizar a instituição
política no seu todo, compreender a democracia e o exercício da cidadania. Foi com
o Documento Gaudium et Spes que se nos abriu a perspectiva de como se pode
orientar as pessoas no âmbito social e no exercício da cidadania; no cumprimento
da responsabilidade diante do “voto limpo” e a prática da caridade de maneira
evangélica e justa. Este Documento esclarece o lugar em que precisamos estar
e atuar no campo social. Foi graças à revisitação desta Constituição Pastoral da
Igreja que nasceu a Escola de Fé e Política na Diocese de Juína. Nasceram tantas
experiências de âmbito social no cuidado da dignidade da pessoa humana e
transformação da sociedade. A Igreja tem a missão de fomentar o diálogo entre a
sociedade civil e o Estado e seus órgãos públicos de serviço.
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A cultura da corrupção, o grande monstro, que assola a toda sociedade brasileira,
atinge de maneira mais escancarada ainda este Estado. Será vencido este monstro
a partir de um berço de amor que começa em casa, “escola de humanidade”, a
família, e mediante uma educação eficaz. Neste sentido, as escolas confessionais
somadas ao ensino à distância podem ajudar a preparar a cultura ética do futuro.
As grandes barragens que atingem o meio ambiente fazem parte de um projeto
que não leva em conta as minorias, principalmente indígenas, ribeirinhos e
quilombolas. Levanta-se, neste sentido, a necessidade da profecia, o anúncio da
verdade e a prevenção de outros problemas futuros. Nasce, aqui, a necessidade de
uma pastoral consciente e denunciadora, com o intuito de prevenir a violência no
campo.
6. Evangelizar sustentavelmente
Como evangelizar o social do jeito certo, é outro aspecto que a Igreja precisa
enfrentar. Ninguém gosta de ouvir falar de problemas que doem pessoal e
estruturalmente. A Doutrina Social da Igreja oferece o conteúdo da Igreja católica
destinado exclusivamente para nos ajudar na firme decisão em favor dos que mais
precisam no campo social12. É preciso atuar no campo social, com a consciência
clara de que o assistencialismo, mais do que ajudar, fere a dignidade da pessoa
humana e diminui a capacidade de fidelidade do cristão ao projeto libertador de
Jesus. O assistencialismo é descargo de consciência e não consciência convertida.
A “conversão pastoral”, de que trata o Documento da Conferência de Aparecida13 (n.
366) deve ser pessoal e estrutural. Superar a prática do assistencialismo significa,
neste caso, valorizar e cuidar do que temos e, planejar dentro das próprias
condições objetivas, com perspectivas de libertação integral, isto é, libertar-se das
amarras que nos oprimem. Nossa história vem se construindo desde o início, com
grande parte dos recursos do exterior. Muita coisa veio de fora, graças a Deus. Mas,
muita generosidade acontece dentro de nossa casa, a partir de pessoas generosas
e cientes do compromisso com o Evangelho. Quando o recurso vem de fora, é
recurso de que não se participa, e/ou não é fruto do nosso próprio labor. Não se
sente o sabor e a alegria da pertença. Além do mais, com facilidade, acomoda-se
e espera-se que os outros façam por nós o que é nosso dever de casa. Arregaçar
as mangas significa assumir e dar continuidade a tudo o que foi começado e que
faz bem a todos, contudo é chegada a nossa vez. Como é bom ver obras com o
suor do nosso rosto e do rosto da nossa gente. Deus é bom, abençoa, multiplica
e recompensa nossos gestos de partilha (cf. Mt 14,17; Mc 6,38; 6,52; Jo 6,9). Nosso
povo tem na alma o gosto de ajudar e colaborar. Tem alegria ao construir a própria
história a partir da Pedagogia do Oprimido – do jeito de Jesus. Interroga-se sobre
os critérios de controle dos projetos de distribuição de cesta básica e bolsa família
PONTIFICIO CONSELHO “JUSTIÇA E PAZ”. Compêndio da Doutrina Social da Igreja. São Paulo: Paulinas,
2005.

12

CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO. Documento de Aparecida: texto conclusivo da V
Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. 13-31 de maio de 2007. Brasília, DF:
CNBB; São Paulo: Paulinas; Paulus, 2007. p. 207.

13

STUDIUM, Várzea Grande, ano 1, n. 1, p. 1-148, set. 2015

Dom Neri José Tondello

|

41

apenas de maneira assistencial. “Ajudar os pobres com dinheiro deve ser sempre
um remédio provisório para enfrentar emergências” (Papa Francisco, Laudato Si, p.
80). Precisamos de uma revolução cultural, isto é, “assumir uma cultura ecológica”
a fim de preservar o futuro a favor de todos. “Não se pode pensar a integridade do
meio ambiente sem a pessoa humana” (Papa Francisco, Laudato Si, p. 85) numa
relação de amizade sem hostilidade. Uma ecologia responsável.
Quando se faz assistencialismo, mesmo com a melhor das intenções, se está
diminuindo a pessoa humana, pois praticar a caridade é superar estruturas de
dependência. É preciso libertar do jeito de Jesus e fazer com que as pessoas se
tornem protagonistas de sua própria vida em espírito de solidariedade. Neste
sentido, a Pastoral do Dízimo14 tem produzido muitos frutos ao lado da sempre
“boa vontade”. A formação de zeladores para a Pastoral do Dízimo ajuda o cristão
a abrir o seu coração para a generosidade e a partilha. Supera-se, desta forma, o
egoísmo individualista que impede a fraternidade e a solidariedade. A formação de
que precisamos adverte e supera a tentação do improviso e nos insere na pertença
à Igreja através da capacitação e do treinamento de agentes para a Pastoral do
Dízimo em vista da missão do cristão e da Igreja no mundo.
A Pastoral do Dízimo educa em nós o caminho de superação do egoísmo que o
sistema neoliberal com tanta força se nos impõe. Através de um coração aberto e
sensível às necessidades, a Pastoral do Dízimo treina a consciência da comunidade
em vista do cuidado para com os mais pobres e assume o cuidado com os serviços
de evangelização e cuidado com a missão da Igreja na transformação do mundo.
Com os recursos da Pastoral do Dízimo, a Igreja – Povo de Deus – honra os seus
compromissos diante da sociedade constitucionalmente organizada. É preciso
intuir o jeito de Jesus em todo nosso labor pastoral: “Vai..., a tua fé te salvou” (Mc
5,34) e – “Levanta-te e anda” (Mt 9, 6; Mc 2, 11), como se dissesse: vamos, é chegada
a nossa vez! É preciso fazer e libertar com as próprias condições à base da conversão
pastoral e missionária. Quando repartimos, ninguém passa necessidade, do jeito
das primeiras comunidades inseridas nos Atos dos Apóstolos (cf. At 2, 42-47; 4-3235)15. Na multiplicação do pão acontece a mesma coisa: todos comeram e ficaram
satisfeitos, e ainda sobraram doze cestos (cf. Mc 6, 38-43).
7. Formação16
Falava, acima, do centro de formação que representa o SEDAC, e quanta formação
acontece, mas ainda faltam muitos agentes preparados para a educação católica,
ordenados e leigos. Por isso, torna-se difícil ou retarda o processo de evangelização.
Em detrimento disso, o nosso povo fica à mercê do mercenarismo pastoral. O
fanatismo religioso e o obscurantismo da consciência decorrem de uma religião
subserviente a um sistema encomendado de exclusão, onde é alimentada a
manipulação da verdade. Cai-se com facilidade nas mãos da ideologia da dominação
14

DIOCESE DE JUÍNA. III Plano Diocesano de Pastoral 2012-2016. Juína: Gráfica Fama, 2011. p. 85.

15

TONDELLO, Dom Neri José. Segunda Carta Pastoral. Juína: Gráfica Fama, 2014. p. 16-19.

16

TONDELLO, Dom Neri José. Segunda Carta Pastoral. Juína: Gráfica Fama, 2014. p. 19-21.
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e da teologia da prosperidade, do intimismo religioso e da exploração econômica
no mercado da religião e, neste sentido, é preciso libertar a própria religião desta
falsa-ideologia de compensação. A verdadeira formação acontece na medida em
que o acesso às informações alcança o maior numero possível de pessoas. Neste
caso, valho-me da experiência de que o Ensino a Distancia é um caminho que se
abriu com ótimos resultados, isto é, veio para oferecer a oportunidade para muitos
de nossos jovens. Desta forma, eles buscam maior preparação para o mercado de
trabalho sem precisar ir longe de suas casas e de suas famílias. Com investimentos
mais acessíveis aos oferecidos no mercado em geral pelas instituições de Ensino,
busca aprimoramento e profissionalismo com melhores oportunidades para o
exercício profissional. A realidade mostra que os caminhos estão abertos às novas
oportunidades.
A formação permanente se faz necessária e em todos os níveis, tanto para padres,
religiosos, bem como para as lideranças leigas. Cuidar dos cuidadores deve ser um
verdadeiro compromisso da Igreja deste Regional. Os encontros de convivência e
encontros de estudo sustentam a busca de aprimoramento permanente no campo
da formação. Uma Igreja vigilante permanece atenta às necessidades de cada época
e procura responder com novos métodos e novo estilo. Nosso povo é sedento da
Verdade de Deus e sedento da Verdade do Homem e do Mundo. Para conhecer
esta Verdade mais ampla e profunda é necessário estudar, e estudar sempre em
vista da missão diante do envio de Jesus após a ressurreição: “Ide por todo mundo,
proclamai o Evangelho a toda criatura” (Mc 16, 15). Mais ainda, é preciso escutar
“o que o Espírito diz às Igrejas” como nos fala o Livro do Apocalipse (Ap 2-3). Uma
Igreja de escuta, uma Igreja de saída e uma Igreja missionária, do jeito do nosso
Papa Francisco.
Formar significa ainda assumir o mistério de nossa própria vida com seus altos
e baixos e buscar para além do nosso ser e agir as razões que respondem aos
questionamentos provocados do nosso próprio ser e agir e de toda pessoa humana
de hoje. É preciso mergulhar no mistério de Deus em sua realidade profunda e
mergulhar no Magistério Pastoral da Igreja, principalmente no Magistério do Papa
Francisco17. Formar as lideranças de pastoral, tanto no nível da catequese, como
na liturgia, no campo dos Meios de Comunicação Social, na formação da Escola
Diaconal Permanente, na formação de liderança juvenil, na Escola para jovens,
(CEBI), na formação teológica para Leigos, na formação para lideranças da pastoral
da saúde,e dos agentes da pastoral da criança. Existimos para a pastoral à luz do
Concílio Ecumênico Vaticano II. A Diocese precisa traçar linhas firmes de formação
para os agentes de pastoral18. De outra parte, as Paróquias, da mesma forma,
precisam determinar suas metas para a formação. Pode ser por meio de encontros
de formação, de escolas de formação tanto bíblica, como catequética, Liturgia,
escola para jovens e retiros.
PAPA FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium do Sumo Pontífice ao episcopado, ao clero,
às pessoas consagradas e aos fiéis leigos sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. São Paulo: Paulus,
Loyola, 2013. (Coleção Documentos do Magistério).

17

18

DIOCESE DE JUÍNA. III Plano Diocesano de Pastoral 2012-2016. Juína: Gráfica Fama, 2011. p. 6-116.
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O Evangelho da Verdade e da alegria, sob a responsabilidade pastoral, deve chegar
aos confins da terra de maneira limpa, consciente e livre, sem subterfúgios. Não
pode ser subserviente a nenhuma ideologia, corporativismo e luta de classes. Não
seguimos a Jesus por uma conotação ética, mas trata-se de compromisso com a fé,
e a Igreja não é “uma ONG piedosa”, mas uma comunidade de irmãos – amigos de
Jesus. Aonde chega a pregação do Evangelho do Reino de Deus diminui a violência
e a droga cede o espaço para a criatividade de outras formas alternativas de vida.
A família se mantém unida e a sociedade vive o espírito de fraternidade e respeito.
A consciência de fé adulta assume as consequências de uma vida de testemunho
a exemplo de Jesus a ponto de “dar a vida livremente” (Jo 10, 18). Mesmo que as
dificuldades sejam tantas e muitos os desafios, “somos mais fortes na esperança”,
como dizia Bonhoeffer, e o nosso povo supera o medo, com sacrifício e luta à luz
do dom da fé.
8. Visão pastoral a partir da revisitação dos documentos do Concílio Vaticano II
Movidos pelo espírito de comemoração dos cinquenta anos do Concilio Ecumênico
Vaticano II, a partir de Jesus Cristo, onde temos a história revelada e celebrada com
homens e mulheres que vieram antes de nós, é o ponto de partida de tudo. A história
é dinâmica e, para isso, assumir os Planos Diocesanos de Pastoral, com seus objetivos,
propostas e atividades de serviço, com intensa alegria, como instrumentos de trabalho
tendo em mente as urgências das Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no
Brasil, (DGAE, 2015-2019) que apresentam: 1. Uma Igreja em estado permanente de
missão; 2. Igreja: casa de iniciação à vida cristã; 3. Igreja: lugar de animação bíblica da
vida e da pastoral; 4. Igreja: uma comunidade de comunidades; e, 5. Igreja a serviço
da vida plena para todos proporciona o caminhar em comunhão com toda a Igreja do
Brasil. Colocar em prática as prioridades assumidas em cada Assembleia Diocesana de
Pastoral. Ter nos documentos do Concílio Vaticano II, a autoridade do “pai no século
XX e século XXI” da Igreja,abrindo destaque, aoDocumento Lumem Gentium, sobre
a Igreja, onde apreendemos o sentido que comporta o espírito da “comunidade de
comunidades: uma nova paróquia”, à luz da CNBB na dinâmica das Comunidades
Eclesiais de Base. Os grupos de reflexão, os setores e demais comunidades, desde as
mais tradicionais às mais diferentes e recentes comunidades, são Escolas da Palavra
de Deus e espaço para vivê-la integralmente. O sentido da acolhida, o cuidado com
os novos cristãos encontra nos pequenos grupos identidade e pertença a uma Igreja
próxima – Igreja de braços abertos – Igreja Samaritana – Igreja quenótica. Verdadeiras
comunidades cristãs de base a serviço da vida e da esperança.
Com a Bíblia na mão, os discípulos missionários, servidores da Palavra de Deus,
na Igreja, levam ao mundo a esperança que renova a Vida. O evangelizador não
anuncia a si mesmo nem a sua própria palavra, nem as suas próprias intuições,
mas evangeliza a partir da Palavra visível e concreta na pessoa de Jesus Cristo –
Documento Dei Verbum em consonância com “discípulos e servidores da Palavra
de Deus na missão da Igreja”19. O compromisso é fazermo-nos seguidores e
frequentadores da Palavra para depois anunciá-la a todos na missão.
CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Comunidade de comunidades: uma nova paróquia:
a conversão pastoral da paróquia. Brasília: Edições CNBB, 2013. (Coleção Documentos da CNBB, 100).
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Pensar no Documento Sacrosanctum Concilium e celebrar o Deus que faz história
conosco a exemplo de Jesus histórico, no Cristo da fé, damos enfoque à dimensão
orante de nossa vida – isto é, rezar com Jesus e do jeito d’Ele. Celebrar o Mistério
Pascal da Páscoa de Cristo na Páscoa da gente e Páscoa da gente na Páscoa de
Cristo. Nossa passagem na passagem de Cristo.
9. Destaques
Quando falamos em dignidade humana estamos dizendo que a Igreja está
envolvida e comprometida com a vida mais vulnerável da sociedade, aquela
realidade deprimente em que a Igreja é chamada a estar próxima. A Igreja
samaritana que deve estar próxima deste querido povo que Deus a ela confiou: “Os
pobres possuirão a terra”. Estamos falando, portanto, de uma Igreja essencialmente
pastoral. E, é neste sentido que passo a continuidade deste artigo dando especial
atenção pastoral no cuidado da pessoa humana e sua dignidade.
9.1.Plano Diocesano de Pastoral
É inconcebível imaginar uma Igreja que não seja comunhão, missão, participação
e, inclusive uma Igreja que seja solidária. O Plano de Pastoral nos dá uma visão
de conjunto de toda a caminhada pastoral. Desta forma, assumir o objetivo geral
das Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, também presente em
nossos Planos Diocesanos de Pastoral, que expressa: “Evangelizar, a partir de Jesus
Cristo, na força do Espírito Santo, como Igreja discípula, missionária, profética e
misericordiosa, alimentada pela Palavra de Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica
opção preferencial pelos pobres, para que todos tenham vida (Jo 10,10) rumo ao
reino definitivo”20 significa caminhar na única e mesma dinâmica do Espírito.
Com o protagonismo dos leigos, em especial as mulheres e os jovens do jeito das
CEBS e de outras formas válidas de rede de comunidades, queremos construir a
Igreja essencialmente pastoral. Uma Igreja com espaço para o diálogo ecumênico
e inter-religioso, que vive o tríplice múnus: da vocação, do carisma e da missão
no âmbito da pessoa, da comunidade e da sociedade. Seja a nossa Igreja, espaço
e apoio às iniciativas de inclusão social, expressão da Igreja solidária, através de
paróquias-irmãs, comunidades-irmãs e Dioceses-irmãs. A nossa Igreja tenha um
itinerário mistagógico e catequético, lugar de encontro pessoal com a Pessoa de
Jesus Cristo, na amizade e na oração. “Somos uma Igreja do caminho, não a Igreja
do banquinho”, como nos disse um caminhoneiro.
9.2.Pastoral Familiar
Lembro com todo apreço a Pastoral Familiar. Cuidar da família é um dos nossos
compromissos mais queridos, uma vez que a família é a casa e a “escola de
humanidade” e “fundamento para toda a sociedade” e do mundo – Evangelho da
Família21. A Pastoral da Família assume o desafio de organizar as equipes em todas
CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no
Brasil 2015-2019. Brasília: Edições CNBB, 2015, p. 7. (Coleção Documentos da CNBB, 102).
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as paróquias, como primeiro passo a ser realizado que demonstra caminho aberto
e longo a percorrer quando pensamos na família. A família clama ao céu e urge
respostas. Na medida em que a família vai bem, todo o tecido social corresponde
como uma rede de pessoas e comunidades sadias de salvação. Todas as demais
pastorais perpassam este tecido de relacionamento humano na proximidade e no
amor vivido no interior de um berço familiar. O caminho da Pastoral Familiar indica
que é preciso cultivar os valores da Sagrada Família, instituição querida por Deus, a
Família de Nazaré. O sonho de abrir novos caminhos para cuidar melhor da família,
a pedido do Sínodo dos Bispos, convocado pelo Papa Francisco, na era em que o
“status humano” vive uma das maiores crises de humanidade, mais ainda se faz
urgente pensar a pastoral da criança, a pastoral juvenil e a pastoral da pessoa idosa,
a pastoral do cônjuge dentro do projeto da Pastoral Familiar. A Pastoral Familiar
precisa pensar os três momentos: o pré-matrimonio, a realidade do matrimonio
em si e o pós-matrimonio, como compromisso completo na ordem do cuidado
da família. Pensar na organização de uma associação para garantir a defesa dos
Direitos da Família segue como linha de atividades afins.
9.3. Pastoral da Comunicação
No que diz respeito ao campo das informações, como fazem bem os Meios de
Comunicação Social, a Rádio e a TV, o SITE e o Jornal mensal da Diocese. Comunicar
a verdade é tarefa difícil. A boa imprensa é um desafio. O nosso mundo vive uma
enxurrada de informações. Somos saturados por todos os lados. Contudo, como
discernir ou como filtrar as informações é um processo delicado. Como oferecer
alguma opção alternativa de boa comunicação para que o povo possa escolher
a mensagem e o conteúdo que o ajude para o bem de sua vida? Como ajudar
nossa comunidade católica a ter critérios de uso dos MCS, a fim de que não sejam
manipulados e destruídos os valores tradicionais, sobretudo, no âmbito familiar?
Esses desafios precisam ser enfrentados pela Igreja, bastante tímida diante desta
temática.
Dom Franco Dalla Valle, primeiro Bispo da Diocese de Juína, sabia da importância
dos Meios de Comunicação Social no processo de evangelização. Com a Rádio e a
TV Nazaré, Dom Franco desejava atingir com a mensagem de Jesus o maior número
possível de pessoas. “Através de toda sua programação os Meios de Comunicação
podem e devem atingir os mais necessitados”, afirmava ele22.
9.4.Conversão pastoral
A “Conversão Pastoral”, nas linhas do Documento de Aparecida, precisa ser
assumida como uma caminhada de evangelização e construção permanente do
Reino, em estado permanente de missão. Percebemos que a mudança de época,
traz para os novos tempos, transformações cada vez mais rápidas e, no campo
pastoral e administrativo da Igreja, é preciso inovar sempre, para atender aos sinais
p. 6. Disponível em: <http://www. vatican.va/roman_curia/synod>. Acesso: 02 jul. 2015.
22
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dos tempos. Inovar significa discernir e decidir o novo de Deus que irrompe –
surpresa e hora de Deus na história. Ao mesmo tempo é preciso discernir os sinais
do “Dragão” (cf. Ap 12) do nosso tempo que impedem o irromper deste Reino
da alegria e da paz no Espírito Santo. É preciso vencer principalmente a acídia,
a hora média da preguiça, o cansaço e a tentação ao comodismo. “Prefiro uma
Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma Igreja
enferma pelo fechamento e comodidade de se agarrar às próprias seguranças”23.
Cultivar a espiritualidade e a dimensão lúdica na bela existência humana à luz do
mistério divino que a todos envolve. A conversão pastoral exige superação do
individualismo, do fazer sozinho e isolar-se. É conversão permanente na direção
da comunhão, pois “fora da comunhão não há salvação”24. A comunhão existe para
a missão e a missão acontece em viva e perfeita comunhão. A conversão pastoral,
segundo as palavras do Papa Francisco, leva a uma conversão missionária.
9.5.Pastoral Vocacional
A Pastoral Vocacional sente-se, nesta obra de cuidado com a dignidade humana,
desafiada à criatividade em vislumbrar novos horizontes para uma Igreja toda
ministerial a serviço do Reino. Novo entusiasmo e novo ardor demandam, na
dinâmica da pastoral vocacional, o intuito provocador dos fiéis diante de todos os
carismas que enaltecem a vida do cristão vocacionado para o serviço. A Pastoral
Vocacional acolhe e aprova os novos carismas e acompanha para o serviço santo
ao povo de Deus, principalmente aos que mais sofrem, e os indefesos, os que não
têm vez e nem voz. Mais que opção, é dever da Igreja de Jesus Cristo estar com
os sofredores da sociedade, e junto com eles, construir caminhos de solução para
os problemas que os atingem. Uma Igreja servidora ganha força junto aos pobres
evangelizados, isto é, é a própria pobreza que suscita a vitalidade da Igreja de Jesus
Cristo e novos serviços. Os pobres nos unem a Jesus, mantém-nos perto d’Ele. É
preciso encarar o desafio da Pastoral Vocacional como projeto firme e sólido a
fim de fazer da família humana uma Igreja toda vocacional. Uma família que faz a
experiência da pessoa de Jesus Cristo, desperta em todos os membros, o sentido
da diversidade vocacional, seja presbiteral, religiosa, consagrada, leiga e Diaconal
Permanente. Assim teremos a Igreja do futuro. Uma Igreja que sai de si mesma,
vive da Eucaristia-Comunhão para a Missão, numa Igreja que abre as portas para o
encontro - Igreja do encontro e da acolhida.
O Diretório Sacramental e o Regimento dos Conselhos de Assuntos Econômicos
Paroquiais (CAEP), o Regimento do Conselho de Pastoral da Paróquia (CPP) e o
Regimento dos Conselhos de Pastoral das Comunidades (CPC)25, em consonância
com o Plano Diocesano de Pastoral, certamente oferecem a expressão autêntica
de uma Igreja comunhão e participação, em vista do bom serviço Pastoral. Como
PAPA FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium do Sumo Pontífice ao episcopado, ao clero,
às pessoas consagradas e aos fiéis leigos sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. São Paulo: Paulus,
Loyola, 2013, p. 41-42. (Coleção Documentos do Magistério).

23

24

DIOCESE DE JUÍNA. Diretório Sacramental. Juína: Gráfica Fama, 2011.

25

DIOCESE DE JUÍNA. Regimento do CAEP, CPP E CPC. Juína: Gráfica Fama, 2013.
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é bom ver a Igreja com todos os rostos presentes participando no Banquete do
Reino. Igreja “de rosto laical, ’Igreja da dignidade humana’, ’Jerusalém Messiânica’, a
‘Esposa, a Mulher do Cordeiro” (Ap 21-22) .
Com o tema “Família: uma Igreja toda vocacional” e o lema: “Vai reconstrói
minha Igreja”, o Primeiro Congresso da Família da Diocese de Juína despertou a
necessidade de desenvolver uma cultura toda vocacional. Sentimos que cada
cristão precisa encontrar o seu lugar para o serviço na Igreja tendo, como fonte
original, a graça do batismo. Existimos para servir. Somos uma Igreja, cuja essência,
o serviço, é o que fecunda toda a sociedade. Também aqui precisamos dar atenção
especial no cuidado vocacional, “pois a messe é grande e os operários são poucos.
Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita” (Mt 9,
38). Para isso, uma equipe diocesana mista desenvolve o serviço de animação
vocacional. Já se veem os frutos. Tudo que tiver investimento obtém resultado.
9.6. Pastoral da Catequese e Iniciação à Vida Cristã
A Catequese de Iniciação Cristã segue um itinerário completo. Isto é, assume o jeito
de Jesus que se apresenta como revelador do mistério de Deus-Pai presente na pessoa
humana, com o objetivo de educar na fé a dimensão plena da vida cristã, à luz da
palavra de Deus, para a verdade e a justiça, sinais do Reino. Integrar as pastorais na
dimensão bíblico-catequética no auxílio à formação dos catequistas, encontra-se por
inteiro neste projeto. É preciso, contudo, que este caminho itinerante seja construído
de forma conjunta entre Padres, Religiosas, Bispos e catequistas. Despertar nos pais a
necessidade de uma educação permanente da fé é algo vivo e presente neste plano
catequético. É preciso contar também com uma catequese de adultos para adultos,
como espaço para a formação de lideranças para o futuro serviço na Igreja. Catequese
própria é caminho ideal de formação. Isso significa integrar os crismados na Igreja e dar
continuidade ao testemunho de fé cristã, com a proposta de promover uma catequese
de inclusão, “sem alfândega” (Papa Francisco), aberta a todos, especialmente aos mais
pobres, marginalizados, indígenas e portadores de deficiências, com sustentação sólida
e contínua na formação dos catequistas, com produção de conteúdos próprios, para
um rosto próprio e encarnado em cada região. Significa também fomentar a formação
em cada paróquia de forma articulada pela equipe de coordenação diocesana e
celebrar na Igreja a vida catequética e litúrgica. Contudo, estamos cientes de que é
Deus que faz acontecer, “pois, sem mim, nada podeis fazer”, nos diz o próprio Jesus
(Jo 15,5). Deus e nós, nós e Deus na única e mesma causa. Sem Deus de nada adianta
o nosso labor. É Deus que trabalha em nós, como pequenos instrumentos em suas
mãos, e, ao celebrarmos a Eucaristia, lembramo-nos de Deus como Dom de tudo e que
sustenta tudo na caminhada pastoral.
Frequentar a comunidade é participar da Escola da Palavra de Deus vivida,
celebrada na fé e testemunhada na vida. Ao pensar na dimensão profética da
liturgia, celebrada em estilo orante, mediante o espaço sagrado, preparado com
a arte da natureza e a arte do sagrado, cada cristão agradece pelas maravilhas
operadas e vem pedir novas luzes e forças para novas jornadas de trabalho. A
Catequese, a Bíblia e a Liturgia são o tripé da educação cristã para a maturidade.
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9.7.Pastoral da Juventude
No Plano Diocesano de Pastoral, está escrito que é preciso despertar os jovens
para a Pessoa e a proposta de Jesus Cristo, sendo protagonistas de um processo
integral de formação e, a partir da fé, formar líderes para a transformação da
sociedade, ajudando o jovem a se tornar sujeito da própria história. Evangelizar e
deixar-se evangelizar pelos jovens a partir das diferentes culturas, dando especial
cuidado aos jovens pobres, assume o mandato de Jesus-jovem. É preciso resgatar
neles o exercício da cidadania, como meio de superação da opressão e exclusão,
e que o jovem faça a experiência pascal de Jesus Cristo como um acontecimento
em sua própria vida. Que o jovem desenvolva uma espiritualidade inculturada e, a
partir da realidade em que vive, descubra-se na espiritualidade ecumênica e aberta
ao diálogo inter-religioso a partir de valores universais, a justiça, o direito, o dever,
a paz e o amor à vida.
É preciso que a Igreja acompanhe o processo da ação pastoral da juventude na
fidelidade a Jesus Cristo, formando lideranças de maneira integral a fim de envolver
os jovens a nível diocesano, paroquial, Regional e Nacional. Cuidar dos jovens é
investir do jeito certo. Atualmente, na Igreja, contamos com o setor juventude, isto
é, os jovens provenientes de Movimentos. Portanto, que todos encontrem na Igreja
o lar do acolhimento e do aconchego. A sua casa.
9.8.Pastoral da Saúde
A Pastoral da Saúde como espaço para refletir à luz da Palavra de Deus e
da Pessoa de Jesus Cristo, permite-nos enfrentar a realidade da saúde e da doença
dentro de uma perspectiva ético-cristã. É preciso priorizar ações de educação
para fazer a cultura da saúde, dando ênfase a ações preventivas permeadas
pelos valores da justiça, equidade e solidariedade, e intensificar a formação e
capacitação dos agentes da pastoral da saúde com espírito voluntário e denunciar
o uso inescrupuloso dos venenos: “O veneno está na mesa”, diz respeito à missão
da Pastoral da Saúde. Cabe-nos oferecer orientação e bem-estar para as pessoas
que procuram a pastoral da saúde, buscando a qualidade de vida e envolver novas
pessoas para o serviço voluntário, no intuito de que a pastoral da saúde ganhe
reconhecimento público, esta é também uma meta a ser alcançada.
9.9.Pastoral da Pessoa Idosa
A pastoral da pessoa idosa tem como objetivo assegurar a dignidade e a valorização
integral da pessoa humana, através da promoção humana e espiritual, respeitando
os seus direitos, dentro de um processo de formação continuada na família, a fim
de que as famílias e comunidades convivam em harmonia com a pessoa idosa.
Promover o desenvolvimento físico, mental, social, espiritual, cognitivo e cultural
dos idosos põe no centro toda a dignidade desta faixa etária. Promover a cidadania
da pessoa idosa e divulgar o estatuto do Idoso conforme Lei número. 10.741, de
primeiro de outubro de 2003 assegura os direitos da pessoa idosa.
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Para o sistema neoliberal, a pessoa vale enquanto produz. Quando chega a
idade de desfrutar a longa caminhada de trabalho e da sabedoria, o sistema
terceiriza a pessoa idosa, então, as casas geriátricas são abertas para acolher os
abandonados do sistema. Conosco não pode ser assim. Para ajudar a pessoa idosa
ser feliz e conviver com uma velhice serena, faz bem promover o convívio entre
as pessoas idosas,superando os conflitos de gerações, estimulando os dias longos
para a sua vida, com saúde e paz. Cabe-nos estimular a espiritualidade da pessoa
idosa e realizar parcerias, somando esforços com outras pastorais, comunidades,
organizações de defesa dos direitos dos idosos, assistência social e entidades afins,
com o objetivo de superar preconceitos contra toda a pessoa idosa e defender
a vida desde a sua concepção até o seu ocaso natural. Pensar em centros de
convivência, esporte e lazer contribui com a beleza desta idade dos sábios. Antes
de tudo, porém, que recebam o carinho e o afeto dentro de seus lares, com os seus
mais próximos, os familiares.
9.10. Pastoral Carcerária
Engajar-se na transformação de pessoas e estruturas, com todas as forças
possíveis, através de iniciativas, como a pastoral carcerária, cumpre-se o desejo de
Jesus que diz: “Estive [...] preso e vieste ver-me” (Mt 25,36). No presídio, pode-se
celebrar os sacramentos e a vida cristã. “O presídio hoje é minha catedral”, no dia da
realização do sacramento da Crisma com a comunidade carcerária.
Outros desafios nos provocam, seja a Pastoral da Mulher Libertação, a Pastoral
dos Dependentes Químicos, a Pastoral dos Portadores do Vírus HIV, a Pastoral da
Sobriedade.
Conclusão
Queridos amigos! É preciso semear sempre e com largueza. Semear com
abundância. Alguns semeiam, outros regam e outros cultivam, mas, no final, todos
colhem.
O sentimento interior, ao chegar à conclusão deste artigo, é de uma sinergia
plena de comunhão com todos os que se sentem filhos de Deus, batizados em
Jesus Cristo e, que estão presentes nesta Igreja missionária, a Igreja do Mato
Grosso. Não é possível amar a Deus sem amar esta vinha que Ele próprio plantou
neste Regional Oeste 2. Com este apelo, a Igreja em nosso Estado carrega sobre os
ombros o dever da barca de apoio e ajuda a todos aqueles que desejam participar
da graça salvadora que o Bom Deus a todos oferece. Que a Igreja esteja aberta e
atenta ao novo e sempre solícita. Uma Igreja desprendida das ideologias e das lutas
de classes. Uma Igreja que supere todo e qualquer fundamentalismo. Uma Igreja
sempre vigilante para acolher o novo de Deus. Que jamais pensemos numa Igreja
tímida e consolada em si mesma, mas que sejamos uma Igreja que olhe o mundo,
medite a pessoa humana e se envolva com a sua dignidade. Igreja da acolhida, da
escuta, da visita e da proximidade.
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Estou certo de que o mutirão de batizados, que evangeliza e fortalece e, irmanados
pela sua presença constante e inovadora, “eis que faço novas todas as coisas” (Ap
21,5), mediante o método Ver, Julgar e Agir, Avaliar e Celebrar, garantimos a eficácia
de um bom planejamento pastoral, para atender os apelos da dignidade da pessoa
humana. É preciso lançar sempre as redes e as sementes para realidades mais
profundas em obediência ao Senhor Jesus que nos faz discípulos missionários,
dados e doados a Deus, servindo aos irmãos: ‘’Toda vez que fizeste isso a algum de
meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste’’ (Mt 25, 45).
Para o santo João XXIII, a Igreja não é um museu, mas um jardim florido de vida e
reserva do Devir glorioso. O querido são João XXIII avisou que o Concílio é a Aurora,
visto que, estamos apenas no início da evangelização. Mesmo que tenhamos
passado mais de 2000 anos do anúncio do Evangelho, o dia apenas começou.
Como tocam em nós os primeiros suaves raios do sol nascente. O espírito pastoral
gera no coração um só amor a Cristo. Um propósito de vida e de imolar-se pela
salvação de cada um e de todos os povos. É preciso infundir nos fiéis novo fervor,
generosidade e firmeza de propostas. O convite é sempre a ‘’uma grande jornada
de paz’’, permitindo que sempre uma fresta permaneça aberta para que passe o
Espírito Santo de Deus,convite este a sermos uma centelha de luz, um centro de
amor e o fermento vivificador na massa.
Na alegria do Evangelho de Jesus Cristo (Evangelii Gaudium) em plena sintonia
com o Papa Francisco, louvemos a Cristo, rei da eterna glória. Desejo que este artigo
nos aproxime ainda mais de Jesus, amando as pessoas que Ele ama por primeiro e
nos confiou. Que este artigo inspire e expire o cheiro de ovelhas e pastores, como
o bom odor do amor de Deus.
Com as palavras do Papa Francisco, concluo este simples e humilde serviço: “Não
deixemos que roubem a esperança, o Evangelho, a comunidade, o amor e a força
missionária”!
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A PROPÓSITO DO CONCEITO LITERÁRIO DE PESSOA COMO CRITÉRIO DE
UNIVERSALIDADE EM HANS URS VON BALTHASAR26
THE PURPOSE OF THE LITERARY CONCEPT´S OF PERSON AS UNIVERSALITY CRITERION
IN HANS URS VON BALTHASAR
Dr. Marivelto Leite Xavier
Resumo
O presente artigo propõe algumas considerações a respeito do conceito de pessoa em von
Balthasar. A matiz trinitária permitirá falar de pessoa como relação que se constitui de um
modo como missão, significando a busca dramática de cada indivíduo em ser pessoa, e de
um segundo modo significando a objetividade da Igreja. A experiência sintética de cada
indivíduo como pessoa mostrará ser a Pátria cristã – Maria.
Palavras chave: Pessoa. Missão. Maria
Abstract
This article present considerations about the person´s concept in von Balthasar. The
Trinitarie´s shade will permit to talk of person as relation that is constituted a way mission
signifying the dramatic´s search for each individual in to be person an a second mode
meaning the objectivity of the Church. Synthetic experience of each individual as person
should be Christian homeland – Virgin Mary.
Key words: Person. Mission. Mary

Introdução
O presente artigo propõe uma reflexão sobre o conceito de Pessoa como
identidade em von Balthasar. Trata-se, num primeiro momento, de tematizar
o conceito de Pessoa como missão, ou seja, enquanto habitação do critério
de identidade subjetiva e, por conseguinte, em estrito senso, como critério de
universalidade objetiva – unique theological person – isto é, Maria. Doravante, a
Virgem Maria, em um primeiro modo, mostrará ser a Pessoa como condição de
validade do discurso objetivo, constituindo-se ela mesma em semântica genética
de Pessoa a partir da Perichoresis Trinitária, e, em um segundo modo, desta vez
gramatical, significando o necessário desvelamento da pessoa em cada indivíduo;
o ofício da razão estético-literária compreende o perene desmascaramento
das dissimulações que envolvem a pessoa. Neste segundo modo, a literatura
romanesca, especificamente tal como definida em R. Girard, constitui importante
mediação de diálogo. E, por fim, a Missão de cada pessoa, a sua busca pelo autoautós (a identidade consigo mesmo), manifestará ser ulterior à dramática “relação”
pessoal com Maria – Unique theological Person.
“Pátria espiritual” da pessoa, cf. LIMA VAZ. H. C. de. Antropologia Filosófica. São Paulo: Loyola, 1992. p.
246-247. v. 2. nota 118.

26
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A Pessoa é Missão
Geralmente, é comum observar o uso de pronomes pessoais quando se refere à
Pessoa da Igreja27:
Dizem que a Igreja deveria denunciar com mais força os perigos da
engenharia genética e que ela deve atualizar-se, aproximar-se do
povo, que ela não deveria conformar se com o espírito do tempo, e
assim por diante28.

Tal referência é atestada pela linguagem eclesiástica ou midiática onde ela é
“Motherchurch”, por vezes, “Bride of the Son” ou ainda “one Body e one Spirit”.29
É exatamente a reflexão da Igreja como Pessoa – Hypostase objetiva de Cristo –
nos trabalhos de Von Balthasar, que permitirão falar da estética literária como
fonte do mundo da vida, com maior rigor da subjetividade que o mundo sóciohistoricamente construído, carregado de suas dissimulações. A arte romanesca
[dramática] da literatura revela ser fonte primária das exigências da subjetividade e
ao mesmo tempo revela as esperanças comuns a todos.
O fato histórico da encarnação da verdade permite nos propor que a condição
última de universalidade transcendente é real na imanência de cada subjetividade,
e, por conseguinte, pode-se falar de que cada Pessoa é uma experiência
cosmopoiética. Destarte, o indivíduo é, com a universalidade, a Pessoa.
Nem sempre se lê o cosmos como um astrofísico ou um arqueólogo à procura da
origem em um “não se sabe bem o que”, mas geralmente como uma experiência
pessoal. Assim, as formas mais originais de ser no mundo são menos racionais e
mais artísticas. Um bom livro de literatura retrata quase exatamente um momento
histórico em que os dados estatísticos estão fragmentados. É paradigmático, por
exemplo, que Dostoievsky compreendesse melhor o comunismo russo do que os
sistemas didáticos que o explicavam, que as obras de Wagner fossem premissas
sem as quais não se consegue compreender o Nazismo e que o capitalismo não se
reproduzisse com tanta avidez sem a predestinação romântica.
Os sistemas políticos, econômicos e sociais, entre outros, são legítimos quando
falam dos homens, de suas desventuras na vida, daquilo que os une e os
distingue, mas as obras que estão na estética literária, por exemplo, são fontes
“claras” do Lebenswelt, às vezes oculto e dissimulado, no exato cumprimento e/ou
descumprimento da própria norma do dever ser.
Cf. FERNANDES, Rafael Martins. A Igreja e o espírito da verdade em Hans Urs Von Balthasar: um estudo
do pensamento Eclesiológico. Porto Alegre: PUCRS, 2013, f. 48 Dissertação (Mestrado). Ver tópico 2.2.1:
“A Igreja como Pessoa”.

27

Its said that the Church should denounce more forcefully the dangers of genetic engineering: that she
should catch up with the times, that she should reach out more to the people; that she shoul not conform to
the Zeitgeist, and so forth (ACKERMANN, Stephan. The Church as Person in the theology of Hans Urs Von
Balthasar.Communio. International Catholic Review, n. 29, Summer, p. 238, 2002. Disponível em: <http://
www.communio-icr.com>. Acesso em: 30 maio 2014. A tradução, acima, bem como todas as seguintes,
são de nossa autoria.

28

29

BALTHASAR, H.U. Von. María Hoy. Madrid: Encuentro, 1987, p. 7.16.
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A literatura pode ser fonte viva, sintética, dos complexos jogos linguísticos que
subjazem à hermenêutica contemporânea. Os romances, sobretudo, trazem em
si mesmos a capacidade humana de mimetismo e de reprodução ideológica,a
qual passa racionalmente dissimulada nos índices estatísticos, nos relatórios e
laudos periciais, carregados de constatações empíricas e/ou abstratas, subjetivas,
fundamentadas na dissimulação oculta dos jogos miméticos, que somente a
literatura romanesca pode contribuir a perscrutar:
Os romancistas que ocultam, consciente ou inconscientemente,
a presença fundamental do mediador, colaboram para a mentira
romântica, segundo a qual os sujeitos se relacionam espontânea e
diretamente. Por seu turno, os escritores que tematizam a necessária
presença do mediador permitem que se vislumbre a verdade
romanesca, segundo a qual os sujeitos desejam através da imitação
de modelos, embora muitas vezes, ou quase sempre, ignorem o
mecanismo que ainda assim guia seus passos30.

A literatura romanesca, dessa forma, traz consigo a luz das objetividades que
forjam os grupos sociais e, com eles,os imaginários simbólicos, as dissimulações
e as possibilidades. O mundo dos homens é habitado por criaturas fantásticas e
reinos longínquos para além do tempo presente; tais criaturas e reinos habitam
não na mente de um indivíduo, conforme poderia mostrar um laudo médico, e
sim, antes, os mundos literários objetivos, dissimulados pela invenção moderna
da subjetividade e que a literatura pode nos ajudar a revelar, demonstrando o
verdadeiro interlocutor na forma de comunicação em questão. Esteinterlocutor,
às vezes, ou melhor, quase sempre permanece oculto, dissimulado por uma
racionalidade, que é ela mesma uma ilusão:
Subjetivismos e objetivismos, romantismos e realismos,
individualismos e cientificismos, idealismos e positivismos se
opõemem aparência, mas estão secretamente coligados para ocultar
a presença do mediador.Todos esses dogmas são a tradução estética
ou filosófica de visões de mundo próprias à mediação interna. São
todos derivados mais ou menos diretamente, desta mentira que é
o desejo espontâneo. São todos defensores de um mesma ilusão
de autonomia a que o homem moderno está apaixonadamente
apegado.31

Seria muito fácil categorizar o imaginário objetivo da Pessoa como uma
experiência transcendental do tipo kantiano, por exemplo, entretanto, o universo
cosmopoiético, que se abre com o Paradoxo dos paradoxos, cumpre não somente
a exigência de diálogo com cosmos de outras religiões pela mediação de suas
objetividades literárias, como também desempenha paradoxalmente o papel
cristológico da unidade hypostática de Cristo com o Pai e o Espírito Santo e, de
outro lado, a distinção essencial trinitária.
30

GIRARD. René. Mentira Romântica e Verdade Romanesca. São Paulo: É Realizações, 2009, p. 18.40.

31

GIRARD. René. Mentira Romântica e Verdade Romanesca. São Paulo: É Realizações, 2009, p. 40.
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Von Balthasar encontra no conceito de Divinemission (göttliche Sendung) o apriori
sintético da Pessoa, onde a missão de Jesus Cristo é o modo da eterna “relação”
com o Pai e o Espírito Santo, sendo esta relação de origem – processio –, ao mesmo
tempo, a identidade da Pessoa:
A concepção de Bathasar encontra seu fundamento trinitário no fato
de que, como explica Santo Tomás, a "missão" estende a processão
(para dentro e entre – da Vida Trinitária, isto é, a processão divina
do Filho para o Pai, dentro da economia da salvação. A missão do
Filho é uma "modalidade" de sua eterna processão. Se somarmos a
isso a ideia de que as processões constituem as Pessoas da Trindade
(como relações) o conceito de missão oferece, ele mesmo, como uma
mediação entre os conceitos cristológico e trinitário de Pessoa32.

A “Missão” da Pessoa [sendo com] não pode ser pensada sem sua genética
especificamente teológica cristã trinitário–cristológica da qual depende toda
“relação”, o que a constitui como uma nova pessoa:
As implicações antropológicas que surgem desta fundamentação
cristológico-trinitária do conceito de pessoa agora são evidentes se
ser uma pessoa coincide essencialmente com a missão de ser aceito
por Deus, e se isso aconteceu "arché-típico" e completamente em
Jesus Cristo, então “qualquer pessoa”pode ser chamada de "Pessoa"
somente em termos de Cristo, em virtude de alguma relação para Ele.
A total identidade entre a consciência de si e a consciência da missão
em Jesus abre lugar para que outros tenham, analogicamente,
missões únicas pessoais. Estas missões não são como as do Cristo,
que constituem um a priori sintético com a [sua] Pessoa, mas são
sintetizadas a posteriori, juntamente com a criação, pessoas livres
espiritualmente [Geistpersonen]. A liberdade do sujeito espiritual
desempenha um papel decisivo aqui: a missão pode ser adotada
ou rejeitada. Onde ela é representada em liberdade, isto é, seguida
por um aumento da "personalização" do sujeito, um despertar mais
profundo de si mesmo", na medida em que, para Deus, a "Pessoa é o
"novo nome" com que Deus me chama”33.
Bathasar´s conception finds its trinitarian anchor in the fact that, as St. Thomas explains, the “mission”
[missio] extends the inner-trinitarian procession, that is, the Son´s divine procession from the Father, into
the economy of salvation. The mission the Son is a “modality” of his eternal procession. If we add to this the
idea that the processions constitute the Persons of the Trinity [as relations] the concept of mission offers itself
as a mediation between the cristological and Trinitarian concepts of person (ACKERMANN. Stephan. The
Church as Person in the theology of Hans Urs Von Balthasar. Communio. International Catholic Review,
n. 29, Summer p. 238, 2002. Disponível em: <http://www.communio-icr.com>. Acesso em: 30 maio 2014.

32

The anthopological implications that emerge from this christological and trinitarian grounding of the concept of
person are now evidente: if being a person coincides essentially with a mission to be accepted from God, and if this
has happened “archetypically” and completely in Jesus Christ, then anyone else can be called “person” only in terms
of Christ, by virtue of some relationship to, and derivation from, him. The total identity between consciousness
of self and consciousness of mission in Jesus open up “room …for others to have analogous, unique, personal
missions. These missions do not, as in Christ´s case, constitute an a priori synthesis with [one´s] person but are
synthesized a posteriori along with the created, chosen persons [Geistpersonen]. The freedom of the spiritual
subject plays a decisive role here: the mission can be embraced or rejected. Where it is embraced in freedom, it´s
followed by an increasing “personalization” of the subject, an innermost awakening to oneself” inasmuch from
33

STUDIUM, Várzea Grande, ano 1, n. 1, p. 1-148, set. 2015

56

|

A propósito do conceito literário de pessoa como critério de universalidade em Hans Urs Von Balthasar

É aceitando a Missão que o homem se torna apto a ser Pessoa e aprofunda o ser
um dado individuum:
Considerando a distinção em relação à realidade da existência humana,
fala-se no mesmo sentido de "indivíduos", quando primeiramente
concernente com a identidade da natureza humana enquanto, é
claro, uma certa dignidade não pode ser negada na medida em que
todas as existências humanas são sujeitos espirituais. Fala-se de
uma 'pessoa', no entanto, quando considerando a singularidade, a
incomparabilidade e, portanto, irrepetibilidade do indivíduo34.

Por conseguinte, não se trata de negar absurdamente o indivíduo, a sua existência
como subjetividade, a propósito de uma pretensa autonomia da razão:
Ainda que a palavra individualidade signifique a qualidade de não
ser dividido em partes, sempre inclui um elemento de singularidade
que, pelo menos potencialmente, contém algo da personalidade35.

Pelo contrário, a afirmação mais profunda de uma compreensão do indivíduo
e de sua subjetividade requer considerar esta irrepetibilidade da Pessoa, isto
é, enquanto as razões do entendimento permitem que hajam condições de
possibilidades científicas do domínio da técnica e das instituições.
De outro modo, nesse momento, a estética literária, enquanto tecnologia
institucionalizada,permite, na compreensão moderna da subjetividade romântica,
tão-somente ações miméticas, repetíveis, carregadas de ideologias e alienação:
Isto torna o tempo aberto novamente ao desenvolvimento de
independência da filosofia moderna [Autonomia da Razão] da
pessoa, que procura primeiro definir-se como auto-consciência
subjetiva (Descartes), e essa independência absolutiza-se em breve
(Spinoza, Hegel), de modo que os indivíduos tivessem que se
entregar a este Absoluto. A tentativa de Kant para salvar a dignidade
da pessoa não poderia parar esta deriva. Apesar de ter sido exigido
que a outra pessoa seja respeitada no caráter absoluto da pessoa,
estava fundado simplesmente em sua liberdade ética. Assim,
não havia nada preservado de uma inter-relação fundamental de
God: “Person is the ‘new name’ by wich God addresses me”(ACKERMANN. Stephan. The Church as Person in the
theology of Hans Urs Von Balthasar. Communio. International Catholic Review, n. 29, Summer, p. 24, 2002.
Disponível em: <http://www.communio-icr.com>. Acesso em: 30 maio 2014.
Carrying the distinction over to the realm of human beings, we will speak in the same sense of “individuals”
when primarily concerned with the identity of human nature to wich, of course, a certain dignity cannot
be denied insofar as all human beings are spiritual subjects. We will speak of a ‘person,´ however when
considering the uniqueness, the incomparability and therefore irreplaceability of the individual (BALTHASAR
H. U. Von. Onthe Concept of person. Communio. International Catholic Review, n. 13, Spring, p. 18, 1986.
Disponível em: <http://www.communio-icr.com>. Acesso em: 30 maio 2014.

34

Yet the word individuality, wich means the quality of not being broken into parts, always includes an
element of singularity that, at least potentially, contains something of personality (BALTHASAR H. U. Von.
On the Concept of person. Communio. International Catholic Review, n. 13, Spring, p. 19, 1986. Disponível
em: <http://www.communio-icr.com>. Acesso em: 30 maio 2014.

35
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pessoas como um signo pleno exigido pela imagem da Trindade.
As dimensões das particularidades das pessoas foram faltando
também. E, mais uma vez, é certamente o cristianismo que ilumina o
conceito de pessoa de Kant, mas um protestante de um cristianismo
protestante, uma religião dentro da razão nua (embora ele ainda
mantenha a coloração cristã), enquanto não há lugar para qualquer
Trindade divina ou para uma representação gratuita de Cristo. Como
poderia alguém assumir a responsabilidade diante de Deus para
minha absoluta liberdade espiritual? A representação (mesmo a de
Cristo) parecia, para Kant, um roubo36.

Para Von Balthasar, o conceito de “missão” deve ser compreendido como lugar
de passagem da Igreja para a Pessoa37 tão-somente no contexto verdadeiramente
cristológico38. E sintetiza desse modo o conceito de missão:
Na medida em que todos são concebidos concebendo, porém, o nosso
"agir" na área de atuação, ou seja, Cristo, consiste em trazer nossa
inata não-identidade para uma aproximação cada vez mais estreita
com a identidade perfeita. Este é o objetivo de nosso seguimento
de Cristo, no qual reina Identidade. Em outras palavras, somos
semelhantes ao nosso próprio "eu" mais e mais completamente à
nossa missão dada por Deus e descobrir nesta missão nossa própria
identidade, que é, ao mesmo tempo, pessoal e social39.
This becomes clear time and again in the development of the Modern in wich the philosophical
“independence”of the person sought first to define itself as subjective self-consciousness (Descartes), and this
independence then absolutized itself very soon (Spinoza, Hegel) so that the individuals had to give themselves
up to this Absolute. Kant´s attempt to save the dignity of the person could no halt this drift. For even though
it was demanded that the other person be respected, the absoluteness of the person was anchored simply
in his ethical freedom. Thus there was nothing preserved of a fundamental interrelatedness of persons as a
meaningfully understood imago Trinitatis would have demanded. Every optic dimension of the person was
lacking as well. And once again, it is certainly Christianity that illuminates Kant´s concept of the person, but
a protestant and eilightened Christianity, a religion within bare reason (though it still retains its Christian
coloring) in wich there is no place for either a divine Trinity or for a vicarious representation by Christ. For
how could someone else take responsibility before God for my absolute, holy freedom? Representation (even
that by Christ) seemed to Kant a theft (BALTHASAR H. U. Von. On the Concept of person. Communio.
International Catholic Review, n. 13, Spring, p. 24, 1986. Disponível em: <http://www.communio-icr.
com>. Acesso em: 30 maio 2014.

36

Vê se que a proposta essencial de Balthasar consiste em passar da Igreja como simples coletivo
para a Igreja como pessoa aproveitando a imagem bíblica Esposa de Cristo. Em 1978, ao publicar a
Teodramática, vol. III [Theodramatik II/2), o teólogo suíço, apresentando sua eclesiologia de forma mais
sistematizada, e complementando seu livro anterior Sponsa Verbi (1960), utilizará o conceito de missão
para explicitar a passagem para a Igreja como Pessoa.Cf. FERNANDES. Rafael Martins. A Igreja e o espírito
da verdade em Hans Urs Von Balthasar: um estudo do pensamento Eclesiológico. Porto Alegre: PUCRS,
2013, f. 53 Dissertação ( Mestrado).

37

Esta fundamentação eucarística (cristológica) e pneumatológica da Igreja faz a Igreja ser, ao mesmo
tempo, corpo e esposa de Cristo, aquela que está frente a Cristo, respondendo a Ele. Ser corpo e esposa
de Cristo são osdois aspectos da única realidade da Igreja. Este paradoxotem profunda relação com
o mistério do Deus e Trino. Cf. FERNANDES. Rafael Martins. A Igreja e o espírito da verdade em Hans Urs
Von Balthasar:um estudo do pensamento Eclesiológico. Porto Alegre: PUCRS, 2013. f. 53-54. Dissertação
(Mestrado).

38

As far as all o fus are concerned, concerned however... our ‘acting’ in the acting area, that is, Christ,
consist in bringing our innate nonidentity into an ever-closer approximation to perfect identity. This is

39
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Nessa direção, a questão acerca da identidade absorve a estrutura da forma grega,
ou seja, o essencialismo grego enquanto racionalidade que permite intuslegere (ler
para dentro), sem se precipitar no subjetivismo romântico ou na desintegração num
todo ideal. Por causa da condição hypostática cristã, tornam-se possível perpassar
pelas estruturas da subjetividade as exigências da autonomia individual, sem,
contudo, fazer das suas proposições o critério válido da identidade. Notadamente,
porque, todo critério da subjetividade em si mesmo se confunde mimeticamente
cerrando as portas da transcendência.
O princípio de identidade encontra seu “habens esse” definitivamente no conceito
de Pessoa como missão. Aqui torna-se possível falar de religião paradoxalmente
como drama existencial e autonomia do ser sem destruir a liberdade do sujeito e a
objetividade do corpo religioso:
Se a missão é aceita e realizada, é ades-privatização do "eu", fazendo
com que a influência fecunda deste último (pela graça) possa expandirse para todo o "Corpo Místico" de Cristo. Desta forma, há uma mútua
interpenetração das diversas missões e as pessoas que se identificam
elas mesmas com Ele: é o que se entende por "comunhão dos Santos".
Estas pessoas não são, portanto, "funcionais" ou "despersonalizadas"
no processo. O (aparente) paradoxo emerge em que as pessoas, ao
tornar-se cada vez menos privado, ao mesmo tempo tornam-se mais
profundamente Pessoal. Na verdade, de certa forma, elas tornam-se
arquetipicamente super-pessoais, protótipo para todos os que, na fé,
reconhecem e abraçam a sua missão de Deus.40

Poder-se-ia objetar: Em que se distingue a mimesisdos arquétipos da razão
autônoma da Pessoa? Ora, não há uma distinção entre tais arquétipos, pois são
o mesmo e o único, considerando que, por ação hypostática, a identidade de
sentido não se confunde com os critérios de validade do entendimento, os quais
não reclamam para si a identidade, algo que a razão autônoma não confere a si
mesma, e se o faz, fá-lo-á tão-somente como mimesis e não como autonomia. A
autonomia somente é conferida pela efetividade hypostática, que é razão como
dom paradoxal:
the purpose of our following of Christ, in whom identity reigns. In other words, we are to assimilate our
own “I” more and more completely to our God-given mission and to discover in this mission our own
identity, wich is both personal and social(BALTHASAR H. U. Von. On the Concept of person. Communio.
International Catholic Review, n. 13, Spring, p. 25, 1986. Disponível em: <http://www.communio-icr.
com>. Acesso em: 30 maio 2014.
If the mission is accepted and carried out, it de-privatizes the “I”, causing the latter´s fruitful influence (through
grace) to expand into the whole “Mystical Body” of Christ. In this way, there is a mutual interpenetration of the
diverse missions and the persons who identify themselves with them: this is what is meant by the “communion
sanctorum”. These persons are not, however, either “functionalized” our “depersonalized” in the process. The
(seeming) paradox emerges that persons, while growing increasingly less private, are all the while becoming
more deeply personal. Indeed, in a certain way they become super-personal paradigmatic, prototypical, or
achetypical for all who, in faith, reconignize and embrace their mission from God (ACKERMANN. Stephan.
The Church as Person in the theology of Hans Urs Von Balthasar. Communio. International Catholic
Review, n. 29, Summer, p. 243, 2002. Disponível em:<http:// www.communio-icr.com>. Acesso em: 30
maio 2014.

40
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Quando um homem é obediente ao chamado para seguir, quando ele
dá o seu "sim" da fé, ele é levantado para fora da estreiteza humana (e
pecaminosa) e é ampliado para as dimensões da missão de Cristo e
da Igreja. Para Balthasar, não existe um sistema para explicar como a
expropriação do homem sobre si mesmo e sua apropriação por Deus
é simultânea com a descoberta de seu próprio eu pessoal. Isso pode
ser compreendido apenas como um paradoxo teológico. O resultado
é que, desde a época de Orígenes e Ambrósio, tradicionalmente tem
sido chamado de ecclesiastica anima.41

Tal autonomia do paradoxo da anima ecclesiastica permite-nos falar do “EU”:
Com relação à consciência do indivíduo, isso significa que há um
ponto onde um "pensar com a Igreja" [sentire cum ecclesia] torna-se o
"pensamento da Igreja" [sentire ecclesiae], e "amor à Igreja" torna-se o
"amor da Igreja". A consciência do indivíduo e a consciência da Igreja
se interpenetram, mesmo que eles não sejam confundidos, assim
como o indivíduo não é dissolvido em um todo maior. A dinâmica do
crescimento de socialização em nenhuma maneira elimina o ponto
em que o indivíduo está sozinho consigo mesmo. Pelo contrário:
na medida em que a aceitação de sua missão pessoal envolve uma
"decisão de fato" sobre a vida de um, pode nascer apenas da solidão
do eu42.

A subjetividade como “relação” adquire assim, por extensão, “a mutual osmosis”
análoga à circumincessio (perichoresis) entre as Pessoas da Trindade, por mediação
destas
Mútua compreensão entre Maria e a Igreja tão íntima e intercambiável,
que Balthasar, seguindo Scheeben, deduz uma pericorese entre o
mistério da Igreja e de Maria, não podendo ser um perfeitamente
conhecido sem o outro e vice versa43.
When a man is obedient to the call to follow, when he gives his “Yes’ of Faith” he is lifted out of is human
(and sinful) narrowness and is enlarged to the dimensions of the mission of Christ and the Church. For
Balthasar, there is no system for explaining how man´s expropriation of himself and his appropriation by
God is simultaneous with a discovery of his own personal self. This can be grasped only as a theological
paradox. The result is what, since the time of Origen and Ambrose, has traditionally been called the anima
ecclesiastica (ACKERMANN. Stephan. The Church as Person in the theology of Hans Urs Von Balthasar.
Communio. International Catholic Review, n. 29, Summer, p. 244, 2002. Disponível em: <http://www.
communio-icr.com>. Acesso em: 30 maio 2014.

41

With respect to the consciousness of the individual, this means that there is a point where a “thinking
with the church” [sentire cum ecclesia] becomes the “thinking of the church” [sentire ecclesiae], and “love
for the Church” becomes the “love of the Church”. The consciousness of the individual and the consciousness
of the Church interpenetrate, even though they are not confused, just as the individual is not dissolved into
a greater whole. The dynamic of growing socialization in no way eliminates the point where the individual
is alone with himself. On the contrary: to the degree that acceptance of one´s personal mission involve a
“decision from the Depths” regarding one´s life, it can be born only from the solitude of the I (ACKERMANN.
Stephan. The Church as Person in the theology of Hans Urs Von Balthasar. Communio. International
Catholic Review, n. 29, Summer 2002, p. 245. Disponível em: <http://www.communio-icr.com>. Acesso
em: 30 maio 2014.

42

FERNANDES. Rafael Martins. A Igreja e o espírito da verdade em Hans Urs Von Balthasar: um estudo do
pensamento Eclesiológico. Porto Alegre: PUCRS, 2013, f. 60 Dissertação (Mestrado).
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e que permite falar não somente de um sentir com o corpo, mas corpo sentindo:
Pedro, por exemplo, é pessoa eclesial quando, apesar de seu horror,
ele permite que Jesus lhe lave os pés, transformando assim toda
hierarquia mundana (mestre/escravo, Deus/homem, santo/pecador)
(cf. Jo 13,6-10) em sua cabeça. Maria de Betânia, que em sua atitude
"contemplativa" escuta ao Senhor e unge os pés "para o dia de
seu sepultamento" (cf. Jo 12,1-8), encarna o fiel eclesial amando
a Igreja em seu "Sim" para o caminho de Jesus – um "Sim" que é
fundamentalmente aberto "a priori" dispondo-se a ser formado.44

Será nessa relação pericorética onde habita o critério de identidade que se
desdobrará como uma missão, onde, tanto Maria quanto a Igreja, são aquelas que,
em completa gratidão, recebem e doam o Filho45.
Maria: A Pessoa
Particular atenção deve ser reservada para Maria [Theotokos]. De acordo com
Von Balthasar, Ela é Kirche im Ursprung46 [Igreja original], condição de possibilidade
teológica do estatuto transcendental universalmente válido.
Maria é a “unique theological person”47, essência arquetípica dos demais entes
em relação com o Cristo na história da humanidade. Isto significa dizer que
a Pessoa de Maria acolhe a missão de todos os homens, de raças e culturas, de
tempos e espaços, aqui, com as suas mais díspares imagens literárias de Deus.
E, uma vez acolhendo, auxilia-os no caminho do encontro pessoal com Cristo na
transcendência do mimetismo.
Destarte, quer-se evitar, aqui, qualquer forma de prejuízo ortodoxo em que se
engessa a forma de Maria dentro de um patrimônio jurídico eclesial, precipitando
na apostasia outras formas culturais, por outro lado, isto não dá licença ao prejuízo
relativista no qual a forma de Maria é dissolvida em figuras culturais, expressões
miméticas subjetivas. Nosso iter pretende ver Maria como a “anima ecclesiastica”.
Será nessa hypostática missão, que é a de cada ser humano em todos os tempos
Peter, for example, stands in persona ecclesiae when, despite his horror, he allows Jesus to wash his feet,
thus turning all wordlyhieraschy (master/slave, God/man, saint/sinner) (Jn 13:6-10) on its head. Mary of
Bethany, who in her “contemplative” attitude listens to the Lord and anoints his feet “against the day of his
burial” (Jn 12:1-8), embodies the faithfull, loving Church in her “Yes” to the way of Jesus – a “Yes” that is
fundamentally open “a priori”, disposing itself to be formed (ACKERMANN. Stephan. The Church as Person
in the theology of Hans Urs Von Balthasar. Communio. International Catholic Review, n. 29, Summer
2002, p. 246. Disponível em: <http://www.communio-icr.com>. Acesso em: 30 maio 2014.

44

FERNANDES. Rafael Martins. A Igreja e o espírito da verdade em Hans Urs Von Balthasar: um estudo do
pensamento Eclesiológico. Porto Alegre: PUCRS, 2013, f. 60. Dissertação (Mestrado).

45

46
ACKERMANN. Stephan. The Church as Person in the theology of Hans Urs Von Balthasar. Communio.
International Catholic Review, n. 29, Summer, p. 246, 2002. Disponível em:<http://www.communio-icr.
com>. Acesso em: 30 maio 2014.
47
ACKERMANN. Stephan. The Church as Person in the theology of Hans Urs Von Balthasar. Communio.
International Catholic Review, n. 29, Summer, p. 246, 2002. Disponível em:<http://www.communio-icr.
com>. Acesso em: 30 maio 2014.
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e espaços, e de Deus com ele, por mediação desta razão que o torna um com
seus irmãos, que a aventura épica do sujeito se desdobra em comédia, tragédia,
tragicomédia e drama, os mais impressionantes no teatro mimético da vida, que
paradoxalmente aguardam a todo instante a revelação da Glória de Deus:
A Igreja, na sua realidade mais profunda, é a unidade daqueles que
se reuniram e formaram pelo assentimento à Imaculada e, portanto,
sem limites, de Maria, conquanto pela graça têm a forma de Cristo,
estão preparados para deixar a economia de Deus acontecer em si e
em todos os seus irmãos.48

A vida de cada homem é, neste sentido, a vida de todos os homens, não somente
os que conscientes partilham da mesma fé, mas, sobretudo, aqueles que compartilham no céu, na terra e no inferno, em suas várias acepções literárias e imagens
estéticas, a universalidade paradoxal da Pessoa. Em suma, para Von Balthasar:
A compreensão da Igreja como pessoa não envolve algum tipo de
"hipóstase eclesial", localizado em algum lugar ao lado ou acima da
comunidade concreta dos crentes, nem mera pura teologia ou poesia
espiritual [gnosticismo/materialismo]. Pelo contrário: para falar da
Igreja em termos de pessoas, é captar a realidade da eclesiologia. Esta
realidade é a unidade particular da Igreja, que não é uma unidade
de monismo, mas de "perichoresis". É, portanto, inconcebível sem a
distinção pessoal.O entendimento pessoal de Igreja, para Balthasar,
entrelaça a unidade e a distinta identidade e diferença de comunhão
eclesial na forma mais próxima possível49.

Conclusão
A filosofia cristã deve conduzir a questão da profundidade teológica a este
encontro Pessoal a partir da revelação (fé cristã católica) dos mimetismos de si
mesmo, confeccionados pelo espelho de diálogos com o mundo horizontal. A
Virgem Maria revela objetivamente a dissimulação enquanto ponto mediano de
universalidade da identidade, ou, dito de outro modo, coloca-nos diante de nós
mesmos uma batalha sem trégua do dramático desmascaramento de nossas
intenções subjetivas. É vivendo exatamente esse drama, já desvalido e culpado de
The Church in her deepest reality is the unity of those who, gathered and formed by the immaculate and
therefore limitless assent of Mary, wich through grace has the form of Christ, are prepared to let the saving
will of God take place in themselves and for all their brothers (ACKERMANN. Stephan. The Church as Person
in the theology of Hans Urs Von Balthasar. Communio. International Catholic Review, n. 29, Summer, p.
247, 2002. Disponível em: <http://www.communio-icr.com>. Acesso em: 30 maio 2014
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The understanding of the Church as person does not envolve some kind of “ecclesial hypostasis”, located
somewhere next to or above the concrete community of believers, nor mere pure theological or spiritual
poetry. On the contrary: to speak of the Church in persons terms is to capture the reality of ecclesiology.
This reality is the particular unity of the Church, which is not a unity of monism, but of “perichoresis”. It is
thus inconceivable without personal distinction. Balthasar´s personal understanding of the Church weaves
together the unity and distinction identity and difference of ecclesial communion in the closest possible way
(ACKERMANN, Stephan. The Church as Person in the theology of Hans Urs Von Balthasar. Communio.
International Catholic Review, n. 29, Summer 2002, p. 248. Disponível em: <http://www.communio-icr.
com>. Acesso em: 30 maio de 2014.
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morte irrevogável, que a Pessoa passa a existir numa imagem da criação. A teologia,
nesse sentido, é validamente libertadora de si mesmo.
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HUMANIDADE E DIGNIDADE EM IMMANUEL KANT E EM ERIC WEIL
HUMANITY AND DIGNITY IN IMMANUEL KANT AND ERIC WEIL
Dr. Paulo César Nodari
Resumo
O presente artigo tem como propósito analisar o conceito de humanidade e dignidade na
concepção de Immanuel Kant (1724-1804) e Eric Weil (1904-1977). Num primeiro momento,
apresenta-se o modo como Kant entende a fórmula do imperativo categórico da humanidade
como fim em si mesma. Alicerçado sobre o fundamento de sua natureza racional, trata-se
de evidenciar que ao ser humano pertence-lhe o respeito universal, não sendo permitido
a ninguém, por conseguinte, tomá-lo simplesmente como meio, porque é inerente ao ser
humano, enquanto racional, a dignidade absoluta. Num segundo momento, apresenta-se
a maneira como Weil entende o exercício da razão como felicidade. Busca-se apresentar o
ser humano enquanto capaz de razão e de violência, constituindo-se a liberdade na escolha
entre a razão e a violência. E tendo como horizonte de busca o desejo de universalidade,
e lembrando que apenas a escolha pela não-violência deve ser vista como universal, o
ser humano, não pode, então, elevar-se ao alcance da humanidade e aproximar-se da
universalidade senão fazendo a opção pela não-violência.
Palavras-chave: Immanuel Kant. Eric Weil. Humanidade. Dignidade. Liberdade.
Abstract
This article aims at analyzing the concept of humanity and dignity according to Immanuel
Kant (1724-1804) and Eric Weil (1904-1977). At first, it presents how Kant understands the
formula of the categorical imperative of humanity as an end in itself. Grounded upon the
foundation of this rational nature, the aim is to make evident that the human being owns
universal respect; therefore, it is not allowed to anyone to take it simply as a means, because
absolute dignity is inherent to human beings, for being rational. Secondly, it presents the
way Weil understands the exercise of reason as happiness. The aim is to present the human
being as capable of reason and violence; freedom is the choice between reason and violence.
Having as a horizon the desire of universality, and remembering that only the choice of
non-violence should be viewed as universal, human beings cannot rise within the reach of
humanity and approach the universality without making the choice for non-violence.
Keywords: Immanuel Kant. Eric Weil. Humanity. Dignity. Freedom. Reason.

Introdução
O ser humano encontra-se continuamente preocupado em entender a vida, o
sentido de suas ações, a particularidade de seus gostos, o significado de sua relação
com o meio ambiente. Aliás, na origem da própria filosofia está a capacidade
humana de colocar perguntas. Sabe-se que existir e aprender a existir significa
levar adiante a capacidade de perguntar, de maravilhar-se ante o desconhecido,
de perguntar e propor respostas com sempre novas e apropriadas considerações.
A vida humana é singular, em primeiro lugar, porque é uma aventura consciente
num ambiente sociocultural em contínua modificação. O ser humano pergunta-
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se, consecutivamente, por que ele existe, e, consciente dessa sua condição, ao
longo dos tempos, tem conseguido uma compreensão melhor das questões que
o desafiam. Lenta e progressivamente, ele compreende melhor a singularidade de
sua existência e aprimora o modo de entender a realidade que o circunda, sendo
esse processo o fruto de um cuidadoso e paciente diálogo.
Descobrindo-se, desde os primórdios da filosofia, como ser que, naturalmente,
quer conhecer, o ser humano foi emergindo como um ser capaz de admirarse, de problematizar e de propor respostas cada vez mais condizentes aos
questionamentos. Cada ser humano considera-se singular e único em contínuo
processo de abertura ao horizonte da totalidade das condições que lhe são
inerentes. Logo, para o ser humano, uma vida única em contínua atividade espiritual
é um permanente manancial de questões. As interrogações humanas identificam
os limites e circunstâncias do próprio ser humano e as trazem para a gênese do
filosofar. Os problemas básicos da filosofia relacionados ao conhecimento, ao
procedimento e às expectativas humanas foram penetrados pelo modo humano de
ser. Só foi e é possível avançar naquelas questões básicas do filosofar se for possível
entender o que é o ser humano. Nessa perspectiva, não é possível entender o que é
o ser humano a não ser por meio do pensamento. Não há como abordar o existente
à parte do pensamento. Dizer-se ou expressar-se como ser humano implica em
pensar, não, entretanto, para resolver este ou aquele problema específico, mas,
antes, para criar e dar um sentido ao seu mundo circunstanciado e finito, ainda que
aberto às muitas condições de possibilidade, e, marcado, inevitavelmente, pela
condição de facticidade da qual o ser humano não pode prescindir, nem negar, e,
tampouco, negligenciar sob a condição ainda mais eminente tanto de frustração
quanto de fracasso.
A filosofia dedica-se à procura de razões ou de motivos para explicar o que
existe, sabendo que quanto melhor realizar tal empreendimento, tanto melhor
considerará o sentido da existência humana e de todos os seres. No entanto, é
importante manter-se em atitude de abertura, porque no ser humano toda tentativa
de absolutizar uma posição acaba superada pelo próprio esforço construtivo da
própria atividade espiritual do ser humano. Em outras palavras, segundo Scheler,
o ser humano constitui-se como a condição de poder elevar-se até a abertura do
mundo por força do espírito, permitindo-lhe o poder de se posicionar de modo
aberto ao mundo. O animal não consegue transformar o seu mundo em objeto,
pois ele não é capaz de problematizá-lo. “O homem é o X que pode se comportar
‘abertamente para o mundo’ em uma medida ilimitada. A gênese do homem é a
elevação até a abertura do mundo por força do espírito” (SCHELER, 2003, p. 36). Por
conseguinte, quem se dedica à filosofia precisa fazer um esforço permanente para
não se apegar ao produto de qualquer investigação, pois, mais relevante do que as
respostas construídas está o desafio de refazer as indagações, alcançar o espaço de
renovação das dúvidas.
E, como pano de fundo dos problemas filosóficos, emerge a liberdade humana
entendida como possibilidade, pois ela está associada à condição de indagar,
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condição esta que o ser humano não pode abandonar, sob pena de deixar de
ser o que é. Liberdade, longe de significar falta de limites, orienta a busca dentro
dos contornos estabelecidos pelo próprio modo de ser do homem. A filosofia é
consciente de suas altas pretensões e de seus parcos e pobres resultados, de modo
que ela renova, permanentemente, as perguntas. Pois sabe que o ser humano é um
mundo singular, ou seja, é um desafio permanente que deve ser continuamente
enfrentado. Como existente ele é único, mas somente constrói seu mundo no
diálogo com os outros existentes. Com eles, ele cria vínculos de amor e amizade,
disputas e cooperação. Ele desenvolve interesses individuais e comuns, condição
sem a qual não tece a unicidade de seu existir. Existir comporta, portanto, muitas
indagações.
A atitude filosófica inicia-se dirigindo essas indagações ao mundo que rodeia o
ser humano e às relações que lhe são próprias. Pouco a pouco, porém, ele descobre
que essas questões se referem, afinal, à sua capacidade de pensar. Por isso,
paulatinamente, as perguntas da filosofia se dirigem ao próprio pensamento: o
que é pensar, como é pensar, por que há o pensamento? A filosofia torna-se, então,
o pensamento interrogando-se a si mesmo. Por ser uma volta que o pensamento
realiza sobre si mesmo, a filosofia se realiza como reflexão, isto é, movimento
de volta sobre si mesmo ou movimento de retorno a si mesmo. A reflexão é o
movimento pelo qual o pensamento volta-se para si mesmo, interrogando a si
mesmo. Nesse sentido, a reflexão filosófica é radical, porque é um movimento de
volta do pensamento sobre si mesmo para conhecer-se a si mesmo, para indagar
como é possível o próprio pensamento, como se dá o relacionamento com os
outros seres que agem no mundo. Portanto, a reflexão filosófica também se volta
para as relações que mantemos com a realidade circundante, para o que dizemos
e para as ações que realizamos nessas relações.
Como ser dotado de reflexão, o ser humano vive como problemático, interrogase sobre si mesmo e procura de alguma forma responder a pergunta: que é o
ser humano? Desde a aurora da cultura ocidental (cujos começos se situam,
convencionalmente, em torno do século VIII a.C. na Grécia), a reflexão sobre o
ser humano permanece no centro das mais variadas expressões da cultura: mito,
literatura, ciência, filosofia, ética e política. Nela emerge com fulgurante evidência
essa singularidade própria do homem, que é a de ser o interrogador de si mesmo,
interiorizando reflexivamente a relação sujeito-objeto por meio da qual ele se
abre ao mundo exterior. No campo filosófico, a interrogação sobre o ser humano
torna-se dominante na época da sofística antiga (século V a.C.) e, a partir de então,
acompanha todo o desenvolvimento histórico da filosofia ocidental, até encontrar
a expressão clássica nas célebres e áureas questões kantianas: – que posso saber?
(teoria do conhecimento); – que devo fazer? (teoria do agir ético); - que me é
permitido esperar? (filosofia da religião); – que é o ser humano? (antropologia
filosófica).
Acerca da questão fulcral de quem é o ser humano na perspectiva da concepção
da humanidade e dignidade em Kant e da perspectiva da razão e da liberdade em
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Weil, lembra-se, de início, que caminhar é uma experiência básica do ser humano.
O caminho é variante no tempo e espaço, mas é, ao mesmo tempo, uma realidade
a ser humanizada, quando escolhida por alguém, ou seja, é o andar que faz de
uma estrada um caminho sempre aberto e inacabado. Assim, o ser humano é um
ser, internamente, não guiado por instintos seguros. Todavia, ele precisa ser capaz
de determinar os seus atos. Para tanto, ele carece de uma reflexão sobre si mesmo
que lhe forneça um conhecimento de si, do que deve ser e de como pode chegar à
autorrealização. Portanto, aprender a ser é levar adiante a capacidade de admirarse, de maravilhar-se ante o desconhecido, de perguntar e propor respostas, de
enriquecer o seu mundo com novas considerações. É a capacidade de perceberse como ser aberto e inacabado, ainda não pronto, tornando-se, paulatinamente,
pessoa. Ao ser humano cabe, por conseguinte, construir e conquistar o seu ser.
Assim, o seu grande desafio é este processo de construção do seu ser, porque
ele é um ser ontologicamente aberto, isto é, o que o ser humano é não está
estabelecido de antemão, pois sua primeira tarefa é sua própria autogênese. O
seu comportamento não está previamente determinado a partir dos instintos;
antes, a abertura que caracteriza sua vida significa que ele deve dar orientação
fundamental a seus impulsos. O seu ser é, em primeiro lugar, uma busca de si (cf.
OLIVEIRA, 1995, p. 93).
Nesse sentido, o ser humano deve ser entendido como um ser que há de alcançar
a perfeição por meio de sua própria atividade. Esta característica é de significado
fundamental para compreender o ser humano como um ser que está em busca
contínua da realização pessoal. Em sua unicidade e singularidade o ser humano
não nasce pronto. Ele é o já e o ainda-não, isto é, ele precisa construir e conquistar
permanentemente seu ser. Assim sendo, o grande desafio do ser humano é este
processo de construção do seu ser. O seu comportamento não está previamente
determinado a partir dos instintos. Antes, a abertura que caracteriza sua vida
significa que ele deve dar orientação fundamental a seus impulsos. O seu ser é,
em primeiro lugar, uma busca de si, ou seja, ele é essencialmente desafio. Ele tem
nas mãos o seu destino, isto é, a sua efetivação não está de antemão garantida,
mas submetida a situações determinadas, onde ela se põe sempre em jogo. Ele é
o ser da ameaça permanente, ameaça em relação a seu próprio ser, que se pode
perder. Ele está sempre sob o apelo de criar as condições necessárias para efetivarse (cf. OLIVEIRA, 1995, p. 93). Ele se apresenta como um projeto aberto. De fato, em
tudo o que ele pensa, deseja, quer e realiza, ele sempre ultrapassa seus limites já
atingidos pelo pensamento, pelo desejo, pela vontade, pela ação, pelo trabalho. O
ser humano dificilmente está satisfeito consigo mesmo. Ele está sempre inquieto,
lança-se cada vez mais para frente, para conseguir metas cada vez mais elevadas. O
ser humano não pode ser considerado, de antemão, um ser perfeito. Deve, porém,
ser visto como um ser de possibilidade, plenamentecapaz, portanto, de colocar-se,
jogar-se e engajar-se no processo contínuo e permanente de autoconstrução.
O ser humano se revela, assim, como permanentemente para além do
simplesmente dado, na direção de um horizonte mais vasto. Ele está
sempre em um mundo, mas não está preso a ele, e a pergunta o situa
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na esfera do aberto, da tarefa constante de sua autoconstrução. Por
essa razão, nenhuma realidade sócio-histórica pode, em princípio,
levantar a pretensão de ser o espaço definitivo da vida humana, pois
tudo pode ser ultrapassado pela crítica. O verdadeiro chão da vida
humana é o espaço da possibilidade de um futuro a ser construído
a partir do mundo histórico que o gerou: o ser humano é, sempre,
dado e tarefa, necessidade e liberdade (OLIVEIRA, 2001, p. 280).

A partir dessa breve admoestação sobre a relevância, ainda e sempre atual,
da reflexão filosófica, busca-se, pois, apresentar, a seguir, dois autores muito
importantes do pensamento ocidental: Immanuel Kant e Eric Weil. Não se tem o
propósito, neste artigo, de adentrar nas aproximações e distanciamentos entre
ambos os autores. Trata-se, por um lado, tão-somente, de apresentar uma leitura
plausível da humanidade como fim, em Kant, na perspectiva de que, sobre o alicerce
de sua natureza racional, ao ser humano pertence-lhe o respeito universal, não
sendo permitido a ninguém, por conseguinte, tomá-lo simplesmente como meio,
porque a dignidade lhe é inerente enquanto ser humano. Busca-se apresentar, por
outro lado, não obstante de modo breve e sem uma sistematização rigorosa de suas
obras, Weil, mesmo sendo um autor ainda não muito conhecido por grande parte
do público brasileiro, como um filósofo sumamente importante para compreender
o ser humano como o agente capaz de escolher “ser racional”, e, assim, dizer não à
violência.
Immanuel Kant: a humanidade como fim
A reflexão deste item tem como texto referencial de base a obra kantiana de
1785, Fundamentação da metafísica dos costumes (FMC). Kant, na afirmação inicial
da primeira secção da Fundamentação da metafísica dos costumes, sustenta: “Neste
mundo, e até também fora dele, nada é possível pensar que possa ser considerado
como bom sem limitação a não ser uma só coisa: uma boa vontade” (FMC BA1). A
vontade é boa pelo princípio do querer e não por aquilo que promove ou realiza
(cf. FMC BA3). É boa quando age não conforme ao dever, mas por dever, uma vez
que o conceito de dever contém em si o conceito de boa vontade (cf. FMC BA8),
porque: “Dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei” (FMC BA14). Logo, o
valor de uma ação moral não reside no efeito que dela se espera, mas tão-somente
no respeito à lei moral (cf. FMC BA25).
O ser racional não possui uma vontade santa e tampouco divina. Possui, por sua
vez, uma vontade em processo de aperfeiçoamento, quando ela se deixa determinar
infalivelmente pela razão (cf. FMC BA36), porque, para Kant, “a vontade é a faculdade
de escolher só aquilo que a razão, independentemente da inclinação, reconhece
como praticamente necessário, quer dizer como bom” (FMC BA36-37). Contudo,
porque a vontade do ser racional não se deixa determinar plenamente conforme a
razão, deixando-se guiar, muitas vezes, por causas subjetivas e contingentes, então,
segundo Kant, a vontade deve ser determinada por leis objetivas. Assim, “a relação
das leis objetivas para uma vontade não absolutamente boa representa-se como a
determinação da vontade de um ser racional por princípios da razão” (FMC BA37).

STUDIUM, Várzea Grande, ano 1, n. 1, p. 1-148, set. 2015

68

|

Humanidade e dignidade em Immanuel Kant e em Eric Weil

Kant, na segunda secção da Fundamentação da metafísica dos costumes, ocupase com a investigação do imperativo categórico, com as suas formulações e com
o conceito de autonomia da vontade. Ele busca fundamentar a tese de que o
imperativo categórico tem seu assento e origem a priori na razão. Todavia, como
a razão “[...] só por si não determina suficientemente a vontade [...]”, ou seja, “[...] se
a vontade não é em si plenamente conforme à razão [...]” (FMC BA37), então, para
que uma vontade seja uma vontade boa em si mesma,exige-se que a determinação
de uma vontade seja uma obrigação (cf. FMC BA37). Contudo, a vontade do ser
racional não é perfeitamente boa, pois, se fosse, ela não precisaria ser obrigada,
uma vez que ela estaria submetida imediatamente tanto às leis subjetivas como,
também, às objetivas em sua própria natureza. Assim sendo, exige-se a submissão
ao mandamento da razão, ou seja, ao imperativo categórico, que expressa um
dever incondicional e uma exigência absoluta da razão.
Os imperativos, segundo Kant, podem ordenar ou hipotética ou categoricamente.
Enquanto os imperativos hipotéticos se relacionam com a escolha dos meios para
alcançar qualquer outra coisa que se quer como fim, eles não ordenam a ação de
maneira absoluta, mas tão-somente como meio para outra finalidade; por sua
vez, o imperativo categórico (cf. FMC BA 48) não se baseia em qualquer outro
interesse senão o interesse moral de agir à luz dos princípios da razão por dever
de acordo com determinado comportamento racional (cf. SCHÖNECKER, 1999,
p. 76), ou seja: “O imperativo categórico seria aquele que nos representasse uma
ação como objetivamente necessária por si mesma, sem relação com qualquer
outra finalidade” (FMC BA39). Logo, enquanto os imperativos hipotéticos ocupamse com os meios, o imperativo categórico é formal e incondicional (cf. KRÜGER,
1967, 71). “No caso da ação ser apenas boa como meio para qualquer outra coisa, o
imperativo é hipotético; se a ação é representada como boa em si, por conseguinte
como necessária numa vontade em si conforme à razão como princípio dessa
vontade, então o imperativo é categórico” (FMC BA40).
Na busca da fundamentação do princípio objetivo da vontade, Kant define-o
como o imperativo da moralidade. Ele ordena o comportamento do agir moral
imediatamente (cf. DELBOS, 1967, p. 259). “Não se relaciona com a matéria da ação
e com o que dela deve resultar, mas com a forma e o princípio de que ela mesma
deriva; e o essencialmente bom na ação reside na disposição (Gesinnung), seja
qual for o resultado” (FMC BA43). O valor moral da ação situa-se tão-somente na
regularidade da disposição a priori. Só a lei traz consigo o conceito da moralidade
incondicionada, objetiva, e, consequentemente, de validade geral, definindo,
por conseguinte, o mandamento como lei, ao qual se deve, incondicionalmente,
obedecer, mesmo que, para isso, se deva ir inclusive contra a inclinação, porque
o imperativo categórico é um mandamento absolutamente necessário (cf. FMC
BA43-44). Por isso, se a vontade do ser racional não é perfeitamente boa, então,
é preciso provar a possibilidade de um imperativo categórico totalmente a priori,
uma vez que não se pode admitir sua origem na experiência (cf. FMC BA49).
Segundo Kant, o imperativo categórico tem caráter de uma lei prática, ao passo
que os imperativos hipotéticos são apenas princípios da vontade, mas eles não
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são leis. Os hipotéticos não são considerados incondicionais e de valor absoluto.
São tão-somente condicionais porque se referem sempre a um fim almejado. O
imperativo categórico, por sua vez, deve ser uma proposição sintética prática a
priori (cf. FMC BA50). Deve ser a priori, porque o ser humano não é um puro ser
racional (cf. KAULBACH, 1988, p. 55), e, tem, por isso, a possibilidade de ceder às
inclinações. Assim, o imperativo moral deve ser uma obrigação incondicional e
deve provir da razão de modo a priori, e, com efeito, sem qualquer ligação com a
experiência. Ora, se a relação da vontade com o dever num imperativo hipotético é
analítica, no imperativo categórico, por sua vez, sua relação deve ser sintética, pois
acrescenta algo ao predicado que não estava incluído já no sujeito. Logo, o pensar
categórico é imperativo e não discursivo (cf. KRÜGER, 1967, p. 75).
O imperativo categórico deve conter tanto a generalidade da lei como também
a máxima que manda o ser racional conformar-se a esta lei, de modo a ter sempre
como critério de avaliação da ação a universalidade da lei. Com outras palavras,
o ser racional deve agir sempre de modo que sua máxima de ação possa tornarse uma lei universal (cf. FMC BA51). O que faz de uma máxima uma lei prática é
sua universalizabilidade (cf. WILLASCHEK, 1991, p. 204). Portanto, se a máxima
pode ser universalizável, então, ela pode se tornar uma lei prática válida para
todos os seres racionais. Em outras palavras, trata-se, segundo Höffe (1985, p. 81),
de responder a duas questões fundamentais: o que deve ser querido como lei
universal e o que Kant entende por lei universal. A primeira questão diz respeito ao
objeto de universalização, a saber, as máximas, e, a segunda refere-se ao processo
de universalização das máximas a ponto de tornar-se lei prática da razão prática
pura. Eis, pois, a fórmula da lei universal: “Age apenas segundo uma máxima tal que
possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal” (FMC BA52). Essa é, por
assim dizer, a fórmula geral e a fórmula mais conhecida e balbuciada do imperativo
categórico por muitos, e desta derivam-se as demais formulações, uma vez que
as demais são apenas procedimentos decorrentes deste que é considerado o eixo
central do procedimento kantiano, a saber, querer que a máxima da ação se torne
uma lei universal (cf. SILBER, 1974, p. 222).
Querer transformar uma máxima de ação em lei universal é o cânone pelo
qual, em geral, julga-se moralmente uma ação. Logo, a filosofia prática não pode
se determinar a partir dos princípios do que acontece, antes, à luz do que deve
acontecer (cf. FMC BA63). Por um lado, Kant afirma acerca do empírico: “Tudo,
portanto, o que é empírico é, como acrescento ao princípio da moralidade, não
só inútil, mas também altamente prejudicial à própria pureza dos costumes” (FMC
BA61), e, por outro lado, acerca do princípio da ação: “Pois o que constitui o valor
particular de uma vontade absolutamente boa, valor superior a todo o preço, é
que o princípio da ação seja livre de todas as influências de motivos contingentes
que só a experiência pode fornecer” (FMC BA61). Logo, os princípios do que deve
acontecer só podem ser determinados pelo procedimento da razão por si e tal
procedimento deverá ser necessariamente a priori (cf. FMC BA63). “A vontade é
concebida como a faculdade de se determinar a si mesmo a agir em conformidade
com a representação de certas leis” (FMC BA63).
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A faculdade de autodeterminação só pode ser encontrada nos seres racionais,
porque eles são capazes de determinar a sua conduta a partir de um princípio
objetivo e formal, válido para todos os seres racionais. Aproximar-se, portanto,
da filosofia moral kantiana significa tentar mostrar que a moral é baseada sobre a
razão prática, isto é, os juízos morais podem ser explicados em termos de padrões
racionais, pois se aplicam diretamente à conduta ou à deliberação para todos os
seres racionais (cf. KORSGAARD, 1986, p. 5). E isso só é possível com a determinação
da forma da universalidade da máxima, ocupando-se, exclusivamente, com a
determinação da forma e não com a matéria da máxima e tampouco com a
determinação completa de todas as máximas.
A fórmula da lei universal “Age apenas segundo uma máxima tal que possas
ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal” (FMC BA52) tem como
objetivação exclusiva a determinação da forma da máxima. Determinada a forma,
deve-se determinar a sua matéria. Antes, porém, de expressar a segunda fórmula
do imperativo categórico, com a qual se estabelece a matéria da máxima, Kant
se refere à relevância do princípio objetivo (cf. FMC BA63) da autodeterminação
da vontade, não sendo outro senão o fim. E, se é dado pela razão, então, deve
necessariamente valer para todos os seres racionais. Trata-se de evidenciar como
se dá a compreensão correta do uso conceitual meio-fim, pois o uso da categoria
meio-fim está em sintonia com o uso e a distinção entre os imperativos hipotéticos
e o imperativo categórico. Segundo Guyer, tanto o princípio da lei universal como
também o princípio da humanidade como fim em si mesmo admitem o fim,
porém não admitem incentivos empíricos ou subjetivos como fim em si mesmo
(cf. 1995, p. 370). “Ora aquilo que serve à vontade de princípio objetivo da sua
autodeterminação é o fim (Zweck), e este, se é dado só pela razão, tem de ser válido
igualmente para todos os seres racionais. O que pelo contrário contém apenas
o princípio da possibilidade da ação, cujo efeito é um fim, chama-se meio” (FMC
BA63-64).
Pois bem, o ser humano existe enquanto natureza racional, como valor absoluto e
fim em si e, por isso, constitui-se como a base da lei prática. O ser humano não deve
ser usado absolutamente como meio, mas tão-somente como fim em si mesmo,
devendo ser chamado de pessoa e não de coisa, porque, enquanto esta possui valor
relativo, aquela é fim em si mesmo, possui valor absoluto e, portanto, dignidade
(cf. FMC BA65). Corroborando essa ideia de dignidade, na doutrina da virtude, da
Metafísica dos costumes (MC: DV), Kant assevera: “A humanidade ela mesma é uma
dignidade, pois um ser humano não pode ser usado meramente como um meio
por qualquer ser humano (quer por outros quer, inclusive, por si mesmo), mas
deve sempre ser usado ao mesmo tempo como um fim” (A140). O ser humano se
encontra, portanto, na obrigação de reconhecer, de um modo prático, a dignidade
da humanidade em todo outro ser humano (cf. MC: DV A140). “A inegociabilidade
da dignidade implica em exata igualdade de dignidade humana, mesmo que haja
diferenciação social por prestígio ou posição” (BIELEFELDT, 2000, p. 84). Segundo
Kant, na natureza racional do ser humano se encontra o princípio prático supremo
para a razão (cf. FMC BA65-66). Está, pois, na essência do ser humano a capacidade
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de agir autarquicamente a partir de princípios determinados pela razão. “A natureza
racional existe como fim em si” (FMC BA66).
Porque do princípio prático supremo da humanidade como fim em si mesmo,
ou seja, da natureza racional do ser humano (cf. CATTANEO, 1981, 10), devem
provir todas as leis da vontade, a segunda formulação do imperativo categórico
é denominada de fórmula da humanidade como fim e consiste nisto: “Age de tal
maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer
outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio”
(FMC BA66-67). Dessa segunda formulação do imperativo categórico provém a
necessidade da compreensão do propósito que envolve a fórmula da humanidade
como fim. Não obstante, a fim de compreender melhor e aproximar-se da
problemática existente nesta segunda formulação do imperativo categórico, é
muito importante ter presente estes quatro aspectos: a) qual é a essência, qual é o
fim que impõe e quais são os fundamentos do imperativo categórico; b) o modo
como os agentes racionais se concebem e se sentem capazes de agir por respeito
à lei racional da liberdade; c) de que modo Kant concebe a boa vontade e seus
objetos enquanto constituem a essência do imperativo categórico; d) por que os
seres humanos precisam do imperativo categórico (cf. PATON, 1971, p. 170).
A partir desses pontos, busca-se analisar mais especificamente o propósito
kantiano ao tratar a humanidade como fim. O primeiro aspecto relevante diz
respeito à compreensão kantiana do agente racional. Urge saber quem é o agente
racional. Auscultar o significado de pessoa e personalidade, ainda que Kant, na
Fundamentação da metafísica dos costumes não seja tão explícito como na Crítica
da razão prática (CRPr), é de significado relevante. Antes, porém, salienta-se que
não se entrará nos pormenores da concepção kantiana de pessoa. Trata-se, por
sua vez, de uma visão geral de sua concepção de pessoa, a fim de tornar possível,
nesta reflexão, uma melhor compreensão do propósito da utilização dos termos
humanidade e pessoa na segunda formulação do imperativo categórico. Kant, na
Crítica da razão pura (CRP), especialmente, na parte dos paralogismos da razão
despediu-se, por assim dizer, da concepção tradicional clássica de pessoa. Na
verdade, Kant associa ao “eu penso”, a unidade da experiência. Associa a própria
concepção do conceito de pessoa no pensar mediado pela experiência na unidade
da consciência. Para Kant, a pessoa não é conceito, é muito mais pura consciência
que acompanha todas as minhas representações. Pessoa é substância simples,
a qual seria uma sentença sintética. Kant, na Crítica da razão pura, esclarece que
o conceito transcendental de personalidade é necessário e suficiente para o uso
prático da razão. A ideia da pessoa é apenas uma ideia da razão. É um conceito
regulativo da razão e não constitutivo (cf. ZELTNER, 1967, p. 335).
Kant, na Fundamentação da metafísica dos costumes,tem já presente a distinção de
tais conceitos, distinguindo-os, sobretudo, no sentido da personalidade relacionarse ao mundo inteligível e pessoa referir-se ao mundo sensível. Personalidade é
uma faculdade da pessoa. Esta, portanto, pertence, simultaneamente, ao mundo
sensível e ao mundo inteligível. E, como personalidade, o ser humano é legislador
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no reino dos fins (cf. RICKEN, 2000, p. 238) e não pode renunciar à sua personalidade
enquanto for um sujeito do dever, constituindo-se numa contradição se estivesse
autorizado a esquivar-se de toda obrigação (cf. MC: DV A73).
Na Crítica da razão pura (CRP), Kant distingue no sujeito agente seu caráter
empírico de seu caráter inteligível. A distinção entre caráter empírico e inteligível
é muito importante, porque Kant compreende o sujeito agente como pertencente
tanto ao caráter sensível como também ao caráter inteligível. A doutrina da pessoa
é a distinção entre o caráter sensível e o caráter inteligível. Tal distinção é relevante,
ainda que seja possível conhecer só o caráter sensível (cf. A538-541/B566-569). “Kant
nega ao conceito de ‘pessoa’ todo alcance ontológico ou substancialista, como se
vê em seu estudo daquilo que ele chama de ‘paralogismo da personalidade’. Ele
afirma aí, com efeito, que é impossível deduzir da consciência de sua identidade
a afirmação de que nossa alma é uma pessoa” (BAERTSCHI, 2009, p. 167). Nesse
sentido, na Crítica da razão pura, o conceito de pessoa possui significação negativa
tão-somente. O sujeito agente só pode perceber-se enquanto aparece a si mesmo.
Não pode, por sua vez, conhecer-se como é em si mesmo. Logo, uma determinação
positiva de pessoa só é possível na filosofia prática, ou seja, na medida em que o
sujeito agente é capaz de dar-se a si próprio a lei, constituindo-se, então, como
doador e legislador da lei moral (cf. ZELTNER, 1967, p. 346). Por isso, na segunda
formulação do imperativo categórico, o conceito de pessoa recebe um valor
absoluto na medida em que o ser humano, enquanto ser racional,é capaz de agir
determinado totalmente pela razão (cf. DELBOS, 1967, p. 303).
A personalidade permite ao ser humano, como membro pertencente ao mundo
inteligível, no qual a lei da causalidade pela liberdade reina absolutamente, elevarse acima das condições sensíveis do mundo fenomenal, regido pelas leis da
causalidade da natureza. A pessoa deve, por conseguinte, enquanto pertencente
ao mundo sensível, submeter-se à sua própria personalidade (cf. CRPr A155), na
medida em que capacita o ser humano a ultrapassar-se a si mesmo como ser
fenomenal, inteiramente determinado pela causalidade da lei natural (cf. CRPr
A155), para deixar determinar sua vontade imediatamente pela lei moral (cf. CRPr
A126), que é santa, portanto, inviolável (cf. CRPr A155). Então, segundo Roviello, a
personalidade contém algo de completamente decisivo (1984, p. 114), no sentido
de que o ser humano, embora não seja santo, pois se fosse santo, a lei moral não lhe
seria obrigação sem cair em contradição, tem consciência de que a humanidade
deve ser santa em sua pessoa, uma vez que toda a criatura racional deve ser sempre
fim em si mesmo (cf. CRPr A155-156). E, de acordo com Kant, a humanidade nunca
pode ser considerada ou usada como meio (cf. FMC BA66-67). A humanidade na
pessoa de cada agente racional deve ser sagrada, porque o ser humano é o próprio
sujeito da lei moral, que é santa (cf. CRPr A237). “Somente o homem, e com ele cada
criatura racional, é fim em si mesmo (Zweck an sich selbst)” (CRPr A155-156).
A partir dessa consideração sobre o ser racional, é possível perceber melhor como
e em que medida a humanidade deve ser respeitada, ou mais exatamente, como
se deve considerar a humanidade, “tanto na tua própria pessoa como na pessoa de
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qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como
meio” (FMC BA66-67). Todo ser humano tem direito e dever de respeito, porque
pertence ao gênero humano. E, enquanto tal, ele pertence tanto ao caráter sensível,
como também, ao inteligível. Segundo Ricken, para o entendimento da fórmula do
fim em si é importante a distinção entre o fundamento e o conteúdo do dever, isto
é, é preciso insistir na distinção e na relevância de que o fundamento do dever é a
humanidade no sentido do homo noumenon e de que o conteúdo do dever deve
surgir da tese de que o homo noumenon é o homo phaenomenon na unidade de
uma pessoa. Assim, a personalidade é em um sentido duplo, ou seja, é fundamento
do dever em sentido da determinação objetiva e do fundamento metafísico (cf.
2000, p. 240).
O ser humano não pode ser tomado, portanto, como meio para o alcance de um
determinado fim. Todo ser humano por pertencer ao gênero humano deve ser
tomado, exclusiva e absolutamente, sempre como fim e nunca simplesmente como
meio. A fórmula da humanidade como fim tem como objetivo não instrumentalizar
ninguém. É “a moral do respeito universal” (TUGENDHAT, 1997, p. 87). A dignidade
da humanidade consiste em tratar a pessoa sempre como fim. Assim sendo,
quando Kant fala da humanidade como fim, trata-se, em última análise, do poder
de escolha racional. Trata-se da capacidade para a determinação racional dos fins
em geral e não apenas da capacidade de adotar moralmente fins obrigatórios que
a fórmula da humanidade como fim ordena. Se a humanidade não pudesse ser
tratada como bem incondicionalmente bom então nada mais poderia ser bom (cf.
KORSGAARD, 1996, p. 114). Mas, para que a humanidade como fim em si mesmo
na sua relação com o imperativo categórico seja corretamente compreendida, é
imprescindível compreender o fim em si mesmo como distinto de todo fim relativo,
porque aquele é absoluto. Não é a criação de uma mera vontade humana subjetiva
circunstanciada. É, antes, um fim dado pela razão de valor absoluto e válido
para todos os seres racionais (cf. PATTON, 1967, p. 168). Assim, segundo Paton,
não há dificuldade alguma em afirmar que o fim de uma ação é, também, o seu
fundamento e o fundamento da máxima está embebido na ação (cf. 1967, p. 169).
“A autonomia é a capacidade de poder estabelecer leis morais e segui-las de modo
livre e autodeterminado (isso também a dita ‘atividade’). É esta e nenhuma outra
propriedade que faz do homem fim em si e, com isso, o torna um ser que possui
dignidade” (SCHÖNECKER; WOOD, 2014, p. 133).
Não há nenhuma contradição em pensar a humanidade como fim em si mesmo,
ainda que, em inúmeras passagens, afirme-se estar o valor moral de uma ação
tão-somente no respeito à lei, pois, para Kant, tratar a humanidade como fim e
não como meio não significa senão sustentar a dignidade do ser humano como
ser racional capaz de determinar-se pela razão, de modo a ser capaz de restringir
todos os fins meramente relativos e arbitrários (cf. FMC BA80). “Fim em si mesmo é,
portanto, um ser racional, que tem a propriedade de estabelecer autonomamente
leis morais e segui-las” (SCHÖNECKER; WOOD, 2014, p. 134). Constituirá como sua,
em todo o tempo, uma vontade legisladora, formando, por conseguinte, uma
vontade boa capaz de querer que as suas máximas correspondam sempre às
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exigências da universalidade da lei moral (cf. RICKEN, 2000, p. 246). Trata-se, em
última análise, de afirmar que a vontade de cada ser racional se constitui como
vontade legisladora universal. Entretanto, para que seja possível a determinação
completa de todas as máximas, ou seja, para que a vontade do ser racional alcance,
em todo o tempo, a regularidade e a concordância com a razão prática universal,
a vontade deve, necessariamente, constituir-se como legisladora e, por isso,
submetida à lei (cf. FMC BA70-71). A terceira formulação do imperativo categórico
deve, por conseguinte, apresentar a vontade como vontade legisladora universal
(cf. FMC BA73) e pode ser denominada de fórmula da autonomia, podendo ser
expressa da seguinte maneira: “Age de tal modo que a vontade pela sua máxima se
possa considerar a si mesma e ao mesmo tempo como legisladora universal” (FMC
BA81). Vê-se, pois, que as fórmulas da humanidade como fim e a da autonomia da
vontade estão intrinsecamente imbricadas, a ponto de se poder afirmar não haver
dignidade se não houver autonomia. “E só há autonomia quando o sujeito agente
se submete a si mesmo, isto é, quando obedece à lei da qual é autor. Essa autoria, e,
portanto, autonomia, expressa sua dignidade” (WEBER, 2013, p. 23).
Com a definição da autonomia da vontade como o fundamento da dignidade
humana e de toda natureza racional (cf. FMC BA79), sustentamos que o princípio
da autonomia da vontade é a essência do imperativo categórico, com e a partir do
qual se pode pensar não apenas uma vontade de um ser racional que obedece à lei
por respeito, mas, por ser capaz também de autarquia, torna-se autônoma. Então, a
vontade, absolutamente boa e sem restrições, deve agir só por respeito à lei moral.
Ela limita todo o interesse subjetivo e arbitrário do seu amor próprio (Selbstliebe)
e determina-se como vontade legisladora universal, estabelecendo, portanto, a
autonomia como o princípio supremo do dever (cf. FMC BA73). Trata-se, segundo
Paton, em outras palavras, de afirmar que, enquanto fonte do incondicionado, ou
também, do valor absoluto da vontade boa, o agente moral não apenas obedece,
mas, também, dele emerge a própria lei de ação (cf. 1967, p. 180). Em outras
palavras, pode-se afirmar com Weber: “A essência do princípio de autonomia é a
sua função autolegisladora. Cumprir a lei da qual se é autor é o núcleo-chave da
concepção de liberdade como autonomia” (WEBER, 2013, p. 15).
Após essa breve consideração acerca da compreensão da humanidade como fim,
Kant, depois de definir a autonomia como o princípio supremo do dever, introduz
na Fundamentação da metafísica dos costumes, o conceito de reino dos fins (Reich
der Zwecke), entendendo-o como a ligação sistemática de diferentes seres racionais
através de leis comuns, as quais mandam cada ser racional tratar a si mesmo e
também todos os outros como fins em si mesmos e nunca como meios (cf. FMC
BA74-75). “O conceito segundo o qual todo o ser racional deve considerar-se como
legislador universal por todas as máximas da sua vontade para, deste ponto de
vista, se julgar a si mesmo e às suas ações, leva a um outro conceito muito fecundo
que lhe anda aderente e que é o de um Reino dos Fins” (FMC BA74). Ora, para que
o ser racional seja considerado, sempre e simplesmente, como fim em si mesmo e
nunca como meio, e, enquanto racional, pertencente a um reino dos fins, ele deve
ser capaz de autonomia, uma vez que a autonomia preserva e promove a natureza
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racional como fim absoluto e se constitui como “[...] o fundamento da dignidade
da natureza humana e de toda a natureza racional” (FMC BA79). Segundo Finnis,
o cultivo da capacidade natural de alguém para cumprir seu dever é uma questão
de adquirir certo sentimento: “O cultivo da capacidade natural de alguém para
cumprir seu dever é uma questão de ‘elevar-se cada vez mais distante de [...] sua
natureza animal, cada vez mais rumo à humanidade’” (FINNIS, 2012, p. 122). Por
conseguinte, a autonomia da vontade, ou também, uma vontade que almeja a
busca contínua da perfeição é o horizonte de sentido da ação moral. Para Kant, a
perfeição não está na base da moralidade, mas, sim, uma das suas exigências, pois
o que está na base é a pessoa racional e autônoma de cuja essência ou natureza
determina os fins que ela deve perseguir, isto é, a perfeição a que ela deve visar (cf.
BAERTSCHI, 2009, p. 177). “A autonomia significa o ser pessoal do homem, ou seja,
por meio dela o homem é pessoa moral. E ele só é pessoa neste sentido, porque,
por meio da autonomia, ele torna-se membro do reino da liberdade: a autonomia
caracteriza o ser do homem como pessoa, sua existência moral ou seu caráter
inteligível” (MARTINS, 2002, p. 105).
Pois bem, ainda que se tenha ciência da possível “plêiade” de questões e críticas
adjacentes ao modo como Kant fundamenta a humanidade como fim, para a
finalidade desta reflexão, crê-se ter apresentado as ideias-chave do entendimento
da dignidade e do respeito universais do ser humano à luz da filosofia kantiana.
Dito isso, a seguir, quer-se, de modo muito despretensioso, tecer algumas breves
considerações acerca de como Weil entende a humanidade e dignidade do ser
humano enquanto ele é capaz de escolher ser racional, e, por conseguinte, capaz
de poder dizer não à violência, que seria, em última análise, a primazia da razão
sobre a violência.
Eric Weil: o exercício da razão como felicidade
Eric Weil nasceu em 1904, na Alemanha, e, em 1933, abandona a Alemanha e
vai à França, tendo obtido a nacionalidade francesa neste mesmo ano. Combate o
hitlerismo e conhece o cativeiro durante cinco anos. Entre 1950 e 1977, lecionou
em algumas universidades francesas, em Lille, de 1956 a 1968, e, em Nice, até sua
morte em 1977. As suas principais obras são: Lógica da filosofia (1950: LF), Filosofia
política (1956), Filosofia moral (1961: FM), Ensaios e conferências (1970-1971),
Problemas kantianos (1969). No quesito da pesquisa e reflexão sobre a violência
e a não-violência, os textos de Eric Weil são considerados uma das obras-primas
do século XX. Na obra, Lógica da filosofia (LF), Weil afirma que o ser humano é um
animal dotado de razão e de linguagem, mais exatamente de linguagem racional. É,
exatamente, este esforço do ser humano em pensar, falar e viver de forma racional
que caracteriza a filosofia. Para Weil, o ser humano não teme nem sequer a morte.
Ele teme o que é não-razão. Ele teme o irracional. Ele tem medo da violência. A nãorazão que conduz o ser humano à violência é uma atitude irracional e se constitui
num obstáculo à realização de sua própria humanidade. Todavia, o ser humano
só pode reconhecer-se como ser violento, porque é um ser dotado de razão. O ser
humano é violento. Porém, ele só descobre e se compreende que é violento, porque
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ele traz em si a exigência de não-violência, que é a própria exigência da razão. O ser
humano enquanto ser de possibilidade pode ser de razão ou de violência. “Decorre
dessas reflexões que o homem escolhe livremente a razão, livremente porque ele
teria podido, e pode, optar pelo oposto da razão, a violência” (FM, p. 57).
O ser humano é um ser capaz de razão e de violência. A liberdade escolhe entre
a razão e a liberdade. A razão é constitutiva da própria humanidade de cada um e
de toda a humanidade. O desejo de universalidade é o desejo da razão e não da
violência. O discurso deve ser no sentido de que apenas a não-violência deve ser
vista como universal. O homem, então, não pode aproximar-se da universalidade
a não ser fazendo a opção pela não-violência. Para Weil, nesse sentido, a nãoviolência é o ponto de partida, a condição e o objetivo de toda a filosofia. O ser
humano que optou pela razão e pela não-violência deve enfrentar a violência
manifesta na história e não pode deixar de entrar no campo da ação política, a
fim de trabalhar pela chegada de um mundo em que a razão e a não-violência
prevaleçam nas relações humanas. Lutar contra a violência é assumir na vida
prática a opção contra a violência. O ser humano que optou pela razão precisa agir
para efetivar a razão no mundo, pois foi sua opção a decisão pela não-violência,
sendo que tal condição não significa desvalorização, mas, antes, oportunidade de
humanização. Assevera Weil:
Se a tese da maldade essencial do homem revela-se contraditória
em si mesma, entretanto, ela é útil para relembrar ao seu crítico que
o ser humano só é moral porque é, ao mesmo tempo, imoral: ele
pode ser bom porque pode ser mau, e inversamente. Isso não quer
dizer que as duas visões sejam falsas sob todos os aspectos; elas são
verdadeiras, mas somente quando tomadas juntas. A experiência
mais comum o confirma e a observação mostra isso em toda moral
concreta, em todo sistema de regras que domine, ou pretenda
dominar, a vida de uma comunidade histórica: em todos os lugares
as crianças são educadas; os que são considerados essencialmente,
isto é, irremediavelmente, ineducáveis, são eliminados, os que vivem
segundo a moral (qualquer que seja o seu conteúdo concreto) são
honrados. O homem não é naturalmente bom, mas também não é
naturalmente mau; mais exatamente, quem possuísse uma ou outra
dessas qualidades como se possui qualidades físicas não seria um
homem, mas um animal ou um deus. O indivíduo deve ser conduzido
ao bem, deve ser educado – e, portanto, deve poder sê-lo – para
querer o bem e para evitar o mal; se abstrairmos dessa educação, ele
não é nem bom nem mau, ele é, como se diz, amoral, não imoral,
porque essa abstração o transforma em animal (FM, p. 18).

A não-violência é uma atitude racional do ser humano no mundo. A nãoviolência não é apenas uma exigência filosófica, é também uma exigência política.
O progresso rumo à não-violência define para a política o sentido da história,
não obstante, para Weil, a violência tenha sido uma espécie de causa motora da
história, muito embora, a eliminação da violência seja a sua causa final da ação
política na história. Ou seja, mesmo que Weil reconheça que a violência impulsione
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e tenha se constituído em motor propulsor do progresso, ele acreditava que o ser
humano no caminho de sua realização opte pela não-violência. Em outras palavras,
o político deverá ser capaz de empregar meios para construir a não-violência. E
é só nessa perspectiva, ainda que possa parecer antagônico, que Weil chega, em
alguns momentos, a justificar o uso de meios para atingir tal fim, a saber, a nãoviolência. Porém, tais meios só se justificariam na medida em que se alcançaria o
fim proposto, a não-violência.
Importante é afirmar que Weil se posiciona decididamente contra a violência.
A violência contradiz radicalmente a exigência da razão que o ser humano tem
em si e constitui a base de sua humanidade. Segundo o mesmo autor, para que o
ser humano se torne, real e plenamente, um ser humano, o indivíduo deve optar
livremente pela razão, renunciando à violência. Weil não ignora que o ser humano
seja um ser de necessidades, desejos e paixões, e, como tal, um ser violento. Porém,
se o ser humano é capaz de se compreender como um ser violento é porque ele já
traz em si a ideia de não-violência. Há duas possibilidades bem definidas para cada
ser humano: ser violento ou ser não-violento. Eis como se expressa Weil: “O homem
é um animal dotado de razão e de linguagem: isso quer dizer, portanto, - e está
destinado a dizer exatamente o que há pouco parecia surpreender, isto é, -, que os
homens não costumam dispor da razão e da linguagem razoável, mas que devem
delas dispor para serem homens plenamente” (LF, p. 14).
Pode-se afirmar que, em Weil, a violência é o conceito que ameaça o ser humano
em sua própria humanidade. A violência desumaniza o ser humano. A violência é
irracionalidade. É a contradição. Assim sendo, o ser humano precisa continuamente
afastar-se da violência e optar definitivamente pela não-violência. Só a exigência de
não-violência pode consolidar a humanidade do ser humano. A não-violência deve
ser não apenas baliza para o pensamento do mesmo. Deve, muito mais, determinar
sua atitude de vida, seu comportamento com os outros e sua participação na
história. O ser humano precisa assumir a responsabilidade de tornar a história
paulatina e progressivamente menos violenta. Sem entrar nas tonalidades e
nuanças de tensão em circunstâncias bem delineadas e limítrofes entre ou matar
ou morrer, seja na esfera da teia de relações pessoal, comunitária ou social, por
ora, basta e faz-se urgente afirmar que Weil posiciona-se, decididamente, contra a
violência. Esta contradiz, radicalmente, a exigência da razão de que o ser humano
porta intrinsecamente em si, constituindo-se, pois, na base de sua humanidade.
Para que o ser humano se torne, real e plenamente, um ser humano realizado, e,
logo, feliz, ele precisa optar, livremente, pela razão, renunciando à violência. Para
Weil: “Em suma, o homem ignora o que quer. Mas, sabe muito bem o que não quer:
como descobrimos há pouco, o homem não é o que ele é. Ora, o sentido dessa
formulação torna-se agora definido: o homem não é aquilo que ele é, porque ele
não quer ser aquilo que ele é, porque não está contente em ser o que ele é, em ter
o que ele é” (LF, p. 18).
O ser humano é a tensão dialética entre o que ele é e o que ele deve ser. Ele
é natureza dada e descritível, mas ele é, também, a busca do verdadeiro ser que
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nunca é dado e nem pode ser descrito. Ele é essencialmente seu próprio devir. Ele é
o único ser que consegue, simultaneamente, querer o que ele quer ser e, também,
o que ele não quer ser. Segundo Weil, ele se define como aquele capaz de buscar
sua felicidade. Ele é capaz de recusar o que poderia desviá-lo da felicidade (cf. FM,
p. 60). O ser humano é capaz de definir para si mesmo o que deve ser a felicidade
(cf. FM, p. 60). Portanto, enquanto o ser humano é racional, ele quer ser feliz e só
ele pode conceber esse desejo (cf. FM, p. 61). E, enquanto tal, ele se concebe capaz
de perfeição e de realização: “A definição do homem a que chamamos definição
humana, para contrapô-la à definição científica, tinha por objetivo levar o homem
a conceber seu ser como perfectível em sua essência, como algo que deve realizarse” (LF, p. 15).
Eric Weil, no termo “não-violência”, nega a legitimidade da violência. É a rejeição
de qualquer reivindicação no sentido de afirmar ser a violência um direito humano.
É um imperativo universal à semelhança do imperativo ético: “não matarás”. É a
proibição do assassinato, pois o desejo de matar pode ser encontrado dentro de
cada um de nós. O assassinato é proibido, porque é sempre possível, e, porque
esta possibilidade é sempre desumana. A tentação é imperativa porque a tentação
é imperiosa, e, quanto mais imperiosa, mais imperativa deve ser a proibição. Esta
proibição deve ser imperiosa porque nós, humanos, buscamos justificar nossas
atitudes e comportamentos. Podemos querer justificar também a violência.
Nós, enquanto conscientes de nossos atos, somos responsáveis por nossos atos,
diferentemente, por exemplo, dos animais. A violência é humana e podemos usar
a razão para legitimar a mesma. Parafraseando Dostoievski, com Weil, pode-se
afirmar que a violência não é sinal de bestialidade, mas de desumanidade, o que é
ainda muito pior. A questão de fundo é esta: a natureza humana é tanto violenta
como não-violenta. Que parte de nossa natureza terá prioridade em nós? Qual é a
cultura e a filosofia de vida a serem privilegiadas e implantadas?
Assumir a via da não-violência é um risco, e, muito provavelmente, motivo de
muita tensão e conflito. O ser humano pode querer viver na certeza, mas, por viver
no abrigo da certeza, ele se mostra, também, e, acima de tudo, um ser inseguro.
Criar, ou então, camuflar um abrigo na certeza é não assumir a construção de sua
própria personalidade. Nessa ótica, o ser humano precisa viver, de certo modo, o
descontentamento. Trata-se de não contentar-se com o que é dado. O ser humano
não se contenta, pois, com o que é dado, uma vez que ele precisa realizar-se como
artesão de si mesmo. Eis como se expressa Weil:
Então, poderemos substituir nossa definição do homem por outra
equivalente, porém mais concreta: o homem é o ser que, por meio
da linguagem, da negação do dado (negação que ele expressa e
da qual, consequentemente, ele dispõe, que não é, ela própria,
um modo de transformação dado de uma vez por todas), busca a
satisfação; mais exatamente – pois não temos a mínima ideia do que
a satisfação poderia ser –, busca libertar-se do descontentamento.
Seu verdadeiro nome não será, portanto, homo sapiens, mas homo
faber, não o de ser que sabe, mas o de ser que faz, que fabrica, o de
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ser-artesão (e não operário, pois não é o trabalho, e nem mesmo o
trabalho de transformação que distingue o homem). A linguagem
é razoável se e quando ela permite essa intervenção do homem no
dado, essa transformação da natureza – nada mais, nada menos: só a
eficácia conta. Ser razoável significa: ser capaz de realizar sua própria
negatividade, não apenas dizer não àquilo que é, mas produzir
daquilo que é o que ainda não era, um novo objeto, um novo
procedimento, ambos liberados daquilo que era incômodo na coisa
e no modo de transformação oferecidos pela natureza (LF, p. 19).

Deve-se ter clareza de que o mundo em que se vive não dá garantia de realização
e de felicidade. O mundo que lhe é entregue é o mundo que o pode tornar
infeliz. Mesmo obtendo o que desejou o ser humano não tem garantia de que
será feliz. A satisfação de um desejo gera novos desejos. O ser humano precisa
assumir o caminho de perfeição como construção pessoal e como caminho de
enfrentamento do desejo e do medo. Ele precisa superar o mundo dado. É preciso
assumir a sua autoconstrução. É preciso ser audaz e enfrentar o medo. “A filosofia é
sempre necessária e o homem é, para si mesmo, um ser verdadeiramente humano,
porque quer sair de seu ser de homem” (LF, p. 241). É preciso ter consciência de si
e de suas possibilidades. Faz-se urgente ter em mente que a consciência de quem
se é, e não apenas do que se tem, pois isto a ciência também poderia oferecer e
sugestionar, tem precedência. Ou seja, para Weil:
O Eu que fala não é o eu sobre o qual a linguagem fala, e jamais pode
vir a sê-lo, senão seria de novo objeto da ciência, e Eu já não seria
Eu, mas isto ou aquilo, não o falar, mas aquilo de que se fala. Tudo
que o homem pode dizer de si na atitude da consciência é: Eu sou,
expressão que não tem sentido para a ciência, pois esta não conhece
o ser senão sob a forma de possibilidade elucidada, como aquilo que
poderia e pode ser diferente e diferentemente, e não pode ser em
absoluto – expressão que tampouco tem sentido para ele; porque ter
um sentido, seja qual for a maneira como ele é tomado, é reportar-se
a outra coisa, “Eu sou” é anterior a qualquer sentido; mas sem esse “eu
sou”, não existe sentido algum (LF, p. 330).

Para Weil, somente a determinação livre me faz sair do saber condicionado. Só como
reflexão do ato determinante do “eu sou” como possibilidade transcendente, consigo
reconhecer como o absoluto que “eu sou”. A filosofia nesse sentido tem a missão de
tornar o ser humano livre. “O homem é o ser que supera o mundo da condição – não
existe outro – para entrar num mundo que agora tem um sentido: ele é o lugar da
decisão humana, do encontro entre a liberdade e a necessidade condicional” (LF, p.
344). Mas é preciso, para tanto, segundo Weil, ser poeta, ou seja, dar-se por conta
de ser criador. Ele deve ser o que ele é em seu próprio âmago. “A liberdade do saber
é tão somente saber da liberdade: a vida é abandonada à empiria do trabalho, dos
interesses, das leis do Estado, e a liberdade do homem concreto se reduz à liberdade
da consciência. Só o poeta não se contenta com isso; o que ele quer é a consciência
da liberdade. Quer ser consciência, reflexão na reflexão” (LF, p. 357). Nesse sentido, só
o ser humano que escolheu a razão sabe que é livre. Porque ele tem consciência da
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escolha, ele é capaz de elevar-se da animalidade à humanidade (FM, p. 58). Ou seja:
“Só o homem razoável sabe que é livre; só aquele que se voltou para a razão pode
compreender, dizer, proclamar que teria podido escolher de outro modo e que, a
qualquer momento, pode fazê-lo.” (FM, p. 58).
Para Weil, a liberdade é anterior à razão, ao menos, segundo ele, na perspectiva e a
partir do ponto de vista da razão e do discurso, porque seria um tanto estranho falar
de liberdade abstraindo-se da razão. Por conta da ideia de que o ser humano precisa
escolher entre a razão e a violência, a liberdade, com efeito, existe para a razão (cf. FM,
p. 59). Lembrando da terminologia de Kant, na Crítica da razão prática, com Weil, falase “[...] da liberdade como a ratio essendi da razão, da razão como a ratio cognoscendi
da liberdade [...]. A razão é liberdade que se determinou à razão, mas que só se
compreende como razão por ter escolhido e por ser capaz de escolher” (FM, p. 59).
Em outras palavras, afirma-se que o ser humano só pode dizer-se livre quando se
sabe livre, porque, por um lado, “[...] uma liberdade que não soubesse que é liberdade
seria simples indeterminação, e só seria isso por relação a um ser livre e assim capaz
de pôr a questão da determinação” (FM, p. 59). E, porque, por outro lado: “[...] uma
razão que não fosse livre seria uma vontade de universalidade incapaz de escolher e
não se conheceria, pois só um ser livre é capaz de buscar, vale dizer de se separar de
si mesmo para se opor a si mesmo” (FM, p. 59). A razão não se funda em si mesma.
Ela se reconhece, então, emersa de uma decisão pela razão. “A razão reconhece que
é incapaz de se fundar a si mesma e que nasce de uma decisão pela razão, que não
poderia, portanto, ser imposta por razões” (FM, p. 59).
A essa altura da reflexão, encaminhando o texto para as suas considerações finais,
de acordo com Weil, o ser humano vai descobrindo-se, de fato, livre na medida
em que ele se sabe livre e não se submete, imediatamente, ou seja, “de cara”, ao
que condiciona, tanto interior como exteriormente, o animal. A vontade, nesse
sentido, nada mais seria senão saber-se razoável e finito que pretende realizar-se
enquanto tal. O ser humano tornando-se razoável, descobre-se a si mesmo livre e
uma liberdade tal que mais nada o constrange, permanecendo, pois, até mesmo
a renúncia à liberdade permanecer sempre em aberto, ou seja, um ato livre (FM,
p. 62-63). O ser humano, no âmbito da filosofia moral recusa escolher o que não o
torna feliz, recusa o que pode desviá-lo da fonte inesgotável da paz interior e da
construção histórica da via da não-violência, uma vez que “[...] a razão, o exercício
da razão, a razão realizada pelo próprio homem em si mesmo, é a felicidade” (FM,
p. 61). Em sendo assim, finaliza-se a presente consideração sobre a ideia de que
a felicidade seria, por assim dizer, o exercício da razão, com uma declaração do
próprio Weil, no texto Filosofia moral.
O homem não ignora que ele é carente, cheio de necessidades e
carregado de tarefas, exposto a todos os sofrimentos do animal, do
ser finito que não se basta; mas, mesmo aceitando sua condição,
ele quer ser feliz; ele pede – ele sabe agora que é a si próprio que
ele o pede – uma felicidade que só dependa de si mesmo; o que
ele busca não é a simples abolição da infelicidade e da divisão pelo
aniquilamento de todo conteúdo, do eu e do mundo (cf. § 9 c), mas
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uma felicidade positiva, um contentamento do qual ele possa estar
seguro, um apaziguamento, senão permanente – pois o ser finito não
poderia estar sem desejo ou necessidade em nenhum momento da
sua existência empírica –, mas, em todo caso, um apaziguamento
que a cada instante ele possa restituir a si mesmo ao reencontrar,
quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores, uma paz neste
sentido imperdível (FM, p. 60).

Considerações finais: da humanidade e dignidade à paz
A vida mudou radicalmente nos últimos dois quartéis do século XX e teve
acentuada continuidade neste meado de quartel do século XXI. A organização
da vida não apenas econômica, mas também social, política, e, sobremaneira,
cultural passa por profundas transformações na medida em que está em curso
a implementação de um sistema articulado, econômico, em nível mundial, por
meio da inclusão de todas as sociedades no mercado, sobretudo, nos mercados
financeiros, que assumem a condução de todo o processo econômico, e de uma
teoria econômica que defende o mercado como a forma exclusiva de coordenação
de tal sociedade.
Esse processo se tornou possível através de uma série de decisões políticas e
sua progressiva efetivação foi acelerada, especialmente, pela nova revolução
tecnológica, que fez da ciência e da técnica as forças impulsionadoras do
novo paradigma de produção, que tem seu eixo na tecnologia da informação,
colocando, portanto, o conhecimento no cerne do processo produtivo com dois
efeitos de consequências grandes para a vida humana: por um lado, transformou
profundamente o trabalho, provocando um enorme aumento da produtividade,
acompanhada por mudança significativa nas relações entre o capital e o trabalho,
o que levou ao desemprego estrutural uma vez que o trabalho vivo se torna algo
que desaparece nas empresas que assumem a tecnologia de ponta em nossos
dias; por outro lado, esta nova dinâmica do capital fez surgir uma competitividade
exacerbada em nível internacional.
Diante da eminente mudança de época neste início do século XXI, que,
paradoxalmente, por um lado, oferece tantas facilidades e possibilidades, e, por
outro, tantas dificuldades e conflitos de todas as ordens, urge garantir a todos
os homens e mulheres condições básicas e elementares de uma vida pautada
sobre o alicerce do respeito e da dignidade. Cientes das dificuldades que se
apresentam, é fundamental aprender a conviver e a respeitar as diferenças. Tornase imprescindível crescer no comportamento e na atitude baseada em cooperação
e respeito, lembrando que isso não se dá de uma hora para outra. Diante de culturas
diferentes e em conjunturas históricas distintas, urge a cooperação de todos os
cidadãos do mundo, de todos os segmentos e instituições da sociedade civil e dos
Estados, bem como, todas as Igrejas, não apenas da Igreja Católica. Trata-se de um
esforço hercúleo que exige a colaboração e cooperação de todos, de modo a ousar
afirmar, por fim, não ser direito de nenhum cidadão do mundo estar alheio ao da
construção de uma sociedade de convivência pacífica.
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Para tanto, não é demais lembrar que a paz é mais que um mero
acontecimento. É uma atitude. É um comportamento. É um processo no qual
cada um precisa se engajar. É um projeto de ação de forma a incluir o corpo social,
político e econômico numa ampla e solidária visão de paz. Nessa perspectiva,
o projeto poderá virar movimento em curso, muito mais do que uma simples
meta a ser alcançada estática e individualmente. Por isso, não se pode aceitar
passivamente a violência. Pelo contrário, faz-se necessário indignar-se diante de
gestos e atitudes de agressão e violência sejam eles cometidos por quem quer que
seja. É compromisso inadiável de cada um e de todos. É a capacidade de assumir
com responsabilidade os conflitos existentes e emergentes, buscando resolvêlos sem causar mais violência. E isso significa assumir com convicção e paixão a
educação como possibilidade de instauração da paz. Afinal, cada cidadão é de
um modo ou de outro um potencial educador e guardião da paz. Para tanto, cada
um precisará assumir com convicção que trabalhar pela paz exige engajamento,
esforço, sacrifício, compromisso no combate ao ódio, aos maniqueísmos e à ideia de
inimigo, ao medo, aos fundamentalismos, às mentiras, à corrupção, à dominação.
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A PESSOA DO ROSTO EM EMANUEL LEVINAS
FACE'S PERSON IN EMANUEL LEVINAS
Esp. Arildo Luiz Marconatto
(Mestrando, Unisinos)
Resumo
Refletiremos neste artigo sobre como o filósofo Emmanuel Levinas concebe e conceitua a
pessoa humana e para isso vamos analisar algumas categorias por ele utilizadas. Além disso,
tentaremos explorar alguns fios condutores comuns que tecem o projeto filosófico do autor.
Visamos também embasar o entendimento do autor na relação geralmente tensa entre a
filosofia e a teologia.
Palavras-chave: Pessoa Humana. Levinas. Humanismo. Rosto.
Abstract
This article will reflect on how the philosopher Emmanuel Levinas conceives and
conceptualizes the human person and for this I will review some categories used by him. I
also try to explore some common lines that weave the philosophical project of the author. I
also aim to base the understanding of the author on the usually tense relationship between
philosophy and theology.
Keywords: Human Person. Levinas. Humanism. Face.

1. O Rosto da Pessoa
O primeiro, e acreditamos ser o mais forte, conceito do autor para definir o que é
a pessoa humana é o Rosto. O rosto é um eixo por onde passam e se fundamentam
diversos outros conceitos como o poder, a temporalidade e a morte.
O Rosto do outro é a revelação do infinito que não se constitui como todos os
outros seres.
Inicialmente, na categoria Rosto, o Rosto do Outro extrapola o senso comum do
que seria o mesmo, o Rosto não é simplesmente o local determinado do corpo, o
Rosto é um olhar que pode se revelar em outra parte do outro que não o rosto, o
Rosto do Outro vai além da visão, mas este Rosto também não é uma metáfora.
O Rosto aparece quando o outro se nega ser conteúdo, e dessa forma não
poderá ser abrangido pela compreensão. Se o Rosto for somente uma visão, ele
poderá ser incluído no entendimento que eu dou a ele e dessa forma poderá ser
dominado, compreendido, ele se torna uma coisa que se oferece a mim como tal,
me possibilitando exercer sobre ele meu poder.“O rosto recusa-se à posse, aos
meus poderes. Na sua epifania, na expressão, o sensível ainda captável transmudase em resistência total à apreensão” (LEVINAS, 1980, p. 176).
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E Rosto desafia o meu poder de poder porque me leva a uma relação sem
paralelo com o poder. O poder como último apelo pode matar o Rosto, mas
não pode compreender o Rosto, não pode entender a totalidade deste Rosto. O
assassino pode matar o dado sensível do Rosto, mas não pode matar o Rosto, pois
esse extrapola o mundo sensível. Este Rosto que extrapola o mundo sensível nos
conduz ao infinito, que além de não ser captado pela morte não pode também ser
abrangido pelo tempo.
Matar o rosto sensível não é subjugar o Rosto. Matar o rosto sensível é abdicar o
entendimento do Rosto. “O assassino exerce um poder sobre aquilo que escapa
ao poder. Ainda poder, porque o rosto exprime-se no sensível; mas já impotência,
porque o rosto rasga o sensível” (LEVINAS, 1980, p. 177).
O Rosto também não me força com seu poder, não me tolhe a liberdade, mas
convida a minha liberdade a seguir em direção à responsabilidade, o Rosto do
Outro faz nascer em mim a responsabilidade.
O Rosto que me mostra e se mostra infinito modifica a minha noção de
temporalidade, de morte e de liberdade. “Não é a liberdade finita que torna
inteligível a noção do tempo; é o tempo que dá um sentido à noção de liberdade
finita” (LEVINAS, 1980, p. 202-203).
O tempo é o que me mostra que eu ainda não estou nas garras da morte, o tempo
é uma forma de negar a morte. O Outro, através do seu Rosto, me mostra o infinito
que é ao mesmo tempo o agora e o que está por vir. O que está por vir é também a
morte, sobre a qual eu nada conheço. A minha morte é um momento sobre o qual
eu não tenho poder nenhum, é um momento em que não existe mais o tempo
para mim, ao contrário da vida, que são momentos onde eu ainda posso exercer
o meu poder sobre o meu tempo. O meu tempo em direção à morte diminui
constantemente, e o encontro dos dois é o momento em que acaba também o
meu poder. “Mas a iminência é ao mesmo tempo ameaça e adiamento. Pressiona e
dá tempo. Ser temporal é ser ao mesmo tempo para a morte e ter ainda tempo, ser
contra a morte” (LEVINAS, 1980, p. 213).
Sem o outro e sem o rosto do outro a morte absorve meus poderes, me tornando
assim um ser para a morte. O que me livra de me tornar algo cujo fim é a morte
é o outro, pois eu posso por em relação ao outro de forma que ele se torne mais
importante do que eu mesmo e eu me torno, assim, um ser para o outro, e não um
ser para a morte.
Outro conceito que aparece em Levinas é o da linguagem e a sua significação
também toma por ponto principal a ligação com o outro. “Se o frente a frente
fundamenta a linguagem, se o rosto traz a primeira significação, implanta a própria
significação no ser – a linguagem não apenas serve à razão, mas é a razão” (LEVINAS,
1980, p. 186).
Levinas, ainda em relação ao Rosto, conceitua e liga a vontade e a história de uma
forma profunda, a relação de ambas é existencial, uma depende da outra, passando

STUDIUM, Várzea Grande, ano 1, n. 1, p. 1-148, set. 2015

Esp. Arildo Luiz Marconatto

|

87

pela realização das vontades. “Vontades sem obras não constituirão história. Não
há história puramente interior” (LEVINAS, 1980, p. 206).
A vontade liga-se ainda à paciência do sofrimento que é a prova maior da vontade,
e não a coragem que se liga à morte.E a violência, que só é suportável pela paciência,
“[...] só se produz num mundo em que posso morrer por alguém e para alguém. Isso
situa a morte num contexto novo e modifica o seu conceito, esvaziado do patético
que lhe vem do fato de ser a minha morte” (LEVINAS, 1980, p. 218).
A pessoa que está no Rosto da pessoa é muito mais do que a pessoa. Quando
olhamos para o Rosto de uma pessoa podemos ver muito mais e muito além dessa
pessoa. Nós estamos no rosto dessa pessoa, o mundo está no rosto dessa pessoa.
Alguns dos conceitos acima expostos e que são trabalhados de forma profunda
por Levinas mostram que podemos por no olhar o Rosto de uma pessoa todo um
universo humano.
2. A Fecundidade da Pessoa
Levinas busca algo que vá além do que o rosto do outro nos mostra, algo que
ultrapasse o horizonte da morte. Para ajudar a trilhar este caminho, pensamos que
ele relaciona os conceitos de Eros, Fecundidade, Filiação, Paternidade, Senescência
e Transcendência.
O amor é o caminho incerto entre o amor transcendente que se exprime na fala
espiritual e o erótico, e que se apresenta através do sensorial. O erótico se expressa
através do desejo e da volúpia.
O Eros é um elemento que vai para além do Rosto, é um elemento que transcende
o Rosto. O erótico descobre o pudor escondido do Outro. O Eros não é posse; o
Eros, através da volúpia, vai ao encontro da volúpia do Outro, que não se mistura
com o Mesmo, e nesta relação é gerado o filho.
O pai utiliza a fecundidade para chegar ao filho e transcender a si mesmo se
relacionando através da volúpia com a amada. O filho é outro, mas é também o pai.
Através da paternidade o Eu torna-se também outro no filho.
A fecundidade também relaciona o Eu com o futuro, com o infinito, pois através
dela o Eu está sempre recomeçando ele mesmo num Outro. A fecundidade gera
o filho, que é um Eu ao mesmo tempo outro e este Eu ao mesmo tempo Outro é
jovem. A fecundidade faz a história avançar sem gerar a velhice. A velhice perde
seu caráter histórico quando se depara continuamente com a energia sempre
revitalizada do filho.
Através da fecundidade, o pai gera o filho e nele transcende.
O outro que o Desejo deseja é ainda Desejo, a transcendência
transcende em direção àquele que transcende – eis a verdadeira
aventura da paternidade da trans-substanciação, que permite
ultrapassar a simples renovação do possível na inevitável senescência
do sujeito (LEVINAS, 1980, p. 247).
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O Eu só, que não se une a outro através do Eros, é um Eu direcionado à velhice,
ao fim. O Eros me une ao Outro e me livra da velhice através de um futuro filho que
ainda não é, mas através do qual eu serei.
A paternidade utiliza o Eros para unir as duas substâncias e gerar o filho, indo
assim além da substância, transcendendo a substância.
A fecundidade é outro elemento que vai além do Rosto. A sua possibilidade de
gerar o filho, através da paternidade que utiliza o Eros para se unir ao outro possibilita
o ir mais adiante do que o Rosto. “A alteridade e identificação pela fecundidade –
para além do possível e do rosto – constitui a paternidade” (LEVINAS, 1980, p. 251).
O filho não é somente criação do pai e o pai também não é proprietário do filho.
O pai é também o filho.
Não tenho o meu filho, sou o meu filho. A paternidade é uma relação
com um estranho que, sendo embora outrem – [Dirás no teu coração:
quem me gerou estes filhos, pois eu não os tinha e era estéril] (Isaías,
49) – é eu; uma relação do eu com um si, que no entanto não é eu
(LEVINAS, 1980, p. 256).

O pai se transcende no filho. O eu transcende-se através da fecundidade.O filho
cria a sua liberdade rompendo com o pai e renegando o pai. O passado do pai
é retomado continuamente através do novo que é o filho, mas o passado ao se
ligar ao pai e ao filho, limita a infinitude de ambos, gerando a velhice. O pai é a
causa do filho e está substancialmente nele, mas o pai não tem sua identidade
no filho, ele tem o seu eu garantido e garante também a continuidade do seu eu
no filho.A fecundidade é que dá ao Eu a possibilidade de buscar outro destino na
paternidade, que prolonga o Eu no Outro.
Levinas é frutífero em sua busca, pois trabalhando os conceitos acima consegue
colocar tanto o amor como a fecundidade como possibilidades de ultrapassar o
horizonte do Rosto.
Além disso, o perdão, em sua relação direta com o tempo, é a anulação de um
determinado tempo passado, fazendo como se ele não tivesse existido. O perdão
é além do esquecimento de um tempo passado, é o elemento que purifica um
tempo passado. O perdão não nos inocenta, mas purifica o momento da culpa.
A lembrança é algo que se liga e complementa o que conhecemos do nosso Rosto e
dos outros Rostos. A lembrança do passado não é algo incorruptível, mas ao contrário,
ao passado podemos constantemente dar uma nova função, um novo sentido, ele
pode assim ser restaurado. O passado torna-se presente, no sentido de que é no
presente resignificado. “A própria filosofia constitui um momento dessa realização
temporal, um discurso que se dirige sempre a outro” (LEVINAS, 1980, p. 247).
3. A Paz e a Liberdade da Pessoa
A guerra muito preocupa Levinas. Para ele, que viu as duas grandes guerras, a
guerra é a ausência da ética, é a dominação totalitária do outro, é o triunfo da
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política. A guerra dá livre trânsito para a violência que destrói o indivíduo, mas não
a sua possibilidade de transcendência e infinitude. A guerra pode destruir a pessoa,
mas nunca a compreender. A guerra tem o seu espelho filosófico na totalidade da
filosofia ocidental. Ambas reduzem o indivíduo.
Levinas, para romper com esta totalidade, para apresentar uma significação sem
contexto, utiliza a escatologia, que vai além da interpretação totalitária da história.
A escatologia
é relação com um excedente sempre exterior à totalidade, como se
a totalidade objectiva não preenchesse a verdadeira medida do ser,
como se um outro conceito – o conceito de infinito – devesse exprimir
essa transcendência em relação à totalidade, não-englobável numa
totalidade e tão original como a totalidade (LEVINAS, 1980, p. 11).

A escatologia chama o indivíduo à responsabilidade dentro da história da qual
ele é partícipe e na qual ele é constantemente julgado.
A subjetividade deste indivíduo é fundamentada na ideia do infinito, no
acolhimento ao Outro de forma hospitaleira, que não quer dizer nem conhecimento
nem revelação do outro.
Para atingir uma significação sem contexto, o indivíduo busca a sua identificação
a partir do seu interior e não a partir de fora dele, de alguma coisa que aponta a sua
identidade. O indivíduo aponta o seu papel existencial. As relações sociais, a minha
relação frente ao outro, completam essa identificação do indivíduo.
Romper com a totalidade implica ainda ir além da relação interior – exterior.
A exterioridade ou a alteridade de um indivíduo apresenta-se no seu rosto. “O
homem enquanto Outrem chega-nos de fora, separado – ou santo – rosto. A sua
exterioridade – quer dizer, o seu apelo a mim – é a sua verdade” (LEVINAS, 1980, p.
271).
A relação frente à frente entre indivíduos é que permite a multiplicidade da
coletividade. Na relação frente à frente é que percebemos a alteridade, que resiste
à totalização.
A exterioridade também extrapola a totalidade na compreensão do finito e do
infinito. O infinito se torna o desejo do infinito, sem desfigurar o infinito. “Pôr o
ser como exterioridade é encarar o infinito com desejo do infinito e, desse modo,
compreender que a produção do infinito apela para a separação, para a produção
do arbitrário absoluto do eu ou da origem” (LEVINAS, 1980, p. 272).
A transcendência que recusa a significação sem contexto, ou a totalidade, recusa
também a compreensão totalitária ontológica da criação proposta pela teologia,
que fundamentaria o indivíduo a partir de fora. A transcendência presume a
separação, e através desta funda-se a criação a partir do nada.
A exterioridade nos faz múltiplos e separados, mas mesmo separados entramos
em relação de frente a frente. Nesta relação é que surge a linguagem. Através da
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linguagem, Levinas nos leva ao ensino, que é a maneira da verdade se gerar no
outro sem ser verdade minha. Assim também Levinas se relaciona com o leitor,
relação que não é relação porque o indivíduo com que ele dialoga lhe foge, criando
a sua própria verdade.
Repudiar a filosofia do neutro é outra forma de se buscar a significação sem
contexto pois “a exaltação do Neutro pode apresentar-se como a anterioridade
do Nós relativamente ao Eu, da situação relativamente aos seres em situação”
(LEVINAS, 1980, p. 278). A filosofia do neutro nos dá a significação com contexto,
ou melhor, nos dá o contexto antes ainda da significação.
A totalidade também pode ser rompida através da fecundidade e da perspectiva
que ela abre ao sujeito em relação ao infinito e ao outro. “A fecundidade abre um
tempo infinito e descontínuo. Liberta o sujeito da sua facticidade ao colocá-lo
para além do possível, que supõe e não ultrapassa a facticidade; retira ao sujeito
o último vestígio da fatalidade, permitindo-lhe ser outro” (LEVINAS, 1980, p. 281).
Podemos romper a totalidade ainda através da liberdade, que mantém relação
com a exterioridade. A liberdade não é a negação do outro, mas o acolhimento e o
respeito ao Rosto do Outro. A justificação da liberdade é movimento e vida, é uma
exigência infinita em que sou constantemente julgado pela relação com o Outro.
“[...] a relação pessoal está no rigor da justiça que me julga, e não no amor que me
desculpa” (LEVINAS, 1980, p. 284).
Na minha infinita relação frente a frente com o Outro nasce uma infinita
responsabilidade, e nessa responsabilidade nasce a ética, que traça as bases da
minha exterioridade. A ética é assim também a base da filosofia.
A bondade também pode nos dar uma significação sem contexto, através dela
o eu foge do ser para a morte, e se torna um ser para o outro. Na bondade eu
tenho hospitalidade e amizade pelo Outro, ele não é a minha negação, nem dele
tenho alergia. Essa minha bondade que vai em direção ao Outro se transforma
em pluralidade, e o que possibilita a junção da pluralidade é a paz. “A paz deve
ser a minha paz, numa relação que parte de um eu e vai para o Outro, no desejo
e na bondade em que o eu ao mesmo tempo se mantém e existe sem egoísmo”
(Levinas, 1980, p. 286). Essa paz é o antígeno da guerra, sobre a qual Levinas tanto
demonstra preocupação, e sobre a qual iniciamos este capítulo. A pessoa humana
somente pode existir na paz, a guerra destrói qualquer possibilidade da pessoa
humana se revelar, não importa em que lado da guerra se está.
4. Pessoa Masculina e Feminina
Levinas, em suas interpretações do Talmude, usa a categoria Face para interpretar
os textos confessionais, desta forma, as duas faces da pessoa humana, a do homem
e a da mulher, tornam-se o humano que se mostra inteiro e íntegro. Este homem
descoberto, através desta segunda Face torna-se “portador de um outro alguém –
carregador e apoiador - , ser responsável por este outro, como se a face, entretanto
invisível, do outro prolongasse a minha e me mantivesse alerta em nome de sua
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própria invisibilidade, em nome do imprevisível do que nos ameaça” (LEVINAS,
2001, p.144).
Eu sou responsável pelo outro, eu saio de mim através desta segunda face, e,
saindo de mim, eu encontro o outro, e, encontrando o outro, eu me encontro.
O masculino e o feminino são conceitos que o autor utiliza para definir o humano.
No uso destas categorias não existe a dualidade, o enfrentamento ou o desprestígio
e a valoração. Ambos têm a mesma dignidade; o masculino e o feminino foram
criados dois seres em um só ser, o humano. Sobre o fato de a mulher ser criada de
um apêndice do homem, ou sobre o detalhe dela ter sido ato de criação posterior
ao homem, o autor pensa que
[...] para além da relação pessoal que se estabeleceu entre esses dois
seres saídos de dois atos criadores, a particularidade do feminino é
coisa secundária. Não é a mulher que é secundária, é a relação com
a mulher que é secundária, é a relação da mulher como mulher, que
não pertence ao plano primordial do humano. No primeiro plano
estão as tarefas que o homem como ser humano e a mulher como
ser humano cumprem (LEVINAS, 2001, p. 146).

A diferença sexual não é o primordial do humano, o masculino e o feminino
são detalhes do humano, e não a sua essência. A relação sexual, a relação entre
o feminino e o masculino através do erótico é um detalhe, mais um detalhe do
humano. Mas isso não representa a igualdade. Para Levinas, a igualdade e a
independência entre dois seres iguais geraria a guerra entre o homem e a mulher.
Para ele “a humanidade não é pensável a partir de dois princípios inteiramente
diferentes. É preciso que haja o mesmo comum a esses outros: a mulher foi
retirada do homem, veio depois dele; a própria feminilidade da mulher está nessa
posteridade inicial” (2001, p. 153).
Existe assim uma diferença entre o homem e a mulher, eles não são iguais, e o
Talmude dá preferência ao homem, a mulher está em segundo lugar. Entretanto,
para Levinas,“não é a mulher que é assim ignorada. É a relação baseada na diferença
dos sexos que está subordinada à relação entre humanos – irredutível às forças e
aos complexos da libido -, relação à qual a mulher se eleva como o homem” (2001,
p. 159).
Tratando sobre o humanismo judeu, o autor relaciona diretamente o homem
como sendo o Outro: “[...] o homem cujos direitos devem ser defendidos é, em
primeiro lugar, o outro homem, não inicialmente o eu. Não é o conceito ‘homem’
que está na base deste humanismo, é o outro” (LEVINAS, 2001, p. 21). Ou, em outra
passagem: “Eis as indicações sobre a extensão do direito do outro: é um direito
praticamente infinito” (LEVINAS, 2001, p. 22).
A relação com o Outro é uma relação que não tem fim, ela nunca está terminada,
ela não se completa. A minha obrigação para com o Outro é infinita, e ela começa
com o direito do Outro.
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Um elemento novo das interpretações talmúdicas que pareceu ter relação direta
com o masculino e o feminino, com a fecundidade e a filiação e que pode auxiliar
na compreensão desses conceitos, é a maternidade: “Rakamim é a relação do útero
com o outro, no qual se faz a gestação. Rakamim é a própria maternidade. Deus
é misericordioso, é Deus definido pela maternidade. Um elemento feminino está
enternecido no fundo dessa misericórdia” (LEVINAS, 2001, p. 172).
O filho, além de ser a transcendência do pai, além de ser o avanço da história, é
também a minha relação com o outro. “Para além da face que todo mundo esquece!
Para além da sexualidade, gestação de um novo ser! A relação com o próximo pelo
filho ...” (LEVINAS, 2001, p. 155).
A relação de fecundidade, o erótico, apresenta aqui uma relação de diferenciação
do feminino e do masculino, que é condição anterior à relação de fecundidade e
de filiação. A filiação existe através da fecundidade, que é precedida do erótico, que
precisa para existir o feminino e o masculino, que têm que ser diferentes para que
ocorra todo o processo. A pessoa humana é uma só, o gênero são dois, o masculino
e o feminino, que, no filho, revelam toda a humanidade da pessoa.
5. Conclusões
Levinas foi um judeu que viveu entre as duas grandes guerras do século
passado; viu e viveu os seus horrores; percebeu a derrocada dos valores humanos,
entendendo a bancarrota da ética ocidental como poucos e conseguiu vislumbrar
uma saída que, para ele, é a grande causadora destes momentos, quando a
humanidade perde o rumo: a visão totalitária da filosofia ocidental.
Muitos consideram a filosofia de Emmanuel Levinas não uma teoria filosófica,
mas um pensamento teológico, e isto basicamente porque ele foi beber em outras
fontes que não o pensamento grego. Ele não coloca as bases de suas ideias na
santíssima trindade filosófica: Sócrates, Platão e Aristóteles. Ele não vê na busca
do fundamento último das coisas, no ser, na ontologia, o caminho principal a ser
seguido pela filosofia.
O gérmen de suas ideias tem suas raízes no pensamento semita, é lá que ele
encontra o fundamento último da filosofia, a ética, ela é o princípio, o meio e o
fim da filosofia. Para ele a ética é impossível de ser pensada seguindo o caminho
da filosofia grega, porque esta coloca o outro, a pessoa com quem me relaciono,
num sistema fechado aonde este outro perde as suas características e se torna
compreensão minha.
Se a outra pessoa cabe na minha compreensão, então ela cabe também na minha
manipulação. Desta forma, o outro pode ser usado para responder a objetivo meu,
do meu partido, do meu estado, da minha religião, da minha filosofia, da minha
sociologia, da minha psicologia... Para Levinas, as guerras, inclusive as duas que
dele se apoderaram, são o resultado desta visão do outro, da visão filosófica e da
ontologia, que abarca e compreende todos os seres.
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E, como ele foge disso? E, como ele pensa uma alternativa para este caminho? A
resposta de Levinas está na exterioridade: Eu, me colocando na exterioridade de
mim mesmo; Eu, saindo de mim e indo em direção ao outro, em direção à outra
pessoa humana. Isso lembra vagamente o sair de mim mesmo e me colocando na
pele do outro, mas só lembra, porque a alteridade – ir em direção à outra pessoa
– vai além disso. Quando saio de mim e vou ter com o outro, eu encontro, o que
Levinas chama de Rosto do Outro, é nesse sair de mim e encontrar o rosto do outro
que começa a ética. É nessa ética que começa a filosofia.
É no rosto do outro que eu também posso encontrar Deus.
Tendo saído de mim, tendo o rosto do outro na minha frente, tendo a ética por
princípio do ato de filosofar, agora, sim, eu posso seguir adiante e pensar coisas como
justiça, liberdade, angústia, existência, ciência, ecologia, religião, morte, arte e o ser.
Para Levinas, a liberdade está inserida dentro da ética, ela só adquire verdadeiro
significado quando eu me coloco em posição de responsabilidade para com o
outro. O princípio da minha liberdade é a responsabilidade pela outra pessoa.
Levinas principia a sua filosofia no pensamento semita e é esse pensamento que
vai valorizar o outro me tornando responsável por ele. Quando eu saio de mim em
direção ao outro eu transcendo a mim mesmo, é quase um movimento metafísico.
O outro vai estar sempre à minha frente, e o seu rosto propicia a ética.
O rosto do outro é uma realidade que não pode ser coisificada, não pode virar
objeto, e aqui o rosto não é somente o rosto, ele pode ser qualquer parte do corpo.
Quando vejo o rosto do outro e não nego que ele seja por ele mesmo, eu consigo
não violentar este outro.
O “não matarás” faz sentido para Levinas quando eu percebo que o outro me
diz: “não me mate”, “não mate meus sentidos”, “não mate meus pensamentos”, “não
violente meu corpo”, “não me destrua”, “cuide de mim”, “seja responsável por mim”.
Quando eu escuto estes e outros clamores parecidos, eu vi o rosto do outro, então
eu me tornei responsável por ele e eu encontrei a minha liberdade.
Para Levinas, a totalidade, mais do que fazer, exige que um ser livre domine outro
ser livre, e o domínio de um sobre o outro é a característica inicial da injustiça,
ou seja, a totalidade gera a injustiça. O rosto do outro não está distante, ao invés,
está sempre presente, convivendo comigo, podendo ser dominado e explorado; o
outro pode se tornar um terceiro sobre o qual eu posso ser injusto. E isso eu posso
fazer a todo momento, mas também posso fazer o contrário.
O outro tem vida própria, pois fala, tem um discurso próprio e esse discurso cobra
uma responsabilidade; o outro questiona e a resposta a esse questionamento de
responsabilidade cria uma relação autêntica.
O amor é o caminho incerto entre o amor transcendente que se exprime na fala
espiritual e o erótico e que se apresenta através do sensorial. O erótico se expressa
através do desejo e da volúpia.
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O Eros é um elemento que vai para além do rosto; é um elemento que transcende
o rosto. O erótico descobre o pudor escondido do outro. O Eros não é posse; o Eros,
através da volúpia, vai ao encontro da volúpia do outro, que não se mistura com o
mesmo, e nesta relação é gerado o filho.
O pai utiliza a fecundidade para chegar ao filho e transcender a si mesmo se
relacionando através da volúpia com a amada. O filho é outro, mas é também o pai.
Através da paternidade o eu se torna também outro no filho.
A fecundidade também relaciona o eu com o futuro, com o infinito, pois através
dela o eu está sempre recomeçando ele mesmo num outro. A fecundidade gera
o filho que é um eu ao mesmo tempo outro e este eu ao mesmo tempo outro é
jovem. A fecundidade faz a história avançar sem gerar a velhice. A velhice perde
seu caráter histórico quando se depara continuamente com a energia sempre
revitalizada do filho. Através da fecundidade, o pai gera o filho e nele transcende.
O filho cria a sua liberdade rompendo com o pai e renegando o pai. O passado do
pai é retomado continuamente através do novo que é o filho, mas o passado ao se
ligar ao pai e ao filho, limita a infinitude de ambos, gerando a velhice.
O pai é a causa do filho e está substancialmente nele, porém o pai não tem sua
identidade no filho, ele tem o seu eu garantido e garante também a continuidade
do seu eu no filho.
A fecundidade é que dá ao eu a possibilidade de buscar outro destino na
paternidade, que prolonga o eu no outro.
A pessoa humana, para Levinas, é o seu Rosto e eu sou o Rosto da pessoa
humana para o outro. A relação autêntica entre esses dois rostos é que pode gerar
a verdadeira humanidade.
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O CONCEITO DE pessoa na OBRA DE VIKTOR FRANKL
THE CONCEPT OF PERSON IN vIKTOR fRANKL’S WORK
Ms. Jair Fante

Resumo
Este artigo objetiva delinear a conceito de Pessoa na obra de Viktor Emil Frankl, psiquiatra
austríaco e fundador da Logoterapia. Para tanto, parte da realidade em que vivemos e em
suas diferenças singulares em relação aos tempos do autor em questão. Ao conceituar a
Logoterapia, destaca as suas raízes e os pilares sobre os quais ela se assenta: a liberdade de
vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida, elementos importantes na superação
do vazio existencial tão comum em nossos dias. Por fim, o texto faz uma aproximação
entre o conceito de pessoa na Logoterapia e na religião,ressaltanto a oração como ato de
transcendência e a vida em seu caráter de missão. Em suma, o artigo pretende demonstrar
que o homem é um ser em busca de sentido e a Logoterapia muito pode contribuir para a
realização desta missão fundamental do existir humano.
Palavras-chave: Logoterapia. Pessoa. Transcendência. Sentido.
Abstract
This article aims to outline the concept of person in the work of Viktor Emil Frankl, the
Austrian psychiatrist and founder of Logotherapy. Therefore, part of the reality we live in and
their differences from the author's time in question. To conceptualize logotherapy highlights
its roots and the pillars on which it is based: freedom of will, the will to meaning and the
meaning of life, important elements in overcoming the Existential Empty so common today.
Finally, the text makes a connection between the concept of person in logotherapy and
religion highlighting prayer as an act of transcendence and life in their character of mission.
In short, his article argues that man is a being in search of meaning and the logotherapy can
greatly contribute to achieving this fundamental mission of human existence.
Keywords: Logotherapy. Person. Transcendence. Meaning.

Introdução
A vida e obra de Frankl preenchem praticamente todo o século XX. Nascido em
1905, forma-se médico psiquiatra em 1930, sendo, logo em seguida, deportado
para os campos de concentração nazistas onde permanece até 1945, quando é
libertado. Toda a sua vida torna-se então uma obra prima de escritos e testemunhos,
principalmente na elevação da dignidade da pessoa humana. As suas contribuições,
neste quesito, vêm ao encontro das necessidades mais urgentes dos nossos dias.
A fundamentação de sua escola de psicologia – Logoterapia e Análise Axistencial
– aprofunda as raízes em reflexões filosóficas contundentes do existencialismo de
seu tempo assim como das escolas de psicologia dando, tanto a umas quanto a
outras, as devidas dimensões do existir humano.
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Este artigo, portanto, parte da realidade convivial atual buscando, em seguida,
clarear, à luz da Logoterapia de Viktor Frankl, o conceito de pessoa. Outrossim,
objetiva abrir horizontes de aprofundamento, dada a contundência do tema em
questão. É nesta perspectiva que este artigo se sedimenta.
1. Olhando a realidade humana
O homem sempre foi o seu próprio problema mais angustiante tanto nas relações
consigo mesmo e com seu entorno quanto nas suas dimensões transcendentais.
Em outras palavras, na sua convivência com o que está ao alcance do conhecimento
puramente racional - averiguável a olho nú ou por método científico – e na sua
relação com o “depois” – o horizonte da fé e do pós-morte.
Há muitas compreensões sobre o homem na história da humanidade, as quais
variam segundo a época e a visão de quem as elabora, bem como dos instrumentos
disponíveis na ocasião, pois, o ser humano está sempre inserido em seu contexto
social.
O século XX foi muito produtivo na compreensão do ser humano, trazendo, como
resultado, diversas correntes ou escolas de pensamento e de metodologia, assim
como grandes ideias, acontecimentos e revoluções que aceleraram a compreensão
sobre o ser humano, afetando profundamente a visão de pessoa, tanto deste
período quanto do futuro da humanidade. Destacam-se, neste período, as teorias
da relatividade de Einstein, da mecânica quântica de Plank, do evolucionismo de
Darwin (séc. XIX), da psicanálise de Freud, assim como, das proposições de Marx e
Lênin. São também deste tempo histórico as tristes experiências do Nazismo, que
levaram aos campos de concentração milhões de judeus. Os conceitos a respeito
da pessoa humana foram revirados por todos os lados, mostrando as suas belezas,
valores e fragilidades, algo parecido com o advento da era digital atual.
Dentre as correntes de tendências humanistas e existencialistas do século XX,
há que se ressaltar a compreensão humano-existencialista de Viktor Frankl, com
a sua escola de Logoterapia onde a pessoa, o EU, é existencial. O homem, nesta
visão, é bem mais do que um produto da herança genética, dos instintos e do meio
ambiente, pois, mesmo face às infinitas possibilidades, pode decidir-se como ser
livre e responsável. Pode-se dizer que um dos maiores créditos de Frankl, com a
Logoterapia, consiste em ter devolvido ao homem a sua dimensão antropológica
mais essencial, isto é, o seu caráter de decisão. Frankl não desconsidera os possíveis
condicionamentos advindos de atos repetitivos, os hábitos ou instintos que podem
criar dependências, porém, mostra que a pessoa só pode ser compreendida na sua
totalidade a partir da autotranscendência, da sua dimensão espiritual. O próprio
Frankl assim se expressa:
Ser homem significa, por simesmo, estar orientado para além
de si mesmo. Poderíamosdizer que a essência da existência se
encontranatranscendência. Ser homem significa, desde sempre (por
suanatureza), orientado e dirigido a algo oualguém, estar dedicado a
umtrabalhoou a outro ser humano […]” (FRANKL, 1987, p. 13).
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2. Olhando o mundo atual
O mundo atual mostra também as suas debilidades, sendo consideradocomo
o mundo do barulho e da correria. O terreno sagrado do ser - o corpo e a
mente - é invadido, constantemente, pelo estressante frenesi da chamada “vida
moderna”, marcada pela rotina da barulheira dos eletrônicos, do trânsito louco
e estressante. Nas fábricas e empresas, as palavras de ordem são a produção e
o lucro enquanto metas a serem alcançadas e depois superadas! A vida urbana
distanciou o ser humano do contato com a natureza, consigo mesmo e com o
transcendente.
Nesta nova configuração, o ser humano torna-se cada vez mais vulnerável. O
mundo religioso segue a mesma dinâmica; fala-sehoje do mercado da fé, da fé na
prateleira! O universo espiritual-religioso vai sendo construído a partir de interesses
pessoais e imediatos, estabelecendo, assim, uma relação utilitária com a religião ou
segundo as necessidades criadas a partir de personagens artísticos e midiáticos.
O fenômeno da secularização traz consigo o enfraquecimento da transmissão das
tradições e valores outrora vividos com confiança e sem muitos questionamentos.
A proliferação de novas ideias corresponde à da multiplicidade de novas igrejas
e estilos de vida muito variados, alguns delesnão mais condizentes com os
princípios e valores, aparentemente, tão sedimentados de outrora. Fala-se hoje da
“modernidade líquida”.50
Neste novo contexto existencial, os vínculos são frágeis e a insegurança que
o trânsito na fé provoca pode deixar um vazio existencial assim como a perda
de certos valores inerentes ao cristianismo, como a ética e a moral ou até
mesmo do sentido da vida. O mundo simbólico e litúrgico acaba sendo afetado
profundamente. Deus, neste novo contexto, vai sendo constituído de uma enorme
multiplicidade simbólica; é híbrido, pouco ortodoxo, cujas cores e contornos
vão sendo desenhados, apagados ou refeitos de acordo com as necessidades,
experiências e novidades do mercado religioso. Não menos danosa do que a crise
econômica e a religiosa é a crise existencial que daí emana.
Em um mundo assim de perda de sentido, aí incluso o da vida, a mensagem de
Viktor Frankl, assim como a de um conceito ajustado sobre a pessoa humana e
a sua dignidade tornam-se fundamentais para o reavivamento e a compreensão
não simplesmente do viver, mas, sim, do viver com sentido. Torna-se urgente a
retomada da busca do verdadeiro sentido das coisas e, particularmente, da vida.
Isto implica em responder a questões essenciais,tais como: O que é viver? Para que
se vive? Porque as pessoas reagem desta ou daquela maneira?
Zygmunt Bauman (2001), sociólogo polonês, traz este conceito de “modernidade líquida” em seu livro
com o mesmo nome. O autor acena para um novo tempo, flexível, leve, fluido e muito mais dinâmico
do que o seu período precedente, também chamado de “modernidade sólida”. A solidez das tradições
e conceitos de então se liquefez. O líquido é mais adaptável ao recipiente, tomando as variadas formas
segundo a necessidade. Pode também melhor ajustar-se e adaptar-se tanto ao espaço quanto ao tempo.
Segundo este autor, a passagem de uma modernidade à outra acarretou mudanças significativas em
todos os aspectos da vida.

50
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Neste sentido, a obra de Frankl é profundamente perpassada por um matiz
de religiosidade, de humanismo e de perpsectivas contundentes, permitindo
vislumbrar novos horizontes.
Atento a esta identidade religiosa em seu conteúdo vivencial, Frankl (2003)
aponta para Paul Tillich em sua afirmação: “Ser religioso significa fazer a pergunta
apaixonada pelo sentido da nossa existência” (p. 62). O mesmo autor agrega à
Logoterapia o dever de ocupar-se não só com a vontade de sentido, mas também
com a vontade de um sentido último, de um suprassentido. Ele descreve também a
fé como uma busca deste “último sentido, uma confiança no suprassentido”.
A Conferência de Aparecida (2008) chama a atenção para esta “mudança de
época” e afirma que uma nova pergunta se faz necessária: Quais são as coisas,
de fato, essenciais para a vida humana? Neste sentido, é necessário fazer
emergir aquilo que é essencial ou especificamente humano, a saber, dimensão
transcendental, pois a transcendência é como que um “amarramento espiritual”,
um tipo de “revestimento” que, quando retirado, desabilita o ser humano do bem
viver, deixando-o nu diante do sentido da sua existência.
3. O conceito de Logoterapia
A palavra “Logoterapia”, segundo o próprio autor,VicktorFrankl, designa a sua
própria teoria e advém do termo grego “logos”, que significa “sentido”51.
Conhecida como a “Terceira Escola de Viena” (a primeira é a Psicanálise de Freud e a
segunda é a psicologia individual de Adler), a Logoterapia concentra-se no sentido
da existência humana, assim como na busca da pessoa por este sentido. Para esta
escola, a busca de sentido na vida da pessoa é a principal força motivadora do ser
humano. Ela vê, portanto, o ser humano orientado para o sentido da sua existência
e, nesta busca, o ser humano depara-se com a dor e o sofrimento, desfigurando,
assim, o sentido da vida e atraindo para si as chamadas “neuroses noogênicas”,
advindas das frustrações existenciais52.
A Logoterapia procura, portanto, combater o vazio existencial, resgatando o que
é especificamente humano na pessoa, confrontando o paciente com o sentido da
sua vida e reorientando-o para este fim.
Viktor Emil Frankl, nascido em Viena, em 26 de março de 1905, é o fundador da
Logoterapia. Vivendo em um dos períodos mais conturbados da história, morre aos
92 anos, em 1997, depois de sobreviver às degradantes experiências dos campos
de concentração. Considerado um dos maiores nomes do século, destacou-se pela
Em seu livro “Em busca de sentido” (2002), Vicktor Frankl relata a sua experiência no campo de
concentração. É desta trágica realidade que nasce uma série de reflexões as quais tornar-se-ão a base
fundamental de sua teoria subsequente chamada “Logoterapia e Análise Existencial”.

51

V. Frankl (2002) chama de “neuroses noogênicas” as frustrações que surgem dos conflitos existenciais,
tendo como papel central, a frustração da vontade de sentido. Elas são, portanto, de origem espiritual.
O autor indica, para estes casos, não a psicoterapia de um modo geral, mas sim a logoterapia que,
segundo o mesmo autor, é capaz de penetrar no mais profundo do ser humano.
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inteligência, coragem e amor ao próximo, uma amostra objetiva de fidelidade ao
sentido da existência e à missão do ser humano sobre a terra.
A sua decisão pessoal em manter a integridade da alma, não deixando-se abater
pelas circunstâncias, assim como aapurada percepção dos acontecimentos e
reações das pessoas à sua volta, aportaram-lheum conjunto de dados transformados
os quais se transformaram na matéria-prima de sua teoria, a Logoterapia. Este novo
conceito de terapia, baseado na busca do sentido, aprofunda as suas raízes em
vários outros segmentos humanos, como se pode ver a seguir.
4. As raízes da Logoterapia
O pensamento de Viktor Frankl vem envolto e sedimentado nos horizontes
próprios do seu tempo e espaço históricos, nos seus conhecimentos e contatos
filosóficos, na sua formação no campo da psicologia, assim como nas próprias
experiências vividas e analisadas em um nível profundamente humano.
Comentando sobre as raízes do pensamento frankliano, Luis Guilhermo Pareja
Herrera, em sua obra “Comunicación y Resistência” (2006, p. 111), distingue
duas vertentes que emanam do pensamento de Frankl: a) a primeira vertente é
a orientação científica, advinda das suas relações científicas com autores, como
Sigmund Freud, Alfred Adler e, de modo indireto, com Carl Jung; b) a segunda
vertente é a orientação filosófica, cujo ponto de referência sãoos filósofos Max
Scheler e Nicolai Hartmann, assim como o pensamento de Martin Heidegger e Karl
Jaspers.
Porém, ao analisar o pensamento de Viktor Frankl, percebe-se que, apesar
destes conceitos filosóficos e científicos presentes em seus trabalhos, a maior
fonte alimentadora de sua vasta obra é, de fato, a sua experiência pessoal como
prisioneiro nos campos de concentração por onde passou. Além destes aspectos
acima citados, Frankl bebe e, ao mesmo tempo alimenta-se, de outros campos,
como a teologia, a educação, a sociologia e a política.
Pode-se dizer que o grande mérito de Frankl foi o de perceber a insuficiência e
a incapacidade de outros conceitos de sua época em responder às questões mais
profundas do ser humano, como, por exemplo, sobre o “sentido último da vida”.
Ele cita, por isso, mais de uma vez, a sentença de Frederico Nietzsche: "Quem tem
porque viver, suporta quase qualquer como"53. Destarte, o pensamento de Frankl
não substitui as outras teorias, mas a elas agrega valores até então imperceptíveis.
5. O conceito de pessoa em Logoterapia
O conceito de pessoa é muito polêmico e se polemiza cada vez mais em nossos
Em seu estudo crítico intitulado “La voluntad de sentido enlalogoterapia de Vicktor Frankl”, M.
Caponnetto assim se expressa: “O mérito de Frankl é ter compreendido, já de início, a insuficiência
de ambos os sistemas, a saber: Freud que descobre, no homem, somente a vontade de prazer, e, no
caso de Adler, a vontade de poder. Dada a sua experiência clínica e o clima especial das correntes
filosóficas modernas, Frankl, por sua vez, defende uma terceira opção: existe no homem, acima e além
do prazer e do poder, uma vontade mais firme e mais profundamente humana: a vontade de sentido”
(CAPONNETTO, 1987, p. 14-15).
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dias. Ao referir-se à pessoa, Frankl alarga as suas dimensões, fugindo a todo e
qualquer reducionismo. Sem negar as dimensões biológica e psicológica, Frankl
agrega um terceiro e fundamental elemento, a dimensão transcendente. A pessoa,
portanto, precisa ser vista a partir deste foco tridimensional: biológico, psicológico
e transcendental; porém, ela não é a soma destas três dimensões separadas, mas,
sim, uma unidade bio-psico-espiritual.
Ao falar sobre a pessoa, Frankl delineia as suas características através das dez
teses por ele elaboradas54, a saber:
a) Primeira tese: A pessoa é um INDIVÍDUO. Isso significa que nãose admitempartes
ou cisões em relação à pessoa, pois não pode ser subdividida já que é uma
unidade. Mesmo em possíveis estados de patologia, não se pode falar de divisão
de personalidade de uma pessoa.
b) Segunda tese: A pessoa é INSUMÁVEL. Isto quer dizer que não lhe falta nada, pois
além de ser in-dividuum – não se pode dividi-la em partes separadas - a pessoa é
também in-summabile – não se lhe pode agregar, pois ela é não só uma unidade,
mas também totalidade. Portanto, para Frankl, o homem é uma unidade que se
apresenta em três dimensões indivisíveis e inseparáveis: a biológica, a psicológica
e a espiritual. Se fosse reduzida à dimensão biológica, a pessoa seria vista apenas
pelos seus fenômenos somáticos; quando isto acontece na dimensão psíquica,
ela seria vista apenas pelos seus fenômenos psíquicos, e, da mesma maneira,
se percebermos a pessoa unicamente pela sua dimensão espiritual, estaremos
reduzindo-a a um espírito. É nesta tridimensionalidade que o ser humano se
completa manifestando, assim, sua unidade na diversidade e sua diversidade na
unidade.
d) Terceira tese: Cada pessoa é absolutamente um ser NOVO. Cada pessoa que
vem a este mundo é um ser novo, único, singular e irrepetível em sua existência.
Ao inserir-se na existência como um novo ser, a realidade se apresenta a ele para
ser vivida. Para V. Frankl, esta “existência espiritual” não pode propagar-se, e, deste
modo, não pode passar de pai para filho. Portanto, ninguém é cópia de ninguém,
cada ser humano é original.
e) Quarta tese: A pessoa é um ser ESPIRITUAL. Ao apresentar esta dimensão da
pessoa, V. Frankl a coloca como elemento especificamente humano, isto é, aquilo
que o distingue dos animais. A natureza da pessoa humana é espiritual. Acentua
também, neste caso, a distinção da tridimensionalidade do existir humano
(biofísica, psíquica e espiritual). A espiritualidade do ser humano, portanto, não é
somente uma característica, mas algo que o distingue, que corresponde só a ele
e antes de tudo a ele, pois o animal também possui o corporal e o psíquico. É por
causa desta dimensão maior, chamada pelo autor de “noética” (espiritual), que o
homem pode manifestar-se nas duas outras dimensões de modo diferenciado. A
As dez teses sobre a pessoa foram apresentadas por Vicktor Frankl, em 1950, e estão descritas na obra
La sfida del significato (2005, p. 33-42) ou La voluntad de sentido: conferencias escogidas sobre logoterapia
(Barcelona: Herder, 1988).
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dimensão espiritual permite ao homem governar-se e expressar-se na dimensão
psicofísica. Para Frankl, é neste âmbito que se denota a faculdade humana de tomar
decisões e de assumir responsabilidades. É esta capacidade de responsabilizar-se
que distingue o homem do animal.
f ) Quinta tese: A pessoa é um ser EXISTENCIAL, por isso mesmo tem a capacidade
de decidir-se e de eleger o que quer ser, portanto, é responsável.
g) Sexta tese: A pessoa é um ser EGÓICO. O centro da pessoa é o EU e não o instinto
ou os impulsos, por isso ela não é limitada aos condicionamentos.
h) Sétima tese: A pessoa manifesta UNIDADE NA TOTALIDADE. Tudono ser humano
deve manifestar a unidade bio-psico-espiritual, sem divisão.
i) Oitava tese: A pessoa é DINÂMICA, sendo, por isso, capaz de distanciar-se do
psico-físico para ressaltar o espiritual.
j) Nona tese: A pessoa não é ANIMAL, mas HOMEM. O animal não é capaz de
confrontar-se a si mesmo, de tomar decisões conscientes, já o ser humano sim, daí
emanando a sua responsabilidade.
l) Décima tese: A pessoa é TRANSCENDENTE. A essência do “ser homem” só pode
ser compreendida do ponto de vista da sua transcendência, não podendo, por isso,
ser reduzida ao biológico e psicológico.
6. Os três pilares básicos da pessoa na Logoterapia
A visão de pessoa na Logoterapia está sedimentada por três grandes pilares, a
saber, a liberdade de vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. Veremos, a
seguir, como articulam-se estes três conceitos fundamentais:
6.1 A liberdade de vontade
Este é o termo usado, na logoterapia, para expressar a liberdade da vontade da
pessoa dentro do contexto da finitude humana e que se opõe a toda e qualquer
teoria determinista. Necessário se faz lembrar que esta liberdade não se refere
aos condicionamentos bio-físicos da existência. Não se refere também ao fato de
simplesmente “ser livre”, ou “tomar decisões por conta própria”, ou simplesmente
“não ter que dar explicações a outros”. Brevemente falando, a liberdade não se
identifica com a “onipotência”, isto é, fazer tudo o que se quer e de modo ilimitado!
A liberdade de vontade significa, outrossim, a possibilidade de tomar uma
posição frente a qualquer condição de vida que se deva enfrentar. É a capacidade
de “posicionar-se à distância” de uma situação específica ou até de si mesmo. Para
Frankl, esta capacidade de posicionar-se livremente face às realidades da vida
é o que nos constitui verdadeiramente como seres humanos. O mesmo autor a
identifica como uma dimensão noética ou ainda espiritual, pois, o ser humano é
“essência espiritual”.
A liberdade humana consiste então em uma postura optativa perante a realidade,
isto é, em fazer uso da própria autonomia,o que capacita o ser humano a decidir
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“quem ser” e “o que fazer”, mesmo em face aos condicionamentos55. Assim, o
homem não apenas decide “sobre” alguma coisa ou “de” alguma coisa, mas decide
também sobre si mesmo. É esta liberdade que caracteriza o ser humano como
autônomo e o distingue dos outros animais, cujo agir é automático:
La libertad de la voluntad significa la libertad de la voluntad humana,
es decir, la libertad de un ser finito. La libertad del hombre no es
una libertad respecto a todo condicionamiento, sino, más bien, la
posibilitad de tomar posición ante cualquier condición que deba
enfrentar (FRANKL, 2005, p. 22).

Como podemos ver, o homem, dadaa sua autonomia e o chamado à liberdade, é
único e não repetível. Deste fato, decorre, também, a sua responsabilidade, pois a
liberdade e a responsabilidade são os dois lados da mesma moeda.
6.2 A vontade de sentido
Todo ser humano busca descobrir a razão primeira de sua existência, isto é, o
sentido da sua vida. Esta vontade de sentido é inerente ao existir humano. Por isso,
a Logoterapia tem, na vontade de sentido, a sua base estrutural, a qual constitui o
segundo eixo da tríade de conceitos sobre os quais se assenta a Logoterapia.
O próprio Viktor Frankl, em seu livro Em Busca de Sentido (2002), assim se expressa:
A busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária em sua
vida, e não uma ‘racionalização secundária’ de impulsos instintivos.
Esse sentido é exclusivo e específico, uma vez que precisa e pode ser
cumprido somente por aquela determinada pessoa. Somente então
esse sentido assume uma importância que satisfará a sua própria
vontade de sentido (p. 92).

Para o fundador da Logoterapia, até mesmo os conceitos importantes, como o
de felicidade e de autorrealização derivam naturalmente da vontade de sentido,
que é a primeira preocupação do homem. A felicidade e a autorrealização não
são, portanto, nem a intenção primeira e nem o último destino do homem, mas
sim, o efeito da realização do sentido. As buscas e ânsias humanas apontam para
este propósito e sentido: “Aquilo que denomino vontade de sentido poderia ser
definido como o básico afã do homem de encontrar e realizar um sentido e um
propósito” (FRANKL, 2005, p. 40).
Em suma, Frankl recoloca em questão o conceito de “ser impulsionado” ou
“movido pelo instinto”, de Freud e Adler.
6.3 O sentido da vida
Ao ser entrevistado, em um de seus discursos, no ‘Massachussets Institute of Technology’, em Harvard,
Frankl discorre sobre a sua experiência nos campos de concentração por onde passou e sobreviveu.
Explica também que mesmo em face aos condicionamentos sub-humanos, o homem não perde a sua
liberdade, a sua capacidade de posicionar-se, tornando-se, assim, responsável por aquilo que pode
fazer de si mesmo. Segundo o autor, é esta capacidade de posicionar-se que nos constitui como seres
humanos (FRANKL, 2005, p. 22-23).
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Este é o terceiro pilar que sustenta a argumentação frankliana opondo-se a todo
subjetivismo e relativismo. A vida tem um sentido incondicional, o qual não se
inventa, masque existe na própria vida, independente da situação em que esta se
encontra. Portanto, descobrir o sentido da vida não é inventar algo que não esteja
presente, caso contrário tal sentido seria uma ilusão, uma invenção da mente
humana (FRANKL, 2003, p. 67).
Assim, a vida não tem o sentido que a pessoa dá, mas um sentido em si mesma:
a pessoa apenas o descobre ou não. Destarte, o problema não está na “vida sem
sentido”, mas na incapacidade da pessoa em descobrir o seu real sentido. Este
sentido, porém, não é o mesmo para todas as pessoas e para todas as circunstâncias.
Ao tratar deste assunto, em seu livro Em busca de sentido, o próprio autor explica:
O sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de um dia para outro,
de uma hora para outra. O que importa, por conseguinte, não é o
sentido da vida de um modo geral, mas antes o sentido específico da
vida de uma pessoa em dado momento (FRANKL 2002, p. 98).

No que concerne a esta questão, Freud e Adler acordavam que as neuroses
humanas são consequências dos apetites sexuais (Freud) e de autoafirmação não
satisfeitos (Adler). Viktor Frankl, por sua vez, percebe que existe outro desejo, o de
sentido da vida, o qual, se não for satisfeito, será portador de neuroses. O ser humano
quer ser não simplesmente compreendido, mas, e principalmente, compreender o
sentido que a vida tem. Ele quer saber por que e para que vive. Assim, descobrir e
compreender o sentido que a vida traz em seu bojo, torna-se um dos elementos
fundamentais da existência humana, pois cada pessoa é questionada pela vida e
a este questionamento deve responder de modo responsável. Para Frankl, se esta
descoberta do sentido da vida não acontece, ou é negada, o ser humano cai no
vazio existencial, síndrome própria do nosso tempo.
Uma vez que somente o ser humano pergunta pelo sentido de sua vida e pela
sua razão de existir, compete também a ele encontrar este sentido. Para Frankl, se
o indivíduo encontra um sentido para sua vida, é capaz de superar a maior parte
das adversidades. A Logoterapia, por ele criada, busca exatamente isto: em vez de
escavar o passado do paciente, tenta explorar o que é possível fazer com o que ele
tem aqui e agora. Portanto, segundo V. Frankl,
É próprio do ser humano estar orientado para algo ou alguém que
não seja ele mesmo, algo transcendente ao próprio homem como
tal. O homem não pode realizar-se, nem sequer sobreviver, se não
encontra uma plenitude de sentido, mas não dentro de si, e sim fora,
no mundo. Para esse sentido transcendente, o homem é atraído
com um chamado especial, inédito, próprio de sua condição de
ser espiritual. Somente o homem se pergunta pelo sentido de sua
existência (Apud CAPONNETTO, 1987, p. 20).

Assim, o problema fundamental do homem é descobrir e realizar o significado
da própria existência por meio da realidade concreta da vida. A Logoterapia indica
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três caminhos principais para se chegar ao sentido da vida: a) criar um trabalho
ou fazer uma ação; b) experimentar algo ou encontrar alguém através do amor;
c) superar a si mesmo diante de situações que não podem ser mudadas, isto é,
transformar a tragédia pessoal em triunfo (FRANKL, 2002, p. 124).
Em conclusão, pode-se observar que a vida é uma escola, um processo, um
constante aprendizado. A cada dia, a cada momento, o ser humano é interpelado
e tem uma chance renovada de rever o passado, atuar decisivamente no presente
e abrir um novo horizonte em direção ao transcendente. Na busca do sentido da
vida, o ser humano precisa ter os pés no chão e os olhos voltados para o céu; todo
o resto será apenas consequência deste cuidado específico que define um “modus
vivendi” próprio de cada um.
7. O vazio existencial na vida da pessoa
O ser humano está para a realização assim como sol está para o dia. O universo,
na verdade, é bom, pois caminha dentro desta finalidade e, quando encontra o
homem nesta mesma direção, concorre para a realização deste. Pode-se dizer,
então, que o universo e o ser humano dentro dele, estão destinados à realização
plena. Entretanto, há vários elementos que podem dificultar ou condicionar este
feito humano, pois, como já visto, nas reflexões precedentes, o ser humano é um
mosaico composto por três elementos fundamentais, que interagem, a saber, o
biológico, o psicológico e o noético (espiritual).
Pelo fato de “ser-no-mundo”, o ser humano depara-se com o que Frankl denomina
de tríade trágica, composta pela dor, pela culpa e pela morte (cf. 1989, p. 323). Estas
são situações limites ou ocasiões para se exercer a liberdade em seu sentido mais
expressivo, em termos de valores de atitude. Em face a estas e outras realidades
irreversíveis, o ser humano deve encontrar o verdadeiro sentido das coisas, aí
inclusa a razão da sua própria existência. Quando este objetivo não é atingido,
pode acarretar frustração, crise, vazio existencial, ou ainda, a neurose existencial.
Na prática diária, o vazio existencial se faz ver nas próprias atitudes da pessoa,
tais como, a apatia e o sentimento de indiferença ou de inutilidade. Falando
brevemente, a pessoa “não está bem em sua própria pele”, não está se realizando.
Portanto, o vazio existencial, está diretamente relacionado com a vontade de
sentido, como se pode notar no escrito do próprio Frankl (2003):
É justamente esta vontade de sentido que hoje se encontra
amplamente frustrada. Cada vez mais o homem moderno é
acometido de uma sensação de falta de sentido, que geralmente
vem acompanhada de uma sensação de “vazio interior”, aquilo
que descrevi e denominei de “vazio existencial”. Manifesta-se
principalmente através de tédio e indiferença. Neste sentido, o
tédio representa uma perda de interesse pelo mundo, enquanto
a indiferença significa uma falta de iniciativa para melhorar ou
modificar algo no mundo (p. 78).
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A seguir, mostrar-se-ão alguns aspectos fundamentais da dimensão religiosa da
pessoa e seus desmembramentos na prática quotidiana, em vista de sua realização
ou superação dos problemas acima detectados.
8. Aproximação entre o conceito de pessoa na Logoterapia e na religião
Ao tratar o conceito de pessoa, em Logoterapia, percebe-se logo a sua
proximidade com a visão religiosa sobrea pessoa. Em síntese, procura-se evidenciar
a dignidade da pessoa e seu destino transcendente, sem evidentemente, declinar
dos elementos fundamentais do existirhumano com qualidade, tais como, a justiça,
a solidariedade e a paz, elementos que compõem e, ao mesmo tempo, desafiama
vivência religiosa no mundo (cf. DOCUMENTO DE APARECIDA, 2008).
No concernente ao seu aspecto mais espiritual, a religião objetiva, em sua essência,
orientar o ser humano para o encontro com o transcendente. Este encontro pode
ser chamado de “salvação”. A salvação é tudo o que Deus dispõe para o ser humano,
de modo ordenado, observável e compreensível, quer no aspecto bio-psíquico,
quer no aspecto transcendental.
Viktor Frankl caracteriza a existência espiritual como uma terceira dimensão da
vida humana. As dimensões biológica e psicológica são factuais, porém, o que
realmente distingue o ser como pessoa é o espiritual. Mesmo degenerados o
psicológico e o biológico, o espiritual mantém intacta a dignidade humana, e isto
o diferencia do puramente animal. Esta terceira dimensão assinalada por Frankl, a
“dinâmica espiritual”, não pode deteriorar-se, não comporta doenças e nem pode
morrer, pois não é “matéria”.
É nesta dimensão que se encontram os fenômenos exclusivamente humanos,
tais como, a capacidade de amar, de decidir, de mudar, de descobrir e de realizar
valores e significados para a vida. Segundo Frankl, excluir a dimensão espiritual
do homem é submetê-lo a um reducionismo ou sub-humanismo, absolutizando,
assim, uma parte em prejuízo do todo. O espiritual não é somente a dimensão
própria do homem, mas acima de tudo sua dimensão específica; aquilo que o
eleva do plano da facticidade ao plano do transcendente. Não se caracteriza como
mais um elemento do ser humano, mas sim como um componente que define o
homem na sua unidade e na sua totalidade. Portanto, é no ôntico que o ontológico
se faz ver.
Ao objetivar a cura ampla do paciente, a Logoterapia navega em águas bem
próximas às da teologia, e esta última busca,por sua vez, a salvação da pessoa56.
Elas se interrelacionam, apesar de atuarem em níveis ontológicos diferenciados,
conforme o dizer do próprio Frankl (2003):
Frankl, ao tratar deste tema, coloca-o em estreita relação com o mundo da teologia. Em seu livro
A presença ignorada de Deus (2003), traça uma significativa relação entre a logoterapia e a religião,
ajudando a compreender o papel do médico como “cura de almas” através não só dos cuidados médicos
normais, mas também do amparo consolativo ao paciente, recomendado, inclusive, pelo American
Medical Association. O autor remete-se também ao próprio texto bíblico de Is 40,1: “Consolai, consolai o
meu povo[...]”, como válido para os nossos dias e orientado para a atuação médica.
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É claro que os alvos da psicoterapia e da religião não se encontram
no mesmo nível ontológico. A saúde psíquica ocupa outro nível que
a salvação da alma. A dimensão para a qual avança a pessoa religiosa
é uma dimensão mais elevada, mais abrangente que a dimensão na
qual se desenvolve algo como a psicoterapia. O acesso à dimensão
mais elevada, entretanto, não sucede pelo conhecimento, mas na
[pela] fé (p. 60).

A existência humana, portanto, se expressa em um conjunto bio-psico-espiritual,
elementos estes que, uma vez interligados, podem criar um “modus vivendi”
equilibrado. Destarte, uma vez frustrada em sua busca de sentido, a pessoa necessita
retomar a atitude positiva diante da vida, necessita curar-se, isto é, reencontrar o
sentido da vida. O sentido da vida não pode ser dado, inventado e nem produzido
pela pessoa, mas precisa ser encontrado como um antídoto para a cura.
9. A oração como ato de transcendência da pessoa
Toda a existência humana é uma possibilidade aberta de encontro com o
transcendente, pois o mundo, na verdade, está “grávido da presença divina”. Basta
que o homem abra espaços para esta manifestação e ela se concretiza de modo
natural. Portanto, o homem é um ser capaz de fazer a experiência do transcendente,
ou em linguagem mais específica, fazer a experiência da graça divina.
Falando sobre a oração como ato de transcendência, Costa (2005, p. 25) explica:
O aspecto da transcendência na oração manifesta-se já no interlocutor
do nosso diálogo orante. Toda oração pessoal ou litúrgica, no seu
gênero estrito, é dirigida diretamente a Deus, modelo em que se
encaixa de modo perfeito a oração do Pai-Nosso, a qual o próprio
Jesus nos legou [...]. Toda oração, portanto, tem como protagonista
o próprio Deus.

Por isso, a oração é considerada um encontro, o encontro supõe o diálogo, e este,
por sua vez, implica em dois fatores principais: o apelo, por parte do divino, e a
resposta, por parte do humano. Na oração, a transcendência é percebida como
presença permanente no fluir da história, e, ao mesmo tempo, como expectativa
utópica, como esperança escatológica, apontando um horizonte sempre novo na
busca contínua por não reduzir as potencialidades humanas às suas dimensões
puramente biológicas e psicológicas.
No encontro orante com o transcendente, a pessoa depara-se com uma verdadeira
luta espiritual, um conflito interno, exigindo uma nova reconfiguração da pessoa.
A relação com o transcendente provoca o efeito de recompactaro indivíduo no
convívio consigo mesmo, com o seu entorno e especialmente com Deus. É nesta
luta, não puramente psíquica, mas espiritual, que a pessoa supera as suas crises
encontrando o verdadeiro sentido do seu existir.
Victor Frankl (2011), em suas experiências vivenciais, percebe que a pessoa
compreende a si mesma a partir do ponto de vista da transcendência, pois a essência
da existência humana se encontra na sua transcendência. Pode-se dizer que a oração
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permite à pessoa de tomar posse desta realidade, pois auxilia na compreensão da
transitoriedade e finitude da vida. Em outras palavras, é possível compreender, na
oração, que o destino derradeiro do homem, a imortalidade, é o horizonte que dá
sentido à sua vida terrena e mortal. É nesta relação orante com o transcendente que o
homem descobre a orientação para sua vida ou, até mesmo, o sentido dela. Ele constata
então que a única esperança que vale de fato é aquela que permite ao homem acolher
aquilo que ele mesmo não pode se dar: a imortalidade. Tomar posse desta percepção
da imortalidade traz consigo o sentimento de felicidade que todo ser humano deseja.
10. A pessoa e a busca da felicidade
A felicidade parece ser o objeto mais precioso e desejado de todo ser humano. A
contundência da questão é descobrir como atingir este objeto desejado. Este tema
é uma constante na história do ser humano e, dependendo da época e do foco
observado, adquire cores e contornos variados. Nos dois últimos séculos, a filosofia
moderna não cessou de se atormentar a esse respeito57.
Na verdade, não é possível compreender a felicidade desvinculada do
transcendente; no entanto, ela pode ser apreendida através de uma visão positiva
das coisas, principalmente compreendendo quem é o ser humano e as suas relações
com o Criador. Neste quesito, vale recorrer ao texto bíblico do Gênesis: “Então
o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego
da vida, e o homem se tornou um ser vivente” (Gn 2,7). Em seu paralelo bíblico, Gn
1,26-27, a relação criatura-Criador é mais contundente. “Então disse Deus: ‘Façamos
o homem à nossa imagem e segundo nossa semelhança, para que domine sobre os
peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e
todos os animais que se movem pelo chão’. Deus criou o ser humano à sua imagem, à
imagem de Deus o criou. Homem e mulher ele os criou”.
Em seu ensaio O que é uma vida bem sucedida?, o filósofo francês Luc Ferry (2004) discorre sobre
as várias tendências e vertentes da felicidade. O autor mostra como as sociedades contemporâneas
incitam a pensar a felicidade ligada ao êxito no dia-a-dia e aos devaneios fantasiosos midiáticos, tais
como os sonhos de posse – a felicidade conectada com o ter –, os sonhos de sedução – a felicidade
ligada à estética e às conquistas –, os sonhos de prazer – a felicidade como uma somatória de momentos
prazerosos. O mesmo autor mostra um diagnóstico da problemática desde o nascimento da filosofia
na antiguidade até os dias atuais. Segundo o autor, a filosofia moderna apresenta duas tradições bem
definidas: uma, que vai de Kant a Nietzche e Freud; estes autores apresentam a felicidade como uma
ideia vaga e ingênua ou até ilusória, dado o caráter trágico ou contraditório da existência e, cada um
a seu modo apresenta críticas enérgicas a respeito da própria noção de felicidade; a outra corrente ou
tradição, segundo o mesmo autor, vai de Hobbes a Marx, passando pelo utilitarismo inglês. Para estes,
o bem estar material e moral, é a finalidade última de toda existência humana e nada pode e nem deve
ser mais importante do que este bem-estar. Em sua crítica às duas correntes modernas, o filósofo Ferry
retoma dois conceitos: o primeiro, formulado no âmbito das cosmologias gregas, segundo as quais
existiria um “bem comum”, identificado com a harmonia cósmica e que independe da vontade e dos
interesses próprios de cada indivíduo. Quer o indivíduo queira ou não, existe uma ordem objetiva do
mundo; alinhar-se a ela é estar na direção da felicidade. O segundo conceito apresentado pelo autor
está ligado ao primeiro e considera que a felicidade autêntica não se reduz ao bem estar material e
psicológico, mas inclui a problemática da salvação. Para ser plenamente feliz, é preciso vencer o medo
da morte e isto se consegue somente através da adesão ao transcendente. Neste sentido, segundo
o autor, a problemática da felicidade vai muito além da simples satisfação dos desejos materiais e
compreende em si mesma a dimensão soteriológica, isto é, da salvação (cf. p. 331-332).
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Segundo o Sl 36,10, a vida é dom de Deus. Só de Deus vem a força vital, pois
Ele é a fonte. Compreender a vida como dom, inclui a nobreza do seu cultivo em
todas as suas dimensões, nutrindo sempre o desejo de sua plena realização. Para o
contexto bíblico, o homem recebe o dom, que não é seu, e a Deus deve devolver
oportunamente.
Deste modo, fica descartada a possibilidade de encontrar a felicidade
desvinculando a vida humana da vida de seu Criador. Rejeitar a presença do divino
no humano seria rejeitar a própria natureza humana. É por tal motivo que pode-se
encontrar a felicidade mesmo no viver humano, pois, o ser humano comporta em
si a natureza divina, não obstante o dado de que a felicidade suprema só possa ser
plenificada na união com o próprio Deus. Esta união acontece pela fé permitindo
que o Criador se manifeste no agir humano, pelo seu Espírito.
Para Frankl (2011), não se deve “perseguir a felicidade”, ou fazer dela um objeto
de motivação. Isto faria perder de vista o próprio motivo ou razão para ser feliz,
fazendo com que a felicidade mesma fugisse do horizonte. Nesta perspectiva, ele
assim se expressa:
Realizar um objetivo constitui uma razão para ser feliz. Em outras
palavras, se há uma razão para ser feliz, a felicidade se apresenta
automática e espontaneamente. Essa é a razão pela qual não se deve
buscar a felicidade; esta não deve ser objeto de preocupação, na
medida em que houver uma razão para ela. O sucesso e a felicidade
devem acontecer, e, quanto menos nós nos preocuparmos com eles,
mais eles acontecem (p. 48-49).

Em suma, pode-se dizer que os momentos vividos com sentido são portadores
de uma intencionalidade que conduzem à transcendência. A relação ou o acesso
à felicidade passa, portanto, pelo horizonte do cotidiano. Só à luz da vida imortal
proporcionada pelo Criador, a criatura pode vislumbrar a felicidade. A vida
adquire, assim, o seu caráter de missão, de realização plena, mesmo com todas as
condicionantes a ela adjacentes.
11. A vida em seu caráter de missão
Ve-se, no conjunto das reflexões precedentes, que o ato de existir tem um
sentido e que este precisa ser encontrado. A vida oferece uma gama enorme
de possibilidades de valores a serem realizados. O homem, por ser livre, tornase também responsável pela sua missão existencial. Esta missão é sempre
específica e de duplo caráter: por um lado, muda de pessoa para pessoa devido
à especificidade de cada indivíduo, por outro, muda também de um momento a
outro, dado o caráter irrepetível de cada situação. Para Frankl, o caráter de sentido
está embrionado no caráter único e irrepetível da existência humana.
A vida de cada pessoa caminha para um fim único e é este sentido último que
ele deve buscar firmemente. Descobrir porque se vive, isto é, o sentido último da
vida, constitui-se na missão essencial do ser humano. Este sentido último acaba
por ser o ponto de convergência para a vida de todo ser humano. Segundo Frankl
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(1987), ninguém tem o direito de renunciar a esta busca singular ou menosprezar
as suas próprias possibilidades de realização: “Assim também, cada homem, em
todas as situações da vida, conta com um caminho único e irrepetível, pelo qual
pode chegar à realização das suas mais peculiares possibilidades” (p. 92)
A missão da vida, segundo a visão de V. Frankl, está ligada à noção de “serresponsável” em sua realização de valores presentes no dia-a-dia, e, segundo a
singularidade de cada um, descartando assim a dimensão de uma missão geral
e obrigatória para todos. É neste contexto, que a análise existencial interessa à
missão da vida:
O que em geral interessa à análise existencial é fazer com que o
homem experimente vivencialmente a responsabilidade pelo
cumprimento da sua missão; quanto mais o homem apreender o
caráter de missão que a vida tem, tanto mais lhe parecerá carregada
de sentido a sua vida (FRANKL, 1987, p. 95).

Buscar, portanto, realizar a sua missão, é responder responsavelmente às perguntas
que a própria vida impõe, pois, antes de interrogar pela vida, o ser humano é por
ela interrogado. Assim sendo, podemos afirmar que cada ser humano é um “ser
missionário”. Ser humano e missão são como que as duas faces da mesma moeda.
Descobrir e viver a missão é a razão de ser do próprio ser humano. Ele existe para
a missão.
Conclusão
A compreensão e a vivência integrada das dimensões biológica, psicológica e
noética da existência humana pode levar a uma experiência de amadurecimento
permanente de vida, ou, em outras palavras, a um processo seguro e amplo de
crescimento, que conduz à meta principal da vida humana: a transcendência. A
vida humana, portanto, não se reduz em nascer, crescer e morrer. Ela vai além.
Ela é este conjunto tridimensional, bio-psico-espiritual, em sua relação integrada.
Destarte, ela tem um sentido, cabendo assim, ao ser humano, descobri-lo.
Ao averiguar os conceitos principais da Logoterapia e Análise Existencial de Viktor
Frankl, centrados no sentido da vida, percebe-se a profundidade de tal escola de
psicoterapia. Ao trazer conceitos, como “liberdade de sentido”, “vontade de sentido”
e “sentido da vida” e seus desmembramentos, o autor oferece uma visão ampla do
ser humano assim como a razão de seu existir na história, uma vez que é na história
que a pessoa concretiza o seu existir.
Pode-se perceber também que um conceito ajustado de pessoa é a chave
importante para a compreensão de todos os elementos que circundam o existir
humano. Esta compreensão, que traz em seu bojo o conceito de transcendência,
permite ao ser humano enfrentar todas as circunstâncias da vida com sentido. Abre
também as portas para compreender e sobreviver a possíveis crises e ao chamado
“vazio existencial”, tão comum em nossos dias. Portanto, descobrir por que se vive
e para que se vive, é condição para o “existir com sentido”.
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Ve-se que muitos conceitos trabalhados em logoterapia têm significativa
aproximação com os conceitos religiosos, uma vez que ambas, logoterapia e
religião, apesar de suas diferenças, atentam para o mesmo sujeito: o ser humano,
em sua missão de existir. Ambas ganham muito mais à medida que se deixam olhar
por ângulos diferentes e se deixam amparar pelo auxílio mútuo, pois nem todos os
anseios e aspirações humanas podem ser compreendidos em plenitude.
Este artigo, longe de esgotar os conceitos concernentes ao tema, tem a humilde
pretensãode contribuir na compreensão do conceito de pessoa na logoterapia de
Viktor Frankl. Os assuntos são vastos e cada qual merece aprofundamento maior
e estudos mais amplos e sistematizados. O importante mesmo é entender que
quaisquer que sejam as situações com as quais o ser humano possa se deparar, ele
é chamado a responder livre e responsavelmente por seus atos.
Compreender a vida como ela é e suas condicionantes circunstanciais, vivêlaconectada ao transcendente e celebrá-la no dia-a-dia, constituia condição
essencial para uma vida cheia de sentido e realizada. Nisto pode consistir o caminho
que conduz à felicidade, que é o anseio e o direito de todo ser humano.
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A PARTIR DE EXPERIÊNCIAS INDÍGENAS UMA ANTROPOLOGIA DA FAMÍLIA E
DA PESSOA HUMANA
FROM INDIGENOUS EXPERIENCES AN ANTHROPOLOGY OF FAMILY AND HUMAN
PERSON
Dr. Aloir Pacini

Resumo
Este texto busca compreender a pessoa humana nas famílias nucleares a partir de algumas
características que perduram através dos tempos. Esta abordagem macrotemporal quer
dirimir algumas dúvidas em relação à evolução do homo sapiens e contextualizá-lo para que
se perceba que a abordagem de Charles Darwin não é um problema para perceber o ser
humano na atualidade, mas uma visão coerente que não é contrária à teoria do criacionismo
de origem bíblica. O casamento de duas pessoas é marcado pelo afeto que pode ou não
ser chamado de amor, e é neste ambiente psicologicamente aconchegante que se geram
os seres humanos. O uso de alguns aspectos das experiências indígenas, especialmente
entre os Rikbaktsa e os Chiquitanos, auxilia a observar e perceber as questões humanas
típicas como a divisão sexual do trabalho, os papéis sociais a ela associados e as formas de
educação dos filhos na família como uma continuidade histórica.
Palavras chave: Pessoa Humana. Família. Educação.
Abstract
This paper seeks to understand the human person in nuclear families from a few
characteristics that persist over time. This macro-temporal approach wanted to resolve
many doubts concerning to the evolution of homo sapiens and contextualize it so that they
realize that the approach of Charles Darwin is not a problem to understand the human origin
being today, but a coherent vision that is not contrary the theory of creationism biblical. The
marriage of two people is marked by affection which may or may not be called love, and
this is psychologically warm that humans generate. The use of some aspects of indigenous
experiences, especially among Rikbaktsa and Chiquitanos, helps to observe and understand
typical human issues such as the sexual division of labor, the social roles associated with it,
and forms of education of the children in the family as a continuity historical.
Keywords: Human Person. Family. Education.

Introdução
O conceito de pessoa humana possui uma história muito particular na tradição
filosófica e cristã ocidental (cf. SEEGER, 1987). Não encontraremos paralelo nas
outras tradições humanas, contudo a experiência humana é a mesma dado que
somos de uma mesma espécie que se espalhou por todo o planeta terra.
Entre os Chiquitanos, o segundo maestro de capilla de Santa Ana de Velasco,
conhecido como Don Lucho, esclareceu-me o conceito zúbaka, usado pelo
antropólogo Riester, em sua obra de 1986: “Lo nuestro, nuestras orígenes, somos
doctrinados, personas marcadas, tenemos dueños”. Zúbaca auná quer dizer que
estamos aqui; achinhẽ Chiquitano, quer dizer que sou Chiquitano e achonhẽ aume
cristianuka que somos várias pessoas, gente cristã. Tsauka para Don Lucho são os
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bárbaros, os não batizados, “sem dono”, filhos dos montes, “sus dueños son los
hitchis, los montes”. E explicou o termo tsaika: “tsaika de Dios es achonhẽ Tuparsh:
somos todos hijos de Dios!” Neste contexto, as noções de pessoa das diferentes
etnias com suas categorias étnicas equivalentes foram associadas à identidade cristã
elaborada na Missão de Chiquitos, ou seja, passaram a considerar-se “civilizados” a
partir do ocidente cristão em oposição ao seu passado antes da Missão ou ao Outro
“bárbaro”, o que percebo como a construção da pessoa chiquitana nos moldes de
Marcel Mauss (1974) que associei aos hitchis (PACINI, 2012).
A partir da antropologia cultural indígena, podemos nos aproximar das
experiências das famílias indígenas, que geram os seres humanos neste planeta
e lhes fornecem um ninho apropriado para a sua sobrevivência, já que nascemos
muito frágeis e somos muito dependentes dos pais, na verdade, o mamífero mais
dependente que eu conheço ao nascer.
Por isso, vou me afastar das reflexões da Antropologia Filosófica e Teológica,
pois outros autores tratarão destes aspectos e vou para uma direção diferente a
fim de enriquecer o primeiro número desta publicação. Logo ficará mais claro
que as minhas pesquisas se direcionam mais para os Rikbaktsa e os Chiquitanos,
pois estas etnias indígenas no Mato Grosso serão focadas com mais frequência. A
inspiração deste artigo está no módulo da Pós Graduação em Pedagogia Sistêmica,
acontecido entre os dias 03 e 05 de outubro de 2014, na Faculdade SEDAC.
Nos tempos idos, George Peter Murdock (1949) caracterizou algumas funções
da família nuclear: a sexual, a econômica, a reprodutiva e a educativa. Além da
intimidade física do sexo, o importante é a intimidade psicológica associada a
noções de camaradagem, segurança, dependência, auxílio e outros aspectos que
podem ser expressos como amor. Contudo, temerário é o trabalho de Murdock
(1957), que estudou na época 175 etnias e as projetou para o passado com este
estilo mais rudimentar de cultura e com maior incidência de famílias nucleares em
sociedades caçadoras do que em agricultoras. Isso talvez porque os jovens homens
teriam que dar provas de destreza na caça e serem valentes, enquanto as mulheres
teriam que ter destreza na cozinha e zelo no cuidado dos filhos antes de se casar.
Assim, o parentesco e o território seriam a base para todas as sociedades, o que é
correto, porém a visão evolucionista do autor é questionável.
Entre os caçadores as coisas são mais simples. Para além da
família só existe o grupo. Com a domesticação dos animais e
plantas (horticultura)58 a economia torna-se mais produtiva,
um maior número de pessoas podem viver juntas. [...] Com o
desenvolvimento das forças produtivas torna-se possível um poder
político centralizado que, junto com a especialização artesanal
Os caçadores do Paleolítico superior produziram estatuetas femininas que eram símbolos evidentes
de fertilidade. O culto manteve-se através dos períodos Mesolítico e Neolítico. Encontram-se deusas
e espíritos de fertilidade em algumas sociedades patrilineares e matrilineares, mas tendem a ser mais
importantes nas últimas. É, pois, possível que mesmo até ao final da Idade da Pedra os caçadores tivessem
residência matrilocal e, talvez, filiação matrilinear, e que, em algumas regiões, estas características
continuassem até a época da horticultura.
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e o desenvolvimento do comércio permite o aparecimento das
chefias. Mas estas estão também estruturadas segundo uma série
de fidelidades hierarquizadas e laços matrimoniais entre grupos de
parentes (GOUGH, 1980, p. 68-69).

A partir de alguns autores, várias perguntas estão colocadas para nós nestes
nossos tempos. Como fomos formados para a disciplina? Como incorporamos as
normas e os costumes? Ler, estudar, casar, etc. são formas de disciplina. “Todos
os vícios são patologias da autodisciplina, mas tais desvios podem seguir duas
direções – para a liberação ou para a contenção” (GIDDENS, 1993, p. 86). A invenção
do vício, analisada por Foucault, revela que os vícios e as virtudes auxiliam para o
bem estar social ou tornam a sociedade mais enferma. Como deveríamos reescrever
a narrativa do eu nos tempos pós-modernos para a felicidade humana? “Todo vício
é uma reação defensiva e uma fuga, um reconhecimento da falta de autonomia
que lança uma sombra sobre a competência do eu” (GIDDENS, 1993, p. 88-89).
Na sociedade consumista atual, tudo é descartável, tudo pode ser usado e jogado
fora. Contudo, sem “humildade e coragem não há amor” (BAUMAN, 2003, p. 22).
“Se o desejo quer consumir, o amor quer possuir [...] Se o desejo se autodestrói, o
amor se autoperpetua” (BAUMAN, 2003, p. 24). Como conjugar o desejo e o amor
nas relações humanas mais profundas, no caso, também no casamento? “Quando
se sentem inseguros, os amantes tendem a se portar de modo não-construtivo,
seja tentando agradar ou controlar, talvez até agredindo fisicamente – o que
provavelmente afastará o outro ainda mais” (BAUMAN, 2003, p. 31).
Parece-me que os relacionamentos baseados nas trocas matemáticas não geram
solução alguma para as relações matrimoniais ou familiares em crise, pois existem
desproporções nas trocas que fazemos nestes núcleos familiares para poder
atender a cada um segundo a sua necessidade. Fazemos a diferença nas relações
com os filhos, com o marido ou a esposa; não há como tratar a todos de maneira
igual. Tomar consciência das trocas e falar sobre elas pode auxiliar a compreender
as relações humanas e a superar conflitos.
O amor e o conhecimento do outro se encontram intimamente ligados e por vezes
se tornam até indiscretos e dissimulados. A imagem que os humanos têm de si e
dos outros, a sua inteligência e a percepção de si faz com que não pratiquem o sexo
em público, por exemplo. E os papéis sexuais e de gênero variam enormemente de
uma sociedade para a outra. O modo de amar e de conceber a fidelidade é diferente
entre os Rikbaktsa (casamentos entre metades, com a indicação privilegiada de
clãs) e nós da sociedade brasileira em geral. Os meninos e as meninas atingem
a maioridade depois de cumprir alguns requisitos, como o passar pelos ritos de
iniciação, para conhecerem a sexualidade e a si mesmos. Quando observamos o
ritual de casamento dos Rikbaktsa, vemos que o amor é uma floresta com muitas
árvores diferentes, bem amazônica, que leva à vida de compromisso. O amor
entre os Rikbaktsa consiste numa produção única entre o casal na mata fechada,
longe dos outros, e de um conhecimento que coloca em acordo aqueles que
trocam informações das diferenças sexuais, sempre preservando segredos e sendo
discretos.
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A transformação do amor em ficção romântica é coisa da sociedade ocidental.
Em 2005 tive a oportunidade de assistir um filme num telão com os Xavantes, na
aldeia Santa Clara, e quando havia uma cena sensual como um beijo ou relação
sexual, os professores diziam uma palavra na sua língua e as crianças, que eram
muitas e curiosas, abaixavam a cabeça até passar a cena. Na mostra de cinema
do dia 16 de agosto de 2014, no Sesc Arsenal, o Soilo teve a mesma atitude em
relação ao filho Saulo Gabriel. Esta maneira de educar provavelmente provocava
maior curiosidade para algo que eles não conheciam como o “amor”, pois a razão
e os sentimentos são acionados de formas diferentes. Contudo, a moral própria da
etnia Xavante mantém os costumes do arranjo do casamento dos filhos, quando
estes ainda são crianças e os Chiquitanos deixam os jovens mais livres, o que não
impede que rapidamente as meninas apareçam grávidas.
O estudo da família tem gerado, na Antropologia, grandes polêmicas, mudanças
de orientação e tensões as mais espetaculares: parafraseando Clifford Geertz, “neste
campo tem mistério”. Primeiro, queria-se escalonar as sociedades humanas em
estágios de evolução, colocando as mais simples como as mais ligadas à origem, e
as mais industrializadas como as mais evoluídas (século XIX). Então, nós viveríamos
no ápice com o casamento monogâmico e os índios seriam pejorativamente
associados à poligamia ou promiscuidade. Para a surpresa de todos, as sociedades
mais afastadas como, por exemplo, os Nambikwaras, possuem a base da
sociedade na família, com regras estabelecidas de escolha dos parceiros, a maioria
monogâmica: os laços sentimentais unem o casal, para a cooperação econômica e
a criação dos filhos nascidos nestas uniões. Esses seriam vestígios da idade de ouro,
com a posterior perversão das civilizações ou uma caminhada da humanidade que
surge com a proibição do incesto?
O que impressiona é que os indígenas possuem regras bem estabelecidas
para os casamentos. O caso dos Rikbaktsa, que se organizam em duas metades
matrimoniais com rígidas regras, não é um caso raro entre os indígenas. Cada etnia
encontra as formas de organização social de tal modo que todos consigam ter seus
parceiros sexuais e serem felizes.
O exemplo do ritual de final de festa entre os Rikbaktsa, que abre a possibilidade
de “dançar no braço” de outra pessoa, que não é o parceiro conjugal, tem a ver
com uma permissão de afeto por outra pessoa, legitimada pelo grupo segundo os
costumes rituais, podendo levar à relação sexual ou não, mas que traz um sistema
de trocas e envolvimento das duas metades na prestação de serviços comunitários:
ela, com os seus no preparo da chicha de frutas ou produtos da roça, e ele com os
seus na caça ou na pesca para distribuir a todos.
Isso não tem nada a ver com resquícios de “casamentos de grupos”. Assim acontece
que os “amantes” sejam legítimos, e isso de forma semipermanente ou ocasional.
E, mesmo as relações de “intimidade com a esposa”, permitidas pelos Tupi-kawaiva
aos de outras etnias que vinham visitar, possuem regras estabelecidas, as quais
devem ser seguidas, e não se trata de promiscuidade. Ao contrário, isso está
relacionado a uma contraprestação de serviços, muito embora a relação sexual
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não é compreendida aqui como uma exclusividade do casamento, mas entra na
mesma ordem de um preparo de comida para o visitante.
As atividades econômicas estão relacionadas a papéis sociais bastante
estabelecidos com a divisão sexual do trabalho: a casa, a comida e as crianças,
para as mulheres, e a caça, a derrubada da mata para a roça e a guerra, para os
homens. Esta divisão, dependendo de cada etnia, não é tão rígida no caso da roça:
entre os Rikbaktsa, os homens derrubam as árvores mais grossas e as mulheres as
mais finas. No ritual, participam ambos os sexos, alguns produtos são plantados
pelos homens e outros pelas mulheres. A colheita, em geral, é das mulheres, mas a
colheita do arroz, um produto exótico, é tarefa de todos.
A poligamia, mais comum, é na forma de poliginia: um mesmo marido para
mais de uma mulher. Isso geralmente está associado à escassez de homens pelas
guerras e mortes por onças ou outros animais nas caçadas. Na nossa sociedade, é
mais comum um homem ter diferentes mulheres em casas diferentes, por vezes
sem que uma família saiba da outra. Entre os indígenas, as mulheres geralmente
são irmãs, ou, então, é a mãe e as filhas de um casamento anterior.
Todos sabem que não se pode deixar uma mulher só, pois não sobreviveria no
ambiente de aldeia. Nestes casos, quando um irmão menor do marido crescer e se
interessar por uma de suas esposas, o casamento geralmente é permitido. Assim,
em geral, as irmãs ou as mães e os filhos criam os filhos juntos na mesma casa. E a
poliandria está geralmente relacionada a casos de homens que possuem trabalhos
por longos prazos, distantes da casa. Com isso, a mulher não fica desamparada e
pode manter uma relação temporária com alguém até que o marido volte.
1. A origem da família
Uma reflexão ampla sobre a nossa pertença radical ao planeta Terra, a nossa
vinculação com o reino vegetal e animal, levam-nos à consciência de que somos
mamíferos, somos seres humanos espirituais..., o que mostra que a nossa formação
é cíclica e sistêmica, não linear! Fazem 2 milhões e 100 mil anos que surgiu a família
humana com uma linguagem associada. Compreendo, aqui, a família como um par
ou grupo casado com vida comum, que coopera economicamente para o sustento
e a criação dos filhos, tendo regras estabelecidas: a proibição do incesto, as relações
sexuais e os casamentos entre parentes próximos, a divisão sexual dos trabalhos,
a relação de paternidade ou maternidade fisiológica ou social reconhecida
socialmente, e o mais comum é o homem desfrutar de autoridade maior na família.
Marx e Engels, observando os vários casos de macacos59, consideraram que o
estágio de promiscuidade original é anterior aos humanos. Existe uma busca para
ver se certos costumes, que aparecem nas sociedades humanas provêm de nossas
heranças com os primatas, como, por exemplo, as diferenças de hierarquias ou
Símios, antepassados dos gorilas e chimpanzés, de 12 a 28 milhões de anos atrás. A postura ereta e o
fato de carregar objetos com as mãos deram ao homo sapiens (há 70 mil anos) a capacidade de defesa
da prole, a linguagem e a reflexão. As pesquisas arqueológicas têm mostrado os humanos também no
Piauí (Brasil) há cerca de 60 mil anos, o que torna necessário reescrever a dispersão da humanidade no
planeta terra de forma diferente.
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escalão social,o poder dos homens sobre as mulheres, a fidelidade e a condição
submissa das mulheres, a maior ou menor continência sexual, a inclinação de
homens e mulheres em constituírem grupos de gênero, etc. (cf. MORRIS, 1967; FOX,
1967). O certo é que as mulheres passaram a ficar mais em lugares com abrigos,
recolhendo alimentos, pequenos animais e folhas e cuidando dos filhos enquanto
que os homens se dirigiam para a caça: “Da divisão sexual do trabalho surgiram,
pela primeira vez, a vida familiar e a cooperação de grupo” (GOUGH, 1980 p. 61)
Os australopitecos, na África, eram bípedes de pequena estatura, com andar ereto,
tendo o cérebro maior do que o dos símios, além disso, fabricavam utensílios e
caçavam em regiões herbóreas há aproximadamente 1.750.000 anos. É improvável
que dominassem o fogo neste momento.
“O primeiro uso conhecido do fogo cabe aos hominídeos cavernículas
(em particular o sinantropo, pertencente ao ramo dos pitecantropos)
de Chukutien nas proximidades de Pequim, na segunda época
glacial, há meio milhão de anos. O fogo usava-se correntemente
nos lares (o que sugeriria que os alimentos eram cozinhados) na
época das culturas Aquelense e Musteriense, próprias do homem
de Neandertal60 na Europa, Ásia e África, antes, durante e depois da
terceira glaciação (aproximadamente há entre 150 000 e 1000 000
anos). Estes hominídeos eram geralmente habitantes das cavernas e
nelas enterravam cerimonialmente os seus mortos. Mas não podiam
sentir-se muito seguros nas cavernas, nem de dia nem de noite, até
que o fogo começou a ser utilizado para afugentar os predadores”
(GOUGH, 1980, p. 63-64).

As pesquisas a respeito das mudanças humanas vão na direção do domínio do
fogo, o que é tratado nos mitos indígenas de diversas formas:
Mais para diante, o fogo61 serviu como meio de proteção contra os
animais selvagens, para as necessidades de iluminação e finalmente
para cozinhar. O fogo tornou-se então o símbolo e o centro do lar.
Com o desenvolvimento da arte de cozinhar, alguns humanos
(principalmente mulheres; talvez também algumas crianças e
velhos) dedicaram mais tempo à preparação dos alimentos, o que
tornou mais fácil e mais rápido parti-los e mastigá-los. As refeições,
Antepassado do homo sapiens, quando surge a linguagem articulada e a proibição do incesto e a vida
familiar, com a cozinha e a divisão do trabalho.
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Abordando esses temas, encontramos várias superproduções cinematográficas, como, por exemplo,
Los orígenes de la Humanidad Homo Sapiens (La odisea de la especie II), La conquista del mundo, El
Amanecer del Hombre etc. Destaco: La guerra del fuego ou En busca del fuego (1981), um filme francês
dirigido por Jean-Jacques Annaud e protagonizado por Everett McGill, Ron Perlman, Nameer El-Kadi
e Rae Dawn Chong. Está baseado em J. H. Rosny, traduzido como A conquista do fogo. A história está
ambientada na pré-história européia e trata da luta pelo controle do fogo pelos humanos primitivos.
É considerado um clássico do cine fantástico. A superprodução franco-canadense dá o que falar pela
concatenação dos fatos em modo inteligente e uma linguagem verbal criada por Anthony Burgess, que
ganhou vários prêmios, entre eles, o Oscar (1983), de melhor maquiagem; o prêmio César (1982), de
melhor diretor e melhor filme; o prêmio BAFTA (1983), de melhor maquiagem; o prêmio Saturno (1982),
melhor filme internacional; e 5 prêmios Genie, em 1982.
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já menos frequentes devido à passagem a uma dieta carnívora,
converteram-se em atos breves e periódicos, em lugar das longas
sessões alimentares dos símios (GOUGH, 1980, p. 62).

O andar ereto e o cuidado dos filhos parecem ter determinado mudanças
fundamentais na forma de organização humana e que permitiram com suas
instituições sociais dominar o planeta terra.
A evolução em direção à humanidade acarreta duas transformações
corporais que dizem respeito ao nascimento e cuidado dos filhos.
Estas transformações foram a forma do crâneo e a largura da pélvis.
O caminhar ereto deu origem a uma pélvis mais estreita que sustenta
melhor as vísceras abdominais. Por outro lado, o desenvolvimento da
linguagem acarretou o crescimento desproporcionado do cérebro
em relação ao corpo. Para compensar estes inconvenientes, os
humanos nascem num estádio mais inferior de desenvolvimento que
os símios. Durante bastante tempo permanecem completamente
indefesos e requerem um cuidado mais longo e absoluto. Isto
motivou, por seu lado, que as mulheres primitivas se concentrassem
mais completamente no cuidado dos filhos e menos na defesa,
totalmente ao contrário do que sucedia entre os símios (GOUGH,
1980, p. 62).

Outro aspecto fundamental que distingue a pessoa humana é a linguagem
articulada:
A linguagem tornou possível não só a divisão e a cooperação do
trabalho, mas também todas as formas de tradição, regras, moral e
aprendizagem cultural. As regras que proíbem as relações sexuais
entre parentes próximos devem ter surgido quase imediatamente.
Não sabemos com precisão nem o como nem o porquê do seu
desenvolvimento, mas o certo é que desempenharam pelo menos
duas funções mais úteis. Por um lado, ajudaram a conservar a ordem
na família, entendida esta como uma unidade de cooperação, ao
proibir toda e qualquer inclinação para o acasalamento. Por outro
lado, criaram vínculos interfamiliares, e mesmo entre grupos diversos,
fornecendo assim as bases para uma maior cooperação na luta pela
subsistência e no desenvolvimento do conhecimento (GOUGH, 1980,
p. 63).

O mesolítico (15 mil anos), com o fim dos períodos glaciais, viu a agricultura, a
caça, a domesticação dos filhotes de animais e a pesca aumentar, bem como o
uso de arcos e flechas, lanças, agulhas, vestimentas de peles de animais, abrigos
temporários construídos com folhas e madeiras. A divisão do trabalho se assenta
na idade e sexo e as trocas de utensílios e objetos parecem ser livres: “Todo aquele
que pode trabalha. O chefe do grupo pode ser qualquer homem que possua a
inteligência, o valor e a perspicácia suficientes para conquistar o respeito dos seus
companheiros. As anciãs inteligentes são também respeitadas” (GOUGH, 1980, p.
66), ou seja, o monopólio de armas pesadas, associada à maior força física, com a
incumbência da morte dos velhos e do infanticídio (a maioria de meninas).
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Provavelmente devido à cooperação masculina na defesa e na caça,
os homens destacam-se nas assembleias do grupo, na chefia, na
medicina e na magia, e nos rituais públicos destinados a aumentar a
caça, afugentar a doença ou a iniciar os rapazes na virilidade. Todavia,
as mulheres participam muitas vezes nos conselhos do grupo, ou seja,
não se encontram excluídas da atividade legislativa e do governo
como acontece em muitos estados agrários. Algumas mulheres
são respeitadas como líderes, narradoras de histórias, doutoras ou
feiticeiras, ou temidas como bruxas. As mulheres possuem as suas
próprias cerimônias de fertilidade, nascimento e cura, das quais os
homens se vêem, com frequência, excluídos (GOUGH, 1980, p. 78).

A agricultura do arado, desde há cerca de 6 mil anos, deu o controle da agricultura
aos homens, com residência patrilocal e famílias patriarcais. Assim a família é
uma instituição humana associada à linguagem, à previsão, à cooperação, ao
autocontrole, à planificação e à aprendizagem cultural. A divisão sexual do trabalho
entre a caça e o cuidado da prole, com o preparo dos alimentos, são a base para as
especializações e cooperações econômicas.
A família, juntamente com o uso de instrumentos e a linguagem,
foi sem dúvida o invento mais significativo da revolução humana.
Os três requereram pensamento reflexivo, o que explica a grande
superioridade ao nível da consciência que separa os humanos dos
símios” (GOUGH, 1980, p. 82).

Com isso, fica mais claro que a família proporcionou o “esqueleto” para as sociedades
humanas e se tornou “fonte de toda a criatividade”. A outra face deste autocontrole foi
uma capacidade crescente para o amor, não só o amor da mãe e pai pelo seu filho, mas
também dos filhos para com os pais, e o amor conjugal com relações mais duradouras:
Daí a sensação de dignidade, liberdade e respeito mútuo entre
homens e mulheres que qualquer pessoa tem ao visitar sociedades
caçadoras e horticultoras primitivas. [...] Com o desenvolvimento da
propriedade individual e familiar sobre o gado, as quintas estáveis
e irrigadas e outras formas de riqueza herdáveis, produziu-se uma
alteração distintiva (GOUGH, 1980, p. 83).

Este passado das famílias humanas dá alguns parâmetros para o seu futuro. Mesmo
que a família apareça ao mesmo tempo que a humanidade, esta instituição social
não está determinada geneticamente, mas culturalmente, como compreendem
os antropólogos. “A família foi essencial para o aparecimento da civilização,
permitindo um grande salto qualitativo em frente no que respeita à cooperação,
ao conhecimento voluntário, ao amor e à criatividade” (GOUGH, 1980, p. 84).
2. Algumas características da família humana
Penso que a abordagem macro-temporal anterior tenha dirimido algumas dúvidas
em relação à evolução do homo sapiens e, assim contextualizado, perceba-se que a
abordagem de Charles Darwin não é um problema para a percepção do ser humano
na atualidade, mas uma visão coerente, que não é contrária à teoria do criacionismo
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de origem bíblica. Agora vamos observar algumas características que marcam
decisivamente a família humana, as quais geram as pessoas independentemente de sua
origem indígena ou não e que se diferenciam enormemente em termos de culturas, mas
formando uma mesma espécie que povoa a terra de forma soberana há tantos milhares
de anos.
a) A origem da família está no casamento
A família tem a sua origem no casamento e a forma monogâmica é o padrão, pois
mesmo quando o matrimônio é poligâmico, estabelece-se a “esposa autêntica”,
dotada com todos os direitos que o estatuto conjugal concede, e a outra é
considerada a “concubina”. Para se ter muitas mulheres entre os árabes tem que
ser rico ou ser um cacique porque o trabalho feminino possui valor econômico e
cultural. Isso não significa, contudo, que a monogamia está inscrita na natureza
do ser humano, pois as formas de poligamia mostram isso. O que acontece é
que a monogamia fica cercada de razões do tipo moral, religioso, econômico e é
tido como virtude, pois a quantidade de homens e mulheres nas sociedades não
variam 10%. As transgressões ao casamento, como a liberdade pré-matrimonial, a
prostituição e o adultério confirmam a regra.
O casamento pode ter características de imposição familiar, de compra, de livre
escolha, etc. Distinguem-se o laço entre um homem e uma mulher sancionado
pelo grupo (legal) e a união permanente ou transitória resultante da violência ou
só do consentimento (legítimo). Em geral, distinguem-se os adolescentes, com os
ritos de passagem associados à observação da castidade, e o adulto sem filhos
e o momento maduro já com os filhos. Os Rikbaktsa marcam cada fase com um
nome diferente para a pessoa. Estranho nas sociedades indígenas seria o celibato
por muito tempo, pois se reparte sistematicamente o trabalho entre homens
e mulheres, e um pode usufruir do trabalho do outro como a arte de desfiar o
algodão, despiolhagem, pintura do corpo, comida, cerâmica...
Um solteiro não terá o parceiro para estas tarefas que lhe são necessárias e um
casal sem filhos não receberá o culto dos descendentes. É por isso que os Rikbaktsa
se organizam para que a viúva se case, mesmo que seja com um jovem ou um
já casado, se não houver outro homem disponível. Geralmente, são os pais que
se preocupam muito cedo com a obtenção de cônjuges apropriados para os
seus descendentes. São as famílias que estabelecem os casamentos em forma de
alianças e a vontade dos indivíduos só é reconhecida em parte. Em sociedades
de linhagem paterna, como os Rikbaktsa e os Xavantes, o casamento somente se
efetiva quando o casal possui um filho que pertence ao clã do pai e, com essa troca
de mulheres, também o genro ou cunhado presta serviços (dote).
Na lei do levirato ou sororato, que prescreve a obrigação da substituição de um
dos consortes pelos seus irmãos ou irmãs, dá-se no caso da morte de um dos
cônjuges; os irmãos solteiros gozam do direito preferencial sobre a viúva ou viúvo,
pois compartilham o dever do irmão morto de sustentar a sua esposa e a prole (é o
caso dos Waris ou Pakaas Novas, Rikbaktsa...).
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b) A base das famílias está nas formas nucleares
A família é, em geral, formada pelo marido, pela esposa e pelos filhos nascidos
do casamento. Uma ou outra pessoa pode ser associada a este núcleo familiar.
“A suposta universalidade da família conjugal corresponde, de fato, mais a um
equilíbrio instável entre os extremos que a uma necessidade permanente e
duradoura proveniente das exigências profundas da natureza humana” (LÉVISTRAUSS, 1980, p. 26).
Os Xavantes já estabelecem o casamento dos filhos quando pequenos e, quando
estão na idade de casarem-se formalmente, então começam as prestações de
serviços até que venham os filhos.
“É certo que existe um instinto maternal que compele a mãe a cuidar dos seus
filhos (as) o que faz com que encontre no exercício de tais atividades uma profunda
satisfação” (LÉVI-STRAUSS, 1980, p. 22). Os impulsos psicológicos de afeto dos pais
para com os filhos também se explicam. No couvade, o homem compartilha das
“penalidades” ou cuidados da mulher parturiente. Quando a mulher tem filho
pequeno, entre os Rikbaktsa, o homem não pode caçar, cortar com o machado,
ir longe de casa, etc. As sociedades estabelecem e delimitam tipos distintos de
direitos legais e religiosos às linhas paternas e maternas. O caso da descendência
patrilinear dos Rikbaktsa possui direitos e obrigações. Uma unidade doméstica
de um pai com muitas filhas tem o pré-requisito da propriedade da terra e da
habitação assim como a autoridade paterna e a liderança econômica. Em muitas
sociedades já ocidentalizadas, o irmão mais velho com a sua esposa, herda os bens
da família extensa, formada pelos irmãos mais novos com as suas esposas, pelos
filhos casados e suas esposas, pelas filhas solteiras e assim até os bisnetos (as).
c) A afetividade caracteriza os laços familiares
Numa família são formalizados os laços legais, os direitos e as obrigações
econômicas e religiosas, etc., e uma rede precisa de direitos e proibições sexuais,
além de uma quantidade variável e diversificada de sentimentos identificados
como amor, afeto, respeito, temor, etc.
Entre a maior parte dos povos, o casamento tem pouco a ver com
a satisfação do impulso sexual, dado que o ordenamento social
proporciona numerosas oportunidades para que ela se verifique [...]
as necessidades econômicas estão presentes, em lugar primordial,
em todas as sociedades. [...] Tal como as formas de família, a divisão
do trabalho é mais conseqüência de considerações sociais e culturais
que de considerações naturais (LÉVI-STRAUSS, 1980, p. 28).

Apesar do fator concreto de a mulher parir e cuidar dos filhos, em todas as
sociedades estas tarefas são dadas culturalmente, e encontram-se formas dos pais
também participarem deste processo, o que varia enormemente em suas formas,
desde o parto até o cuidado dos filhos, prevalecendo os motivos culturais e não
naturais se forem meninos ou meninas.
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Consequentemente, temos que ser extremamente cuidadosos
e distinguir entre o fato da divisão sexual do trabalho, que é
praticamente universal, e a maneira segundo a qual as diferentes
tarefas são atribuídas a um ou outro sexo, onde deveríamos descobrir
a mesma importância decisiva dos fatores culturais, dir-se-ia a
mesma artificialidade que reina na própria organização da família
(LÉVI-STRAUSS, 1980, p. 29).

Bastante comum até os dias de hoje é a irmã substituir a falecida e o irmão substituir
o falecido ou o empréstimo da esposa para o visitante como hospitalidade entre os
esquimós, o que é badalado pelos antropólogos, como um exemplo das diferenças
culturais dos códigos morais.
A razão de tudo isto parece ser a de que o casamento e as
restrições sexuais são acordos práticos entre caçadores, destinados
principalmente a satisfazer as necessidades econômicas e de
sobrevivência. Nestas sociedades, o tipo de acasalamento mais
estável é o que melhor permite uma adequada divisão do trabalho, a
cooperação entre homens e mulheres e o cuidado da prole. Fora da
família imediata, um grupo familiar maior ou o grupo no seu todo,
desenvolvem formas menos intensas de atividades cooperativas.
Por conseguinte, os maridos e as esposas dos indivíduos dentro
de tal grupo podem ser obrigados a substituírem-se, em caso de
necessidade (GOUGH, 1980. p. 73-74).

Por isso, a autora faz questão de observar que a mulher, neste caso, é tratada
como objeto de troca:
A subordinação parece estar em relação inversa com o papel
desempenhado pela mulher na produção; as mulheres desfrutam
de mais poder quando contribuem de forma importante para a
produção de matérias-primas (procedentes da colheita ou da pesca)
e estão mais subordinadas quando se dedicam fundamentalmente
à preparação de carne ou de outros alimentos provenientes da
atividade dos homens. [...] Estes aspectos compreendem, entre
outros, a capacidade dos homens para negar às mulheres relações
sexuais ou de as impor para seu exclusivo benefício, para dirigir ou
explorar o seu trabalho, para lhes controlar ou roubar os filhos, para
confiná-las fisicamente e privá-las de liberdade de movimentos, para
usá-las como objetos em transações entre homens e para restringir a
sua criatividade ou negar-lhes a participação em amplos setores do
conhecimento social e nos avanços culturais (GOUGH, 1980, p. 7576).

O costume russo, que parece estar próximo aos costumes dos esquimós, no
qual o pai gozava do privilégio de ter acesso sexual à jovem esposa de seu filho
(snokatchestvo), tem uma versão de proibição da relação do genro com a sogra
entre os Rikbaktsa, o que faz com que o mesmo vá para a lua e amarra sua rede por
lá de vergonha pelo acontecido. A proibição do incesto não possui uma explicação
biológica, pois não é perigo para as novas gerações, antes, este é um procedimento
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para melhorar a qualidade do gado: “Portanto, o perigo dos casamentos entre
consanguíneos não é tanto a razão como a conseqüência da proibição do incesto”
(LÉVI-STRAUSS, 1980, p. 32). Assim como a divisão sexual do trabalho é um
instrumento para estabelecer uma dependência mútua entre os sexos,
[...] obrigando-os a perpetuarem-se e a fundar uma família, a
proibição do incesto estabelece uma mútua dependência entre
famílias, obrigando-as, com o fim de se perpetuarem a si mesmas,
à criação de novas famílias. É graças a uma estranha omissão que
não nos apercebemos da semelhança entre os dois processos,
devido ao uso de termos tão distintos, como divisão, por um lado,
e proibição, pelo outro. Mas teríamos podido facilmente insistir no
aspecto negativo da divisão do trabalho chamando-lhe proibição de
tarefas; e, inversamente, enfatizando o aspecto positivo de direitos
matrimoniais entre famílias (LÉVI-STRAUSS, 1980, p. 33).

As culturas ordenam os vínculos humanos através de ritos de passagem. Os
valores da família geram padrões de comportamento que auxiliam nas relações
mais básicas das etnias indígenas para chegar aos resultados esperados conforme
a cultura específica. Os mitos indígenas sustentam os rituais relacionados à
constituição da família e à educação dos filhos. As diferentes experiências de casais
em diversas circunstâncias mostram que somos de uma origem comum, somos
uma só espécie que conquistou o mundo, a espécie do Homo Sapiens.
As experiências indígenas de vida em família são muito diversas, mas sempre
começam com o enamoramento dos casais. Os vídeos disponíveis no YouTube
mostram diferentes formas de rito de passagem para a vida adulta ou para o
casamento, com as responsabilidades no sustento da família (um exemplo típico
dos indígenas é a Festa da Menina Moça). Os ritos de passagem da adolescência,
em geral, possuem o objetivo de preparar a pessoa para a vida sexual ativa, para a
gravidez e o parto entre os indígenas. O novo casal, com os primeiros filhos, precisa
construir a sua casa, separada da casa dos pais e sogros, e assumir gradativamente
a responsabilidade da nova família.
O nascimento dos filhos para os Chiquitanos está também associado ao enterro
do umbigo e da placenta, que é chamada de “parente”. O batismo, em geral,
está associado ao nome do novo ser humano. Os processos de socialização e
desenvolvimento infantil dentro de uma cultura estão relacionados à educação
das crianças, desde a forma de alimentar, dar banho, etc., até à educação formal
nas escolas. Isso nos leva a compreender as diferentes formas de constituição da
família, como se dão as experiências diferentes de famílias extensas, articuladas
com as famílias nucleares. As diferenças de gênero estão na cosmologia de cada
etnia e se mostram de forma plástica no mito Rikbakta da separação entre homens
e mulheres (cf. PEREIRA, 1994, p. 17-35).
A morte dentro do sistema familiar indígena faz parte da vida. O luto e seus
movimentos para os mortos e para os vivos trazem uma solução de continuidade.
A maturidade, o envelhecimento e a degradação física – crises decorrentes do
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envelhecimento físico e mental – são pensados por todas as etnias e abrem o ser
humano para a vida após a morte. Vivenciamos a morte dos pais e outras pessoas
que nos colocam diante da vida. Os ritos de passagem, na velhice, com rituais
antropofágicos, sejam guerreiros ou funerários, trazem a questão da morte como
passagem para a aldeia sem males. A crença na vida além da morte nesta terra
pode ser expressa no mito da roça Manoki na qual o filho da família do casal de
chefes é enterrado e se transforma em todos os produtos produzidos por eles na
roça (cf. PEREIRA, 1985, p. 24-43). Na versão do mito Pareci são vários filhos e filhas
que se transformam nos produtos da roça (PEREIRA, 1986, p. 120-128).
Agora podemos compreender porque é errôneo explicar, com base em motivos
puramente naturais da procriação, do instinto materno ou dos sentimentos
psicológicos entre homens e mulheres ou entre pais e filhos, a origem da família,
que penso estar embasada no amor. O casamento de duas pessoas é marcado
pelo afeto que pode ou não ser chamado de amor, contudo, o fundamental é que
neste ambiente psicologicamente aconchegante torna-se viável a geração de seres
humanos saudáveis.
Nenhum destes seria suficiente para criar uma família e por uma razão
bastante simples: para o conjunto da humanidade o requisito absoluto
para a criação de uma família é a existência prévia de duas outras
famílias, uma que proporciona um homem e a outra uma mulher;
com o casamento iniciarão uma família e assim sucessivamente.
Por outras palavras: o que diferencia verdadeiramente o mundo
humano do mundo animal é que na humanidade uma família não
poderia existir sem existir a sociedade, isto é, uma pluralidade de
famílias dispostas a reconhecer que existem outros laços para além
dos consanguíneos e que o processo natural de descendência só
pode levar-se a cabo através do processo social de afinidade (LÉVISTRAUSS, 1980, p. 33-34)

A interdependência entre as famílias no nível social e a própria organização social
“teve um princípio, este só pode ter consistido na proibição do incesto”,
[...] uma espécie de remodelação das condições biológicas do
acasalamento e da procriação [...] que as compele a perpetuarem-se
unicamente num marco artificial de tabus e obrigações. É ali, e só ali,
que encontramos a passagem da natureza à cultura, da vida animal à
vida humana, e que podemos compreender a verdadeira essência da
sua articulação (LÉVI-STRAUSS, 1980, p. 34).

O fato da existência da especialização biológica dos sexos gera formas culturais
de manifestação dos mesmos, as quais são diferentes de uma cultura para outra:
“Nesta medida, a divisão sexual do trabalho, não é mais do que um dispositivo para
instituir um estado recíproco de dependência entre os sexos” (LÉVI-STRAUSS, 1980,
p. 30).
A prática das alianças para fora do grupo familiar através dos casamentos gera
uma solução tensa causada pela justaposição de unidades fechadas com temores,
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ódios e ignorâncias ao estabelecerem laços artificiais de afinidade para trocarem
bens, aprenderem uns com os outros, amarem-se e manterem-se vivos num
mundo hostil.
Por outro lado, a máxima liberdade na escolha do cônjuge (submetida
à única condição de que a escolha se deve realizar fora da família
restrita) assegura que estas famílias se manterão em fluxo contínuo e
que terá lugar um processo satisfatório de ‘mistura’ constante através
do casamento, contribuindo assim para o aparecimento de uma
fábrica social homogênea e bem combinada (LÉVI-STRAUSS, 1980,
p. 35).

O leque de possibilidades de casamento numa etnia indígena não é tão amplo
como na nossa sociedade ocidental, por isso as regras são bem explícitas e os
momentos de festas para o estabelecimento de intercâmbios entre aldeias tornamse fundamentais para estas trocas matrimoniais. Este aspecto possui variedades de
formas em algumas etnias, com casamentos preferenciais com a filha da irmã, por
exemplo, que não é parente, conforme as regras de parentesco cultural praticadas
pelos Rikbaktsa. Neste caso, a terminologia de parentesco é utilizada para distribuir
todos os membros da etnia em diferentes clãs e metades de modo que a categoria
dos pais defina diretamente a categoria dos filhos (as). Nas festas, cada clã possui
o seu lugar e as pinturas para que auxiliem também a visibilização de quem é o
potencial parceiro matrimonial.
Vamos entender a regra do casamento entre os primos cruzados: colaterais
paralelos entre dois germanos (siblings) do mesmo sexo e colaterais cruzados
entre dois germanos (siblings) de sexos distintos. Lévi-Strauss dá um exemplo para
mostrar a complexidade das relações humanas de parentesco:
[...] o meu tio paterno é um parente paralelo, do mesmo modo que
a minha tia materna; assim como o meu tio materno é um parente
paralelo, do mesmo modo que a minha tia materna; assim como o
meu tio materno e a minha tia paterna são parentes cruzados. Da
mesma forma, os primos que têm a sua ligação através de dois
irmãos ou duas irmãs são primos paralelos, enquanto que os ligados
através de um irmão e uma irmã são primos cruzados. Na geração de
sobrinhos se eu sou varão, os filhos do meu irmão serão sobrinhos
paralelos, enquanto que os filhos da minha irmã serão meus
sobrinhos cruzados (LÉVI-STRAUSS, 1980, p. 38).

Nestas circunstâncias, os Rikbaktsa e tantos outros indígenas consideram os
primos paralelos como irmãos, os sobrinhos, filhos do irmão do pai como filhos,
e o irmão do pai como um pai (parentes). Já os primos cruzados são indicados
especialmente para o casamento, como os filhos do irmão da mãe... (são afins).
Estas distinções não se explicam em termos biológicos ou psicológicos. Tratase de um jogo de casamento que estabelece vínculos e dependências entre as
famílias para além do biológico. Observemos que as regras de parentesco servem
para nos mostrar que o ser humano se organiza culturalmente e não há em lugar
algum a propalada promiscuidade sem critérios. Um caso típico para exemplificar
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isso pode ser a filiação unilinear: os filhos (as) obtém o mesmo estatuto de seu
pai (patrilinear) ou de sua mãe (matrilinear), ou uma combinação de ambos. Em
geral, os indígenas são exógamos e organizam a sua sociedade para estabelecer
os casamentos, mesmo que o retorno de uma mulher nestas trocas matrimoniais
possa acontecer apenas na geração seguinte.
Contudo, o interesse fundamental com respeito à família não é
protegê-la ou reforçá-la; é uma atitude de desconfiança, uma
negação do seu direito de existir isolada ou permanentemente; as
famílias restringidas apenas estão autorizadas a gozar uma existência
limitada no tempo [...] mas sob a estrita condição de que as suas
partes componentes sejam deslocadas, emprestadas, tomadas por
empréstimo, entregues ou devolvidas incessantemente de forma
a que se possam criar ou destruir perpetuamente novas famílias
restringidas (LÉVI-STRAUSS, 1980, p. 44).

Por isso, Lévi-Strauss, com humildade, remete aos textos bíblicos - “deixarás
o teu pai e a tua mãe” (Gn 2, 24; Mc 10,7; Mt 19,5; Ef 5,31) - para justificar a sua
teoria básica que sustenta todo o seu edifício antropológico nomeado como a
regra de ouro ou de ferro, dependendo do que se queira valorizar, e que funda e
proporciona o funcionamento de todas as sociedades humanas, a constituição de
núcleos familiares para a geração dos seres humanos.
A sociedade pertence ao reino da cultura, enquanto que a família é a
emanação, ao nível social, daqueles requisitos naturais sem os quais
não poderia existir a sociedade, consequentemente, tampouco a
humanidade. [...] Em conclusão, a existência da família é, ao mesmo
tempo, a condição e a negação da sociedade (LÉVI-STRAUSS, 1980,
p. 44-45).

Concluindo
Chegamos ao final deste itinerário com o grande aprendizado de que até a
sexualidade ou a divisão de gêneros está no nível da cultura e não da natureza,
sendo um aporte fundamental da antropologia para compreender o ser humano
ou a família humana, e que não tem a ver com os macacos ou outros mamíferos,
pois nos distinguimos dos animais pela cultura e não pela natureza. Ou seja, o ser
humano é um ser cultural que se afastou da natureza pela linguagem articulada,
pelo telencéfalo altamente desenvolvido e pelo polegar opositor especializado
porque consegue fazer a coleta seletiva do lixo, algo destacado no documentário
“Ilha das Flores”, ou outras características trabalhadas na Antropologia Filosófica,
ou ainda, para os que creem, o ser humano é aberto ao transcendente, o que é
melhor trabalhado na Antropologia Teológica.
As concepções de etnicidade compreendem que o ser humano tem dentro de
si a sociedade, ou seja, a cultura está dentro das pessoas. Um conjunto de famílias
forma uma aldeia e as aldeias com uma mesma origem formam uma etnia.
Convém que a etnificação Chiquitana ou Rikbakta ou outra qualquer seja pensada,

STUDIUM, Várzea Grande, ano 1, n. 1, p. 1-148, set. 2015

128

|

A partir de experiências indígenas uma antropologia da família e da pessoa humana

neste contexto, a partir das fronteiras62. “As diferenças culturais de significação
fundamental para a etnicidade são aquelas que as pessoas utilizam para marcar a
distinção, a fronteira” (BARTH, 2003, p. 20; cf. OLIVEIRA FILHO, 1996).
Os devotos de um Santo, como o pueblo de Santa Ana, também formam um corpo
e são uma representação simbólica que organiza as relações entre as pessoas e
as famílias, as linhagens e grupos rituais da sociedade Chiquitana. No final desta
reflexão, convém ressaltar que trata-se de relações sociais em movimento na
conformação desta etnia chiquitana na fronteira: primeiro, entre as pessoas
concretas na família e, depois, na comunidade, com o aspecto religioso da relação
com os Santos patronos das pessoas, das famílias e das comunidades (pueblos).
Se acaso zúbaka tem a ver com o lugar onde estão os Chiquitanos, eu - achonhẽ
parece ter a ver com o ser pessoal de cada indivíduo, a identidade chiquitana de
cada pessoa, e achonhẽ cristianuka com o processo de fazer-se chiquitano em
comunidade, pelo batismo. No nascimento, as relações fundamentais entre os pais
e os filhos se estabelecem de formas inequívocas e no ritual posterior, quando
a criança recebe o nome cristão e passa pelas águas do batismo. Os próprios
Chiquitanos criam relações novas de compadrio, onde ser compadre ou comadre
se sobrepõe às relações anteriores de irmandade ou filiação, por exemplo.
Miguel Pessoa, em Suponema, no dia 9/01/2012, falou-me do cemitério como casa
grande, onde todos vão morar um dia. Na casa pequena de cada um é enterrado o
companheiro (a placenta), ou seja, quando a mulher tem o filho, abre-se uma cova
ali mesmo onde aconteceu o parto para enterrar a placenta com o cordão umbilical
(umbigo) da criança, e depois de uma vida na terra é que vão sepultar a pessoa
no cemitério. Assim, cada rede de comunidades ou de pessoas numa comunidade
(tecida pelos laços de parentesco, e laços afins acrescido pelo compadrio) ganha
sentido pelas narrativas elaboradas pelos Chiquitanos ou Rikbaktsa.
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RECENSÕES
PEREIRA, William César Castilho. Sofrimento psíquico dos presbíteros: dor
institucional. Petrópolis: Vozes; Belo Horizonte: PUC Minas, 2012. 16 x 23 cm. 539
pp. ISBN 978-85-326-4447-3.
O livro apresenta uma análise dos sintomas do Burnout na vida dos presbíteros.
Pela sua história, seu itinerário de formação e, como portadores da Boa Nova
que redime, os presbíteros deveriam constituir a categoria social com a menor
predisposição possível para esta doença. No entanto, constituem o grupo social do
mais elevado índice de desgaste e esvaziamento psíquico-afetivo no exercício do
ministério presbiteral.
O autor não ficou restrito a estudos delimitados ao ambiente clínico e às clássicas
interpretações reducionistas que situam esta doença no nível meramente pessoal
e intra-psíquico, mas, tomou por referência outra perspectiva, a do ambiente e
do entorno do trabalho. A partir deste pressuposto teórico, efetuou uma vasta
pesquisa de campo, na qual procurou captar sintomas de manifestação da
Síndrome de Burnout nos presbíteros, levando em conta especialmente a dimensão
institucional, como fator preponderante a causar tal sintoma.
Com esmiuçada sensibilidade, o autor se propôs analisar a institucionalidade
da vida presbiteral. De forma muito respeitosa e edificante procurou neste
empreendimento delinear um saber de ciência, mas, também perpassado por
um sabor todo especial de Sabedoria: entender pela espiritualidade, a dimensão
afetiva motivacional e de exercício do poder, as raízes deste sofrimento psíquico,
com a finalidade de poder contribuir com alguma mediação capaz de ajudar os
presbíteros e os religiosos a cuidar da sua vida.
De fato, como conciliar a alegria do anúncio da Boa Nova como membro da
categoria social que apresenta maior índice de sofrimento psíquico? Cuidar bem
dos outros, sem afetar-se com os próprios problemas, indicava ao autor uma
suspeita: esta dor dos presbíteros poderia estar relacionada à dor da Igreja.
A constatação indicava que as feridas dos consagrados à Evangelização, com
apresentação de muitos sinais de cansaço, desilusão, angústia, tristeza, insatisfação
pessoal e solidão, estava ultrapassando a dimensão meramente pessoal dos
presbíteros. Por isso, o autor avaliou as perspectivas de três grupos de clássicos
da interpretação do Burnout pela perspectiva pessoal interna (Freudenberger e
Gail Notrh; Edelvich y Brodsky; e, Price y Murphy). Observou que todos os traços que
eles elencaram e a seqüência do processo de Burnout podem ser tranquilamente
aceitos, mas, estes autores simplesmente não abordaram o “não dito” das condições
de trabalho, uma vez que qualquer instituição tende a esconder as metas e as
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estratégias, e, porque os ambientes de trabalho produzem muitas contradições
entre o afeto e a razão.
O presbítero, como trabalhador de uma instituição, também quer ser feliz,
ser reconhecido, amado, visto e benquisto; quer ser digno de confiança e de
confidência e também quer expressar suas virtualidades. No entanto, experimenta
um corpo negado, desconhecido, silenciado, irritado, tenso e nervoso. A não
elaboração deste sofrimento leva-o a ser agressivo. Pode ser uma agressividade
auto-dirigida (masoquismo ou histeria) ou crises de despersonalização.
As terapias da perspectiva pessoal interna não resolvem o problema que
o presbítero enfrenta. Apenas o enganam. Por conseguinte, é da dimensão
institucional que deve decorrer a maior mediação para superar as causas do
Burnout. Começa com o epicentro do ideal do presbítero, de amar a todos, que, no
auge da perfectibilidade o iguala a Deus, mas, a imagem de Deus pode muito bem
ser confundida com os valores de uma determinada cultura ou civilização.
O ideário da formação presbiteral, por outro lado, estabelece uma exigência
muito rígida: são documentos, regras, leis e diretrizes que distanciam o presbítero
das experiências humanas. Produz-se, assim, uma profunda cisão entre o ideal
e a realidade cotidiana. Longe do parâmetro de ser bom como Deus, encontrase o presbítero num vazio de energia amorosa. O ambiente de formação dá
excessivo destaque ao imaginário do sagrado: altar, liturgia, obras, orações, mas
leva a decepções e a grandes dificuldades para conviver, até mesmo com colegas.
Começa, então, o declínio do ideal, a frustração, o desentrosamento, a dificuldade
afetiva, os procedimentos autoritários, o isolamento, enfim, a agressividade. O
eixo da vida está impregnado de repressão burocrática, de disputas avarentas por
prestígio, poder e ambição e, o esperado resultado das idealizações cultivadas
acaba se mostrando ínfimo e insuficiente.
Das suspeitas sobre as manifestações de Burnout nos presbíteros, o autor observou
que, a partir da década de 1980 aumentou muito a incidência de presbíteros
e religiosos com alto índice de esgotamento físico, psíquico e emocional. Desta
anulação de forças espirituais decorreu o abandono do ministério, ou, então,
permanência mais passiva, inativa e depressiva, fenômeno que na linguagem
religiosa veio a ser chamado de “Síndrome do bom samaritano desiludido pela
compaixão”. Na verdade, ele está submetido a uma sobrecarga burocrática e
repetitiva. A tal quadro ainda se aliam as frustrações pastorais e de convivência. A
isto se pode acrescentar o quadro de desprestígio da profissão que induz à baixa
auto-estima e ao sentimento de pouca pertença ao presbitério, além da disfunção
entre os valores pessoais e as exigências institucionais. Ao quadro já desalentador
ainda se pode acrescentar o elevado número de desistência de colegas, as divisões
competitivas em torno do poder e status e a gradual perda de espiritualidade.
Segundo o autor, não se trata apenas de um fenômeno recente, pois a síndrome
do desgaste psíquico-afetivo é muito antiga e cita Ex 18,16-23 para ilustrar que
Moisés já experimentou a crise de Burnout. Fez terapia com o sogro Jetro, e
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aprendeu a lidar de modo diferente com as coisas. Aceitou a sugestão de tornar-se
menos centralizador e assim passou a assimilar novas estratégias.
A predisposição dos presbíteros para o Burnout é intrigante: como ser feliz
num ambiente de repressão, de estrutura burocrática, em que ocorrem disputas
avarentas por prestígio e poder? Afinal, quem produz este desgaste psíquicoemocional?
O autor deduziu que são formas de trabalho entre indivíduo e instituição.
Como outras instituições, a Igreja pode produzir relações mais autônomas ou
dependentes, mais criativas ou mais reprodutivas. Assim, vislumbrou efeitos
culturais de três periodizações históricas, cada qual com traços nitidamente
peculiares e distintos: o do período pré-conciliar; o do concílio e anos posteriores;
e, o dos nossos dias, geralmente classificado como período pós-moderno. Em cada
um destes momentos as relações tiveram traços bem distintos, mas, eles se cruzam
e se entrecruzam no presbitério atual.
a) Na Igreja do pré-Vaticano II predominou a marca feudal de muita narrativa mítica
e da estruturação político-religiosa dos três níveis (reis e clero; nobres e vassalos; e
os servos). A rede imaginária simbólica foi a do mundo rural, da cultura imutável,
com pouco dinheiro, mas muita solidariedade e cordialidade. Filosoficamente
tudo era fundamentado em Deus, sem chances para diferenças ou rupturas. A
religião garantia a cultura e a política e ainda procurava ordená-la, explicá-la e
legitimá-la. A eclesiologia tridentina estimulava uma apologética e a insistência
na infalibilidade do Papa. De Roma se difundiam as verdades inquestionáveis
para oferecer aos cristãos uma aparente ausência de crises e inseguranças. A
espiritualidade era clerical, tridentina, individual e sacramental. Na ação de
obras estavam centralizadas as grandes catedrais e os seminários. Predominava
o ensinamento dogmático sobre céu, inferno e purgatório e o espírito era o de
salvar“almas”, com excessiva centralidade e clericalização da Igreja, com liturgia
rígida e grande estímulo ao devocionalismo. Manifestava-se também uma estrutura
super-protetora de disciplina espiritual e ascética, mas todo este quadro estava
em profundo descompasso com a ciência moderna, que centralizava igualdade,
liberdade e fraternidade.
b) A Igreja do Vaticano II. A Igreja vinha sendo um império espiritual: reino de
Cristo, Maria, rainha do céu, numa imitação das ideologias do poder imperial. Era
vertical, centrista, burocratizada, com teologia e doutrina congelada e com ênfase
na Palavra de Deus, na Revelação, nos dogmas e na autoridade do magistério. Aos
fiéis restava a obediência passiva. O resultado disso foi evidente: um poder oposto
à cultura leiga e civil, que condenava a modernidade e o iluminismo, enquanto
que a sociedade se mostrava mais racional, industrial e consumista. Isso gerou
progressivo afastamento dos sacramentos e um encantamento crescente pelos
estilos de vida da Modernidade.
A Igreja reagiu com o envio das congregações religiosas para atrair desertores
e formar lideranças no espírito da neo-cristandade. A partir da Segunda Guerra
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Mundial, a Igreja abafou mais os sentimentos e desejos que emergiam da própria
Igreja. Mesmo assim, ocorreu grande efervescência teológica.
O Concílio Vaticano II foi um desaguar de rios de insatisfação dentro e fora da
Igreja. O papa João XXIII foi fundamental para o processo do “despir-se” do homem
velho. Surgiu nova auto-imagem: a Igreja é povo de Deus, o que também despojava
o poder eclesiástico. Foi um tempo de entusiasmo e de esperança (revisão geral
que centralizou a opção pelos pobres). O presbítero passou a ser visto como
pedagogo e animador da vida comunitária. O traje religioso foi substituído pelo
civil e a espiritualidade tornou-se mais positiva com o mundo.
Apesar da mudança, ocorreram ambivalências: crise vocacional, receios,
desestruturações, muitos presbíteros abandonaram o ministério. Ao lado disso,
permaneceram privilégios eclesiais e societários (reverências). Se, de um lado,
se passou do pregador ao animador (do pedestal à participação) e da salvação
das almas à salvação dos excluídos, muitos não aceitaram perder privilégios e
abandonaram o ministério.
c) A Igreja pós-Vaticano II. O autor salientou três aspectos importantes:
1) Profundas transformações sócio-culturais: a abundância de escolhas gerou um
mundo de velocidade e de rapidez nas decisões. Da subjetividade da reflexão passouse à subjetividade reflexa, imediata e indeterminada. Ocorreu enfraquecimento do
Estado, da família, da escola e da Igreja tradicional e passou a prevalecer o individualismo
e os costumes passaram a ditar o que podia ser pensado. Assim, o sujeito, passando por
adaptações constantes a novos moldes e, sob a aparente ausência de limites, passou
a agir sob um poder disperso e anônimo, que envolve muitos simulacros. O ditame
do vender e comprar estabeleceu nova ordem simbólica: consumir signos e imagens
da indústria cultural. As necessidades criadas passaram a aumentar a demanda por
mais desejos, e, a produção cultural entrou no inconsciente e perverteu os desejos (a
crise contínua por mais coisas para serem consumidas). Prevaleceu, pois, o excesso:
luxo, vitrine, imagem, novas catedrais... A fantasia passou a ser explorada à exaustão:
voyerismo, exibicionismo e espionagem da intimidade.
2) Pós-modernidade e pastoral midiática: ocorreu uma implosão das tradicionais
posições de dependência e cristalização da autoridade. Surgem novos movimentos
sociais e neles estão centralizados os artefatos tecnológicos e cibernéticos. A
mídia integra o cotidiano da evangelização, mas, como discernir criticamente
estes meios? Podem mitificar, dominar, explorar e gerar condutas perversas com
espetáculos religiosos: a gana pela audiência explora o gozo maníaco e eufórico.
A mídia religiosa tende muito à louvação e testemunho pessoal, mas também ao
pouco conteúdo didático-doutrinal. Por isso surgem sérios questionamentos: que
protagonistas dominam o mercado midiático religioso e com que intenções agem?
Há riscos de pequenos grupos ideológicos monopolizarem o mercado religioso
que dificulta a fidelidade a Jesus Cristo.
3) Efeitos do Pós-Vaticano II: vem ocorrendo uma metamorfose além do esperado,
tanto na pastoral, quanto na estrutura paroquial, econômica, arquitetônica, quanto
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na espiritualidade e na missão. Emergem formas mais inculturadas com maior
atenção a aspectos inconscientes: recalques, projeções e introjeções. Aparecem
duas tendências mais expressivas: uma, que é restauradora e centrista, e, outra,
mais hermenêutica da Igreja Particular. A co-responsabilidade econômica, política
e cultural tornou-se bem mais visível. Também vem ocorrendo mais diálogo e
negociação.
Estas metamorfoses acabam alterando o “modo de fazer”, o “modo de relacionarse” e o “modo de proceder a subjetivação”. Em conseqüência, mudam as formas
de fazer as coisas, de produzir, e, também mudam os arranjos de relacionamento.
Igualmente mudam os modos de trabalhar e as subjetivações. Enquanto a sociedade
primitiva e medieval produzia subjetividades comunitárias, estáveis e coesas, a
sociedade de nossos dias produz sujeitos subjetivos individuais mais autônomos
e livres. Também aumenta o sentimento de sociedade planetária global e nela se
entrecruzam duas tendências: a emancipatória, que busca libertação, e a maníacoeufórica, que não quer utopia, mas somente gozo e consumo.
Como estes três momentos se entrecruzam no presbitério, ocorrem evidentes
impasses, pois são afetados pela nova ordem simbólica de consumir signos e
imagens. Isto também implica na pastoral, pois, se contrapõe o projeto centrado na
cultura instrumentalizada e o projeto geral do conjunto da Igreja, mais totalizador
e autoritário.
A tensão também se evidencia entre as fantasias e a realidade estrutural
objetiva, pois, grupos dominantes inibem desejos de mudança e favorecem
forças conservadoras, reprodutivas e míticas. Ao lado disso, aparecem, na pastoral
midiática, fortes matrizes autoritárias e conservadoras que despejam toneladas de
aparatos moralistas, de medo, de culpa e de infantilização do povo. Ao lado disso,
a tensão também se estabelece entre a Igreja institucional e os cristãos leigos, que
reagem ao tecnoburocratismo clericalista.
Diante deste efeito dos três momentos históricos da Igreja, o autor indicou
pistas para uma pastoral presbiteral a fim de propiciar uma gestão do cuidado do
presbítero com sua pessoa e com os outros, a fim de avivar a meta transcendental
de vida fraterna e espiritual, além do fortalecimento intelectual e dinamização
da pastoral missionária. As casas da pastoral presbiteral deverão constituir-se em
lugares de referência para encontro afetivo dos presbíteros.
Um efeito deste meritório trabalho do Dr. William César C. Pereira é o de deixar,
- apesar de toda a riqueza de dados da abordagem - uma inquietação: se a Igreja
sempre teve que lidar com muitas dores institucionais, as do nosso tempo requerem
evidentemente, mais do que um discernimento pessoal, uma ação de conjunto do
presbitério, pois, afinal, constitui importante parcela da Instituição que é a Igreja
Católica.
Por tratar-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo, a extensão do texto
poderá constituir eventual empecilho para que muitos presbíteros se animem
a ler todo o livro (539 páginas), mas o texto é agradável e claro no conteúdo e
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nos objetivos. A forma como a pesquisa foi desenvolvida abre um grande leque
de entendimento para a lida com o sofrimento psíquico de tantos presbíteros. O
vocabulário é simples e demonstra extraordinário domínio do autor sobre a área
versada. Decorre dali a maior riqueza, pois fez o estudo para ajudar os presbíteros
a lidar positivamente com a síndrome de Burnout.
Dr. João Inácio Kolling

ARAÚJO, Inês Lacerda. Curso de Teoria do Conhecimento e Epistemologia. Barueri:
Manole, 2012. 238 pp. 15,5 x 22,5 cm. ISBN 9788578680222.
O livro traz a proposta de ser um manual para cursos de teoria do conhecimento
e epistemologia e, para tanto, é metodologicamente organizado, resumindo de
forma bastante imparcial as principais correntes filosóficas e as suas interpretações
sobre o conhecimento e a ciência.
A autora, seguindo as diretrizes curriculares do Ministério da Educação brasileiro
(MEC), divide o entendimento de Teoria do Conhecimento e Epistemologia e, por
Teoria do Conhecimento, entende ser a “área da Filosofia que indaga acerca das
fontes, critérios, limites e alcance do conhecimento, em escolas, correntes e seus
principais representantes” (p. 214). E, define a Epistemologia como sendo a “área da
filosofia que tem por tema o conhecimento, em especial o conhecimento científico,
suas fontes, seus critérios, suas formas de validação, seu alcance e limites” (p. 212).
Na primeira parte do livro, a autora trabalha os grandes pensadores que se
preocupam com a teoria do conhecimento. Inicia com Platão, que destacou que,
para a obtenção do conhecimento, é necessário encontrar a essência do que se
quer conhecer e a essência das coisas é a sua forma ideal. Conhecer é conhecer
a essência, que é a realidade última de todas as coisas. E a realidade última não
pode ser mutável, pois somente podemos conhecer realmente o que é estável. A
ciência é a relação entre o cognoscente e o conhecido. Ainda para Platão, conhecer
é recordar, ele utiliza o método socrático da maiêutica para fazer com que a alma
imortal, intelectiva e divina recorde o que aprendeu no mundo das ideias. A teoria
do conhecimento de Platão difere da dos sofistas, para quem conhecer é exercer a
capacidade de argumentar e não existe uma verdade única.
Em Aristóteles, conhecer é uma necessidade natural, um desejo que é imanente ao
homem e ele se dá em três graus: 1 – Experiência sensível; 2 – Artes úteis e práticas;
3 – Ciência, o perguntar sobre a essência das coisas. Cabe aos filósofos descobrir as
primeiras causas e os princípios de tudo. Há que se “buscar o universal no particular,
abstrair nos indivíduos o que há de comum e que pode ser investigado apenas
pela razão” (p. 16). Outros conceitos importantes para a teoria do conhecimento
de Aristóteles são os de ato e potência e de forma e matéria. “Todo ser tem uma
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essência (aquilo que o distingue de todos os outros) e uma existência individual;
todo ser pertence a uma espécie, tem certa qualidade e certa quantidade, os
chamados atributos. Mas ser, propriamente dito, é o que cabe à essência, aquilo
que permanece nele, a sua substância” (p.17-18). A autora destaca ainda que para
melhor entendermos a teoria do conhecimento de Aristóteles temos que entender
a sua tese das quatro causas: 1 – Formal; 2 – Material; 3 – Eficiente; 4 – Final. Em
Aristóteles, o conhecimento inicia pelas sensações, a seguir vai para a imaginação,
que conceitualiza o que os sentidos trouxeram e termina na razão, ou, como ele
chama, na alma intelectiva.
Da teoria do conhecimento de Aristóteles, a autora salta diretamente para o
racionalismo de Descartes que, renunciando ao ceticismo de alguns autores de sua
época, afirma que o conhecimento é possível e que ele serve tanto para a conduta
humana como para a ciência e as artes. A fonte para o conhecimento, em Descartes,
é o “grande livro do mundo” (p. 27). O conhecimento se dá quando nos afastamos
do senso comum e vamos buscar as verdades mais profundas, cuja finalidade é
formular certezas. O método de conhecimento cartesiano pode ser resumido em
quatro etapas: 1 – Evitar resoluções irrefletidas e preconceitos; 2 – Dividir para
entender e resolver melhor; 3 – Ordenar os pensamentos indo do mais simples para
o mais complexo; 4 – Reexaminar tudo. Seguindo esse método, Descartes tenta
eliminar toda a dúvida e, sabendo que os sentidos podem nos enganar, busca uma
certeza em meio a tantas dúvidas e a sua certeza ele a encontra na própria dúvida,
pois não podemos duvidar de que quem duvida está pensando e quem pensa é
porque existe. Descartes ainda rejeita que o conhecimento se dê somente pelos
sentidos ou pela imaginação, pois, para que o conhecimento ocorra, tem que haver
também o entendimento, a racionalização da imaginação e das sensações: “E o que
é uma coisa que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que
nega, que quer, que não quer, que imagina também, e que sente [...]. O corpo é
uma coisa extensa, o espírito é uma coisa que pensa” (p. 31-32). Podemos resumir
a teoria do conhecimento cartesiana em três aspectos principais: 1 – O eu que
pensa é a fonte de todo conhecimento; 2 – Somente o entendimento racional pode
conhecer a realidade externa; 3 – As ideias claras e inteligíveis são verdadeiras.
O próximo passo da autora é explanar a teoria do conhecimento segundo o
empirismo inglês. Para os filósofos Bacon e Locke, são os sentidos, a experiência
sensorial do mundo, a origem de todo o conhecimento; o método que utilizam
é o da “Indução: parte-se de casos e situações particulares e conclui-se com uma
norma ou regra generalizada, que vale para todos aqueles casos observados ou
experimentados” (p. 213). Bacon é considerado o fundador do empirismo, onde a
realidade dos fatos é a única que pode ser conhecida. Nesse sentido, o conhecimento
científico é o método que permite prever ações e reações, ou seja, entender as
causas e as consequências dos fatos do mundo. Para Locke, o verdadeiro caminho
que leva ao conhecimento é a experiência e não a metafísica, pois essa última não
gera nenhum novo conhecimento. Segundo Locke, não há conhecimentos inatos,
a única coisa que nasce realmente com o homem é sua capacidade de conhecer
através das experiências que tiver em sua vida. Para ele, “a mente é um papel em
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branco, uma tabula rasa, e todos os materiais da razão e do conhecimento provêm
da experiência. A experiência é a base para todo tipo de conhecimento” (p. 45-46).
O próximo filósofo estudado pela autora é David Hume, que se declara cético
quanto ao conhecimento e diz que “não há possibilidade de verdade ou certeza
quando se trata de o entendimento humano conhecer o mundo exterior” (p. 52).
O nosso pensamento, inclusive o de Deus, tem origem nas sensações que tivemos
anteriormente e as ideias se conectam por associação de semelhança, contiguidade
de tempo, lugar e por causa e efeito.
Para o idealismo crítico de Kant, “sem o sujeito com suas faculdades racionais não
há conhecimento. O objeto externo, em si, nele mesmo, sem considerar sua relação
com o sujeito, é incognoscível” (p. 63). Se não houver a capacidade intuitiva para
capturar os objetos das sensações, não podemos conhecer a realidade, pois é a
razão que limita a sua própria capacidade de conhecimento, ao mesmo tempo em
que tem a capacidade de conhecer seus limites de conhecer.
Na sequência, ao expor a teoria do conhecimento do pragmatismo, a autora
destaca que, para essa corrente filosófica, o que importa é responder “para que se
conhece, com que finalidade o material do conhecimento é utilizado pelos homens
em diferentes épocas e em diversas situações” (p. 79). Nessa corente filosófica,
destacam-se os pensadores William James e John Dewey. Para James, a verdade
do conhecimento é um processo a ser verificado e a validade de conhecimento
está intimamente ligada ao processo de validação do conhecimento. Em Dewey, o
conhecimento é o resultado da relação da vida dos seres humanos com a resistência
estabelecida pelo meio onde vivem esses humanos.
A autora dedica a última parte do capítulo sobre teoria do conhecimento ao
estudo da fenomenologia e dos seus métodos. Edmund Husserl busca “uma
fundamentação para o conhecimento, com novas bases, seguras, definitivas e que
serviriam para toda filosofia” (p. 97). Essas bases serão buscadas no fenômeno e
na descrição tal qual ele é. O método fenomenológico do conhecimento busca
explorar a consciência e as formas como essa consciência se relaciona com os
objetos. Através do método fenomenológico, Husserl tenta fazer da filosofia uma
ciência rigorosa e, para tanto, “importa descrever o que se dá à consciência, o que
nela se manifesta e nos limites em que se manifesta” (p. 104).
Na segunda parte do livro, Inês Lacerda vai resumir as principais correntes da
epistemologia e inicia o estudo com Wittgenstein e sua epistemologia crítica, cujas
bases são o estudo da linguagem. Para o filósofo, a linguagem desempenha um
papel fundamental para o conhecimento, pois o mundo é o conjunto dos estados
de coisas e tudo o que ocorre nele pode de uma forma ou de outra ser dito e
tudo o que pode ser dito é algo que pode ocorrer: “Nenhum objeto é algo em si,
com uma essência predeterminada, pois o objeto se dá pela sua inserção em um
estado de coisa. Os componentes últimos do mundo são esses objetos simples
e nomeáveis” (p. 114). Wittgenstein não busca dar um fundamento último para
o conhecimento, mas tenta entender o que acontece quando alguém utiliza os
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recursos da linguagem para tentar conhecer algo, pois para ele qualquer expressão
linguística depende do seu uso. A linguagem e o contexto são determinantes para
a nossa forma de conhecer.
Para os neopositivistas do empirismo lógico, “a linguagem, sob a forma de
proposições estruturadas de forma lógica, recolhe dados da realidade, os quais são
validados sempre que se referirem a fatos que a ciência pode conhecer” (p.131-132).
E é a experiência que vai legitimar a veracidade das proposições; caso a experiência
as contradisser, elas serão falsas. As teorias científicas expressam modelos de
mundo, e esses modelos são o resultado de cálculos e de regras lógicas. A ciência é
uma construção lógica do mundo que reduz os objetos e suas propriedades a uma
sistematização linguística que se relaciona e é validada pela experiência.
Para Quine, filósofo analítico do século XX, a ciência também depende da
linguagem e da experiência. O seu empirismo holístico tenta entender a ciência
como a totalidade dos nossos conhecimentos; a ciência é “uma construção
humana que está em contato com a experiência apenas em suas extremidades
[...]. A ciência total é como um campo de forças cujas condições de contorno são
constituídas pela experiência. Um conflito com a experiência, na periferia, ocasiona
reajustamento no interior do campo” (p. 141-142). Afirma ainda que todos os
enunciados científicos podem ser revistos e a mudança dos enunciados muda os
esquemas dos conceitos da ciência.
Karl Popper concorda com Hume a respeito do conhecimento científico: “Não é
possível saber com certeza acerca de acontecimento algum no futuro com base
nas repetições do passado” (p. 152). Para Popper, a ciência tem que propor teorias
e testá-las, buscando sempre a sua refutação e, enquanto a teoria não for refutada,
ela continua válida. Cada teoria tem conclusões singulares, se essas conclusões
são confirmadas, a teoria é válida, mas se as conclusões são falseadas, falseia-se
também a teoria da qual as conclusões foram logicamente deduzidas.
Thomas Kuhn, para explicar o conhecimento científico, criou o conceito de
paradigma, que depois evoluiu para o conceito de matriz disciplinar. O paradigma
é um compromisso, um interesse comum e um modelo, que um grupo ou
comunidade de cientistas utiliza em suas pesquisas. Não é possível entender a
ciência se não entendermos também o seu contexto histórico. O paradigma é a
forma como a ciência vê a si mesma e esse ponto de vista modifica com a história,
“isso significa que a ciência hoje feita pode no futuro também ser considerada
como mito; [...] a ciência é não cumulativa, as concepções variam conforme a
época e não há uma diretriz metodológica para todo e qualquer empreendimento
científico” (p. 161). Para entender o conhecimento científico, temos que entender
que os paradigmas orientam as pesquisas e essa orientação não é feita por regras,
mas sim por padrões. O paradigma é um modelo de reprodução de pesquisas.
O penúltimo autor da teoria das ciências, analisado por Inês Lacerda, é Paul
Feyerabend, que desenvolveu uma epistemologia anarquista, visão relativista
sobre as possibilidades do conhecimento científico. Para ele, não existe uma
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metodologia única para a ciência, e as tentativas de se formular um método
científico, acabam por engessar a ciência. Para que a ciência progrida deve
prevalecer o tudo vale, ou seja, é do caos que nasce o conhecimento científico: “A
história da ciência contém não só fatos, mas interpretações de fatos, problemas e
erros que a educação científica simplifica em nome da tradição e, com isso amarra,
reduz, impede a ciência de crescer livremente. Regras são violadas, mesmo as que
foram bem fundamentadas e são plausíveis; isso é necessário para o progresso da
ciência” (p. 185).
Finalizando sua pesquisa, a autora apresenta o pensamento de Habermas e Rorty.
Para o primeiro, a ciência tem que ser interpretada a partir de sua interação social,
ou seja, a ciência em seu trabalho desempenha um papel social e econômico e não
está presa somente a uma metodologia de pesquisa interna. A pesquisa científica
é o resultado da relação entre a teoria e a prática. Não é possível separar a ciência
da técnica e ambas respondem a um determinado contexto social e político e a
interesses econômicos. Rorty defende que não devemos tentar encontrar um
ponto central para o conhecimento científico, e defende também um relativismo
linguístico onde coexistem diversos padrões de racionalidade: “Assim, a verdade é
um procedimento usado para convencer e aceitar padrões que certa comunidade
considera bem justificados. [...] Verdade é muito mais um requisito de certas
práticas que exigem rigor e determinação do que um padrão a ser buscado pela
epistemologia” (p. 203-204).
Esp. Arildo Marconatto
(Mestrando, Unisinos)

MONDONI, Danilo. O cristianismo na Idade Média. São Paulo: Loyola, 2014. 148 pp.
14 x 21 cm. ISBN 978-85-15-04090-2.
A obra contém rica bibliografia e tem a felicidade de apresentar de forma sintética
e didática os aspectos essenciais deste rico período da história da humanidade,
a saber, a Idade Média, ressaltando o contributo do cristianismo “[...] sem a
visão negativa do Iluminismo - época das trevas - nem a exaltação unilateral do
romantismo - a civilização cristã [...]” (p. 10).
Ao delinear os aspectos essenciais do período, o autor parte de um princípio
herdado da filosofia antiga (reductio ad unum), que a Igreja preservará e transmitirá,
mesmo com a maior parte da população imersa na ignorância (analfabetismo),
fruto da violência do período, violência esta motivada pela belicosidade dos povos
novos, já em luta contra o Império Romano, depois os muçulmanos e mesmo entre
si. Nestes povos novos, a implantação paulatina do cristianismo em sua cultura
gregária favorecerá um forte espírito comunitário, a busca do bem comum, algo
mais excelso do que a simples felicidade/realização pessoal/individual.
Danilo Mondoni mostra o otimismo do período em relação à obra de Deus, “[...]
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contrariamente à imagem estereotipada - um tempo de negação e de humilhação
do corpo, de subestimação de tudo o que era físico [...] atribuíram grande
importância à corporeidade” (p. 13). O pessimismo, as fogueiras, as flagelações e as
manifestações psicologicamente anormais (bruxaria, magia, astrologia) são coisas
do Renascimento. O homem medieval - em continuação à Antiguidade - tem uma
aceitação espontânea do sobrenatural, com escasso senso crítico: remete tudo a
Deus, é crédulo e gosta de lendas. É desta sobrenaturalidade que brota também
o sentido do pecado e a subordinação da economia à moral. Eis a cristandade
medieval: aos povos novos que são batizados, é-lhes transmitida a cultura antiga
(clássica), vindo a formar uma comunidade de nações com objetivos e fé comuns.
Das páginas 23 a 37, o autor mostra a “queda de braço” entre a Igreja e o Estado,
quando passa-se da estreita colaboração entre a sociedade civil e a religiosa ao
antagonismo que levará à ruptura, passando a vôo de águia desde a doutrina
gelasiana (dualista) de 494 – o mundo é regido por dois poderes: o sacerdotal e o
régio –, até à teoria política de Marcílio de Pádua (soberania popular e estado de
direito). Neste entremeio, vêm as origens do poder temporal do papa e do Sacro
Império Romano, as características do papado nos séculos IX-XIII, a questão das
investiduras e mais algumas teorias políticas do período.
O autor trata do cisma oriental (1054) em 11 páginas (39-50), abordando a
cultura, a política (ocidental e oriental), a iconoclastia, a defesa das imagens, as
controvérsias no patriarcado de Fócio, e conclui: “A verdadeira razão da separação
foi o progressivo distanciamento de dois mundos políticos e culturais, que
em determinado momento, tendo chegado à maturação, refletiu-se sobre o
plano religioso” (p. 50). As suas considerações finais levam-nos a querer resgatar
os aspectos dogmáticos elaborados por eles nos cinco primeiros séculos do
cristianismo, a observar os albores da vida religiosa, que tem no Oriente cristão a
sua pátria-mãe, bem como resgatar os aspectos da piedade cristã e arte, que nos
ajudam a vivenciar a fé.
O monge/frade e o cavaleiro cruzado são os protótipos da Idade Média, aos
quais dedica as páginas 51 a 69; ali, o autor apresenta a tese de que houve oito
cruzadas, bem como explana o florescimento da vida monástica com seus vários
ramos, a saber, os cônegos regulares (protagonistas da reforma no século XI), as
ordens mendicantes (com as suas respectivas ordens terceiras) – uma novidade do
período –, as beguinas e begardos (século XIII). Conclui com a “devotio moderna”,
“[...] corrente espiritual e reformista, com ideia ascética nova e original, assinalava-se
pela piedade subjetiva e pessoal, pelo biblicismo e pelo cristocentrismo afetuoso,
pelo ascetismo e pelo apreço da vida religiosa, e pela imitação de Cristo e por oração
metódica” (pág. 66). A descrição de D. Mondoni a propósito da “devotio moderna”
é uma pérola de definição que ajuda a compreender o ponto final da “devotio
antiqua”, ou, se quisermos esclarecer melhor, a medieval. Nas considerações finais
deste assunto, o autor chama a atenção para a ‘pastoralização’ da vida religiosa. Eis
suas palavras: “A vida consagrada sofreu um deslocamento para a esquerda, isto
é, uma abertura maior em direção à vida ativa, [...] do lugar mínimo que ocupava
entre os monges, ganhou maior importância entre os mendicantes e tornou-se
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decisiva com os clérigos regulares” (p. 69).
No contexto da reação popular ao “status quo” eclesiástico no mundo medieval,
que incluem os movimentos pauperísticos e a reação da Igreja, o autor apresentará,
nas páginas 71 a 84, as heresias, a espiritualidade franciscana (muito brevemente) e
a Inquisição, criada a propósito para punir os hereges. A propósito da efervescência
intelectual da época, o autor apresenta as controvérsias teológicas de então, e
desemboca nas universidades, chegando à nova forma de teologia, a escolástica,
que moldará o pensamento no período, cujos traços chegam até nós (p. 85-108).
Ao tratar dos concílios medievais, aos quais denomina de “papais”, D. Mondoni
mostra o esforço da Igreja em libertar-se das ingerências políticas da época e o seu
consolidar-se estavelmente na sociedade, procurando influenciá-la o mais possível;
portanto, estes concílios denotam o apogeu e o declínio da autoridade pontifícia:
“O século XIV abriu-se com afirmações teocráticas e gestos decididos, mas em um
contexto social e cultural já pouco disposto a compartilhar essa política. O poder
pontifício entrou em atrito com as nações, cada vez mais constituídas em torno de
seus soberanos; tais conflitos constituíam os sinais do iminente crepúsculo de uma
política e de uma concepção de poder. Começou a se afirmar uma ruptura radical
entre a Igreja e os nascentes Estados nacionais: a era da teocracia secular e espiritual
estava em vias de extinção. [...] Os bispos protestaram contra o centralismo da
Cúria [...]. Os teólogos desenvolveram a doutrina da supremacia do concílio sobre
o papa. Os jogos políticos e o desenvolvimento do sistema financeiro da Igreja
consumiam suas forças” (p. 123).
A referendar tudo isso vêm o conflito entre Bonifácio VIII e Felipe IV, a tragédia dos
Templários, o Concílio de Vienne, o conflito entre João XXII e Ludovico IV, o exílio de
Avignon e o cisma do Ocidente, com as suas consequências (págs. 109-144).
Este trabalho de D. Mondoni é bem vindo; é útil para uma apresentação breve,
mas abalizada sobre este período da história do cristianismo, quando a fé forjou o
pensamento e a vida social do mundo ocidental.
Ms. Luilson Sávio Lebre Pouso da Silva

GOLIN, Luis Carlos Tau. A Guerra Guaranítica: o levante indígena que desafiou
Portugal e Espanha. São Paulo: Terceiro Nome, 2014. 200 pp. 14 x 19,5 cm. Coleção
BRASIL REBELDE. ISBN 978-85-7816-139-2.
A obra do professor Dr. Luis Carlos Tau Golin, jornalista e historiador, está dentro
da reflexão da assim chamada “nova história social”, surgida na década de 1970,
buscando esclarecer a visão romântica da historiografia oficial onde a construção
do Brasil não se deu pacificamente, miscigenando povos e culturas de maneira
simplesmente apática; muito pelo contrário, houve lutas, sofrimento, injustiça
social e imoralidade.
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Esta obra faz parte da coleção Brasil Rebelde, coordenada por Bruno Fiuza,
também ele jornalista e historiador, que pretende apresentar estudos significativos
abrangendo desde a colonização, ilustrando o levante dos variados grupos sociais,
que formarão o futuro povo brasileiro contra a injustiça e a opressão.
Dividida em seis capítulos, com Introdução, Notas e preciosa indicação de Fontes
e Bibliografia, a obra vem nos ajudar a corrigir a mentalidade de que as populações
indígenas aceitaram passivamente a dominação européia.
A região do conflito é mostrada num pedagógico mapa logo nas primeiras
páginas; na metade do século XVIII já possuía trinta povoações com mais de 100 mil
habitantes, sendo autossuficientes, e já exportavam seus produtos beneficiados.
A visão palaciana européia que considera o índio incapaz e imprevidente via em
tudo isso a mão do jesuíta que, pensavam, engendrava uma organização paralela
e independente das coroas de Portugal e Espanha, um suposto projeto teocrático
que abrangia territórios dos atuais Paraguai, Argentina, Brasil e Uruguai.
Podemos ver no estudo os meandros e falácias da diplomacia que nunca levou
em conta os indígenas, representados pela Companhia de Jesus, a qual, diante
da inutilidade da sua militância para anular os artigos de permuta territorial
sancionada no Tratado de Madri de 1750, nada restou aos indígenas senão a
linguagem da guerra, quando se viram forçados a sair de suas cidades, povoados,
estâncias de criação de gado, lavouras e ervais.
No primeiro capítulo temos o contexto histórico e geográfico das Missões, a
sua organização, as implicâncias do supracitado e malfadado tratado, o quanto
a problemática contribuiu para a cartografia real e imaginária dos territórios em
questão, onde os jesuítas, contrários ao acordo, não quiseram transmitir dados
precisos da sua Província Jesuítica do Paraguai.
No segundo capítulo, temos o elenco dos personagens envolvidos, que o autor
classifica em quatro grupos de interesse, com suas personalidades políticas e
militares. São eles: os espanhóis (seis indivíduos), os portugueses (apenas três),
os jesuítas (sete padres) e os comandantes indígenas (quatro elementos). São os
expoentes, seguidos e apoiados por muitos e valorosos dos respectivos grupos.
O capítulo terceiro fala do início da revolta com, primeiramente, a resistência
passiva às demarcações no Sul, seja impedindo os agentes coloniais, seja
sabotando as expedições demarcatórias, até à sublevação total e inevitável ataque
dos missioneiros.
Os capítulos quarto e quinto nos apresentam os principais episódios da revolta:
o primeiro e segundo plano de guerra contra os Sete Povos, o segundo ataque
indígena a Rio Pardo, a descrição do incrível “trem” de guerra que os governos
coloniais moveram para esses rincões longínquos e inóspitos, a morte de
Alexandro Mbaruari e artilheiros de Sepé Tiarajú, portanto, sucessos e insucessos
de ambos os lados, bem como o aspecto do comércio direto (escambo) entre as
partes beligerantes.
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Em meio ao engodo diplomático surge um tratado dos portugueses com os
indígenas, redigido em guarani e português, assegurando território e autonomia
aos guaranis. Foi um trunfo para Portugal, pois permitiu expandir sua fronteira
para o Oeste e, em Lisboa, dava a prova cabal do Estado autônomo dos jesuítas na
América do Sul.
São 77 páginas que descrevem o teatro da guerra, com seu horror, mortes, saques
e irreparáveis destruições. O autor chama isso de “um dos mais trágicos êxodos da
história colonial”.
O capítulo sexto acende-nos a esperança ao tratar do legado da revolta, que
forja o “missioneiro”, indivíduo situado a meio caminho entre o europeu e o índio,
parcela importante da população brasileira, com seus costumes, habilidades e fé.
O autor nomeia processo de “guaranização” dessa região toda, não só pela
dispersão dos indivíduos com seus grupos de famílias extensas e nucleares,
que vão se miscigenar com a população em geral, mas também porque esses
“missioneiros” exercerão os ofícios que antes praticavam no sistema jesuíticomissioneiro: músicos, marceneiros, ferreiros, artesãos, construtores, marinheiros,
campeiros, tropeiros, ervateiros, militares.
Perspicazmente, o autor nos chama à atenção para o fato de que nem todas as
levas de imigrantes europeus lançadas no Rio Grande do Sul conseguiram apagar
os traços indígenas e seu lastro cultural na população desse Estado, até hoje.
Obra não muito extensa, objetiva, de leitura fácil e agradável, que nos apresenta
um fator histórico importante para o país, em sua geopolítica étnica, onde a
influência e o protagonismo da Igreja é inquestionável, mesmo se não apresentado
explicitamente.
Nosso agradecimento e louvor ao professor Tau Golin, a quem tive o prazer de
conhecer e que brindou o volume da obra que possuo com sua dedicatória, e
agora a partilho com meus alunos.
Ms. Luilson Sávio Lebre Pouso da Silva
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