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EDITORIAL
EDITORIAL

É praticamente consenso entre os pensadores de que a humanidade passa
atualmente por uma fase crítica global e profunda. Não causa estranheza e nem
soa à novidade deparar-se cada vez com mais frequência, na linguagem escrita e
falada, com a palavra “crise”, e até, às vezes, com a palavra “caos”. Também parece
haver consenso entre os pensadores de que estão em curso transformações rápidas
e profundas, e mais do que isso, constatam-se muitos sinais de uma “mudança
de época”, o que vai além das transformações verificadas nesta ou naquela área,
verificando-se, assim, abalos estruturais e perda de referenciais relativos à existência
humana. Com efeito, da atual crise não estão isentas as instituições, os princípios,
os valores, as relações e as identidades, entre outros. É um fenômeno global, que
alguns chamam de “crise de civilização”.
Em face à complexidade e criticidade da situação humana a que se chegou, não será
difícil encontrar razões para demitir-se da história, adotando a atitude do pessimismo,
resignando-se à indiferença ou à fuga, ou refugiando-se na mansão do intimismo,
desresponsabilizando-se em relação aos apelos, revezes, contradições e sofrimentos
do tempo presente. Não parece ser diferente a realidade em que vivia o salmista, o
qual, ao expressar o seu mal-estar perante as injustiças que imperavam em seu entorno,
perguntava-se: “Se os fundamentos do mundo estão destruídos, o que pode ainda o
justo?” (Sl 11[10],3).
As crises fazem parte da história da humanidade. Há períodos históricos mais serenos,
caracterizados pela estabilidade, em outros, no entanto, predomina a conturbação, o
extravio e as contradições, as quais abalam profundamente a vida humana, clamando
por reconstrução. A história, bem ou mal, continua, e a vida na face da terra também
segue o seu percurso. Deve-se salientar que as crises históricas são também tempos
de passagem, e, por isso mesmo, tempos de oportunidades. Os períodos críticos da
história humana servem, por um lado, para compreender a complexidade da trama
das relações humanas a ser construída e reconstruída, por outro lado, servem também
para revisitar o núcleo identificador do ser humano, fonte e raiz que irriga e alimenta as
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suas relações, sustenta a sua grandeza ou baixeza, e desvelando, ao mesmo tempo, a
sua santidade ou perversidade.
A Faculdade SEDAC realizou, entre os dias 28 e 30 de agosto de 2015, o IV Simpósio
de Filosofia e Teologia, tendo por tema “Crises relacionais: verso e reverso da felicidade”.
Adotou-se, como chave de leitura para compreender as raízes do mal-estar que
atualmente afeta a existência humana em todas as suas dimensões, o rompimento dos
vínculos ou a ruptura das relações humanas. O Simpósio foi assessorado pelo professor
Dr. Érico Hammes (PUCRS), que, inicialmente, abordou a atual crise tendo como pano de
fundo o confronto entre a evidência e a verdade; em seguida apresentou o conceito de
“pessoa” desenvolvido pela tradição cristã; e, no terceiro momento, tratou do fenômeno
da violência no mundo e a busca da paz. Em seu parecer, tanto a verdade quanto crise
atual passam pela relacionalidade, daí que o ser humano deva ser repensado a partir
da sua estrutura antropológica e de sentido; salientou, outrossim, que a carência de
justiça impede a constituição de relações harmoniosas.
Ainda durante o Simpósio, outras falas enriqueceram a abordagem da crise atual,
evidenciando diferentes elementos, ora ligados às causas, ora ligados aos esforços
de superação. É nosso dever, por uma questão de justiça, registrar essas falas neste
Editorial. Dom Antônio Emídio Vilar, bispo da Diocese de Cáceres, na abertura do
Simpósio, depois de contrapor o ícone de Babel ao ícone de Pentecostes, salientou
elementos de ordem sociológica, filosófica, psicológica que ajudam na compreensão
da crise relacional de nossos dias. Adriano da Silva Plácido, acadêmico de teologia, falou
sobre o alcance do Estado na realização da felicidade dos cidadãos. Francisco do Amaral
Carvalho Dockhorn, acadêmico de teologia, propôs que o caminho para a superação
da crise das relações passa pela adoção da visão integral do ser humano, superando os
reducionismos. Marcos Quaini, acadêmico de teologia, propôs o exercício das virtudes
teologais – fé, caridade, esperança –, remontando, assim, ao fundamento trinitário,
como solução de enfrentamento da crise relacional.
O Papa Francisco, na Bula de Proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia,
Misericordiae Vultus - O rosto da misericórdia - recordou a indissociável relação entre a
justiça e a misericórdia na realização das relações para com Deus e das pessoas entre
si. O binômio ou paradoxo misericórdia-justiça, no entender do Papa, “não são dois
aspectos em contraste entre si, mas duas dimensões de uma única realidade que se
desenvolve gradualmente até atingir o seu clímax na plenitude do amor” (§ 20). A
misericórdia não contraria, nem subestima e nem anula a justiça, pois “Deus não rejeita
a justiça. Ela a engloba e a supera em um evento superior em que se experimenta
o amor, que está na base de uma verdadeira justiça” (§ 21b). De outro lado, o Papa
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Francisco reconhece que “a justiça por si só não é suficiente, e a experiência mostra que,
limitando-se a apelar para ela, corre-se o risco de destruí-la” (§ 21b).
A crise atual é um tema aberto. A propósito, há muitos estudos em andamento,
entretanto, a nosso ver, é uma realidade que demanda, de um lado, a abordagem
multidisciplinar para que se chegue a uma visão global, coerente e profunda, de outro
lado, a sensibilidade, para captar os “sinais dos tempos”, que emergem do período
histórico crítico atual, seja denunciando os anacronismos, as ilusões e as mentiras,
seja captando os novos horizontes e novas dimensões para existência humana que
emergem da crise.
Levando em consideração a atual crise e o apelo do papa Francisco em relação à
misericórdia e a justiça, gostaríamos de oferecer aos leitores algumas contribuições a
respeito do paradoxo entre a justiça e a misericórdia na perspectiva da reconstrução
das relações humanas.
A trágica experiência do exílio fez o povo israelita mergulhar numa crise profunda,
afetando-lhe inclusive a experiência religiosa. Jaldemir Vitório, no artigo “ ‘Com amor
eterno, tenho misericórdia de ti’ (Is 54,8): O Deus goel: teologia da misericórdia no
Dêutero-Isaías”, faz uma abordagem histórico-literária e teológica da palavra “goel”,
oriunda da prática do direito em Israel, para construir uma teologia da esperança,
fundada na misericórdia de Deus. A análise das dez vezes em que ocorre a palavra
“goel”, no Deutero-Isaías (cap. 41-54), possibilita ao autor delinear os traços da bondade
de Deus, geradora de esperança, em relação à situação desastrosa em que vivia o povo
exilado, bem como concluir que “a teologia da misericórdia do Deutero-Isaías, inspirada
na metáfora do goel, está na base da cristologia neotestamentária”.
Uma abordagem do paradoxo entre a justiça e a misericórdia desde o contexto latinoamericano, caracterizado pelas injustiças sociais, é a proposta do artigo de João Ivo
Puhl, “Justiça, amor e misericórdia na teologia política”. O autor fundamenta a reflexão
sobre o paradoxo desde a atuação de Jesus de Nazaré, inauguradora do Reino de Deus
e, ao mesmo tempo, desmascaradora do antirreino: “[...] refletir sobre a justiça e o amor
cristão no tempo presente e na sociedade contemporânea nos remete à vida e aos
ensinamentos do mestre Jesus de Nazaré”. Da atuação de Jesus decorre, para os que
n’Ele acreditam e O seguem, o comprometimento com a fraternidade, instauradora de
uma nova ordem, e, consequentemente, de novas relações, onde “a justiça precede o
amor e a misericórdia”.
João Inácio Kolling, em “A reconciliação na perspectiva do paradoxo da justiça e da
misericórdia”, aborda as dificuldades da eficácia da reconciliação. O pressuposto de
tais dificuldades está na violência: “[...] mesmo que exista a tentação de se admitir a
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violência natural do ser humano, ainda que mimetizada, ela provém da garantia
de leis, e depende fundamentalmente da pirâmide social, com suas dominações
e subordinações. Está nessa condição o grande fator humano de dissensões, de
guerras, de desencontros e de injustiças”. O autor relê os significados dos conceitos de
“reconciliação”, “justiça” e “misericórdia”, e evidencia as “insistências” do Papa Francisco
sobre a não separação entre a justiça e a misericórdia, uma vez que, assim o entende
o autor, “na reconciliação, a misericórdia, do ponto de vista cristão, é um pressuposto
para que possa ocorrer a justiça”.
Maria Jacobina da Cruz Bezerra, Maria de Souza Rodrigues e Mário Bordignon, em ‘Boas
práticas e políticas públicas”, descrevem ações de caráter solidário, algumas voltadas à
sobrevivência humana, outras voltadas à inclusão social: “O Sopão”, “Uma boa idéia”, “Pósgraduação latu senso em Catequese”e os projetos“Flauta Mágica”,“Siminino”,“Bom de Bola,
Bom de escola”,“Ação Missionária Ambulante”, este último entre as comunidades indígenas.
No pensar dos autores, “as ‘boas práticas’, que contribuem para assegurar os ‘mínimos
sociais’ à sobrevivência biológica ou da pobreza absoluta, têm a sua porta de entrada
nos mecanismos instituídos pela legislação brasileira e nas pessoas de boa vontade”. A
realização dessas iniciativas possibilita, através e em nome da caridade fraterna, traduzir
socialmente a misericórdia divina, em um contexto de injustiças sociais e de profundas
crises, recompondo o tecido das relações humanas e o ideal da justiça.
A tradição cristã associou frequentemente a misericórdia ao perdão dado no sacramento
da confissão. O perdão, no entanto, em uma perspectiva integral do ser humano, deve levar
em conta a contribuição da psicologia. Rosimar José de Lima Dias, em “O perdão como
resposta à injustiça: uma perspectiva psicológica”, evidencia que, para os que trabalham
na área da saúde mental, o perdão não diz respeito somente à interioridade do indivíduo,
mas também à sua dimensão sociorrelacional: “[...] um autêntico ato de perdão deve incluir
necessariamente elementos de transcendência”. Em sua abordagem psicológica, o autor
inicia explicitando o conceito de perdão e seus equívocos; prossegue discorrendo sobre
os efeitos do ciúme, da inveja e da raiva, bem como sobre as motivações, os benefícios e as
estratégias facilitadoras do perdão, entre outros. Conclui dizendo que “o sair de si, ou seja, a
autotranscendência, para considerar o outro é crucial no processo do perdão interpessoal,
na libertação da raiva, e na cura da mágoa”.
Agradecemos aos articulistas as contribuições, para este segundo número da revista.
Cada contribuição que chega à redação ajuda para que a revista vá firmando os seus
primeiros passos. Desejamos a todos uma boa leitura!
Dr. Nedio Pertile
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“COM AMOR ETERNO, TENHO MISERICÓRDIA DE TI” (Is 54,8)
O DEUS GOEL: TEOLOGIA DA MISERICÓRDIA NO DÊUTERO-ISAÍAS
“WITH EVERLASTING LOVE I WILL HAVE COMPASSION ON YOU” (Isa 54:8)
THE GOEL GOD: THEOLOGY OF MERCY IN THE DEUTERO-ISAIAH
Dr. Jaldemir Vitório
Resumo
A figura jurídica do goel tornou-se metáfora teológica, no Dêutero-Isaías, para falar
da ação misericordiosa de Yahweh em favor dos israelitas exilados na Babilônia.
Enquanto goel, Yahweh interveio para resgatar seu povo e conduzi-lo à terra de
onde fora arrancado, restituindo-lhe a dignidade de povo de Deus. Da parte de Israel,
exigia-se confiar na ação libertadora – goelança – de Yahweh e se deixar conduzir
por Ele. A análise das dez ocorrências do substantivo goel, em Is 40-55, oferece os
elementos para explicitar a teologia da misericórdia elaborada pelo profeta, tendo em
vista resgatar a esperança no coração dos exilados. Salvação e criação são as duas
faces da ação misericordiosa do Deus goel. Os primeiros cristãos hauriram dessa
teologia os elementos para compreender a vida e a ação de Jesus de Nazaré.
Palavras-chave: Yahweh. Goel. Misericórdia. Salvação. Criação.
Abstract
The legal figure of the goel became a theological metaphor in Second Isaiah to talk
about Yahweh’s merciful action in favor of the exiled Israelites in Babylon. As goel,
Yahweh intervened to rescue his people and bring them back to the land from where
they were taken, restoring them to the dignity of God’s people. Israel was required to
rely on the liberating action of Yahweh and allow it to be guided by Him. The analysis
of the ten occurrences of the noun goel, in Isaiah 40-55, offers elements to explain
the theology of mercy suggested by the prophet in order to restore hope in the hearts
of the exiled people. Salvation and creation are the two sides of the merciful action
of the goel God. Early Christians have drawn from this theology some elements to
understand Jesus of Nazareth’s life and the action.
Keywords: Yahweh. Goel. Mercy. Salvation. Creation.
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“Com amor eterno, tenho misericórdia de ti” (Is 54,8) - O Deus Goel: teologia da misericórdia no Dêutero-Isaías

1. Introdução
A linguagem metafórica é a que mais convém à teologia1. O uso de imagens abre
espaço para percepções quase impossíveis de serem propostas com discursos
abstratos, desconectados da realidade. A semântica teológica, construída a partir
da metáfora, interliga a realidade e a mensagem a ser transmitida, exigindo do
leitor ou do ouvinte a capacidade de captar o sentido do discurso, conectado com
os elementos de sua experiência.
O Dêutero-Isaías, profeta anônimo que exerceu sua atividade junto aos israelitas
deportados para a Babilônia, no século VI a.C., falou de Deus como goel ao construir
uma teologia misericórdia, para um povo em crise de fé2. A figura tirada do direito
de Israel serviu-lhe de referência no esforço de recuperar no coração dos exilados a
confiança no Deus dos antepassados, colocado sob suspeita quando os babilônios
levaram para o cativeiro o rei, a sua corte e a liderança de Judá. Os fatos deixavam
entrever a derrota de Yahweh por Marduk, a principal divindade babilônica. Cabia
ao teólogo, em terras estranhas, construir uma teologia geradora de esperança, na
contramão da tragicidade da história. Falar do Deus de Israel como goel significava
revelar-lhe o rosto misericordioso e mostrá-lo solidário com seu povo, cujos
horizontes se haviam encurtado3.
Esse texto comporta quatro passos. O primeiro consiste em descrever o contexto
histórico em que surgiu a teologia da misericórdia do Dêutero-Isaías, de modo a
elucidar as questões às quais pretende responder. O segundo explicita a semântica
jurídica do termo goel, que servirá de metáfora para o Dêutero-Isaías construir a
sua teologia da misericórdia. O terceiro faz uma breve leitura das dez ocorrências
do substantivo goel, no Dêutero-Isaías, levando em consideração o versículo em
que aparece, bem como, o contexto literário imediato. O quarto sintetiza as linhas
fundamentais da teologia do goel, a partir do resultado da leitura do texto bíblico,
feita no tópico anterior.
A teologia da misericórdia, a partir da metáfora do goel, foi importante para
a elaboração da cristologia. Os primeiros cristãos entenderam Jesus como o
goel, enviado pelo Pai para resgatar a humanidade da escravidão da morte e do
pecado. Daí a necessidade de conhecê-la, por se constituir em pano de fundo de
toda a teologia neotestamentária.

1 Este texto foi escrito no âmbito do Projeto de Pesquisa Tradições proféticas e sapienciais do Antigo
Testamento e do Grupo de Pesquisa A Bíblia em Leitura Cristã.
2 O texto atribuído ao Dêutero-Isaías pela exegese histórico-crítica corresponde a Is 40-55.
3 “Em geral, o contexto deste título divino são os oráculos de salvação referidos a Israel. [...] o título go’el
é central nesta obra, já que os demais acompanham esta expressão” (NAPOLE, 1988, p. 163).
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1 Uma teologia contextuada
Os dois momentos do exílio babilônico – 597 e 587 a.C. – mergulharam o povo de Israel
numa crise sem precedentes. As instituições mais veneráveis desapareceram. Uma porção
do povo – sua liderança – passou a viver num país estranho, numa terra alheia (cf. Sl 137/136).
O templo, lugar da habitação de Yahweh, fora saqueado e, depois, destruído. Tanto quem
permaneceu na terra quanto os exilados foram privados do lugar de culto. Abriu-se um
imenso vazio em sua experiência religiosa. Com o rei exilado, a dinastia davídica periclitava.
O povo estava sob o domínio de um rei pagão e se perguntava pela validade das promessas
divinas a respeito da casa de Davi (cf. 2Sm 7,16). No país estrangeiro, a Lei de Moisés não
era mais o imperativo das relações interpessoais e o povo não se sentia mais estimulado
a ser fiel à Aliança. A influência das religiões dos outros povos corroía a fé aprendida dos
antepassados. Yahweh e sua Lei pouco contavam.
“Mesmo sem deixar a condição de escravos, muitos tinham a
possibilidade de prosperar, chegando até a possuir seus próprios
escravos, negócios e terras arrendadas. Estes viviam ambiguamente
na condição de escravos/senhores; e não foram poucos os que, no
período em estudo, fizeram fortuna” (ZABATIERO, 1988, p. 38; cf.
HAHN, 2009, p. 32-35).

Entretanto, o núcleo da crise provocada pelo exílio era de caráter teológico. A vitória
dos babilônios confrontou os israelitas com uma questão: Yahweh fora vencido por
Marduk? Na mentalidade da época, as guerras, em última análise, consistiam no
conflito entre divindades. O deus do exército vencedor mostrava-se superior ao deus
dos vencidos. Se os babilônios venceram, Yahweh foi derrotado4. Pouco sobrava para
sustentar a fé em quem fora proclamado como “Deus dos deuses, Senhor dos senhores”,
“Yahweh dos Exércitos”, “o Todo-poderoso”, que prometera ser o defensor do seu povo.
Uma dúvida: teria Yahweh rompido com seu povo, abandonando-o definitivamente?5
O Dêutero-Isaías atua nesse contexto histórico e existencial dos israelitas. Entretanto,
outro fato teve importância para seu fazer teológico. Ciro, o rei dos persas, despontara
no horizonte da política internacional, possibilitando entrever a derrocada do império
babilônico. A política persa de dominação consistia em captar a benevolência dos
vassalos, porém, sem a menor chance de contemporização com eventuais rebeldias.
Portanto, haveria a possibilidade de retornar à terra, uma vez derrotados os babilônios.
Ciro é, nominalmente, citado duas vezes na profecia do Dêutero-Isaías (cf. Is 44,28; 45,1).
4 “Um fato curioso é que nas lutas que se sucediam entre os povos, os quais guerreavam sob
a proteção de seus deuses, o deus perdedor tinha sua imagem destruída ou roubada. Porém,
o anacronismo que veio se instaurando pouco a pouco entre os judeus tornara impossível a
conquista de Yhwh. Se considerarmos que quando Marduk e seus sequazes invadiram Jerusalém
em 587 a.C. eles não encontraram nenhuma imagem de seu Deus, pode-se imaginar a ‘revolta’ do
vencedor que não pôde se apropriar de seu espólio mais valioso: o deus perdedor” (ACQUAROLI,
2014, p. 379).
5 “Muitos textos bíblicos parecem denotar semelhanças entre Yhwh e Marduk” para ressaltar a
superioridade do Deus de Israel (ACQUAROLI, 2014, p. 379-381; cf. GARMUS, 2006, p. 36-37).
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A teologia da misericórdia, portanto, deve responder a questões muito concretas,
levantadas por um contexto que exigia cultivar a esperança no coração do povo,
como imperativo para a sobrevivência da fé de Israel. Muitos exilados deram as
costas para a fé dos ancestrais e se inseriram na nova realidade, aproveitando as
oportunidades que lhes eram oferecidas.
“De fato, muitos judeus já não mais queriam a Javé como o seu
Deus. Javé lhes parecia impotente diante dos deuses babilônios,
os quais, por sua vez, haviam ‘promovido’ bom número de judeus
a uma condição econômica privilegiada. [...] Os judeus nascidos no
exílio pouco sabiam acerca de Javé. Provavelmente, também pouco
se interessavam por um deus derrotado, cujo culto resumia-se a
reuniões insignificantes. Também não sabiam se valeria a pena sair
da Babilônia, ir para uma terra desconhecida e arrasada” (ZABATIERO,
1988, p. 39).

Havia, também, exilados que se bandeavam para a idolatria, pela incapacidade de
perceber a presença efetiva de Yahweh na história de Israel (cf. GARMUS, 2006, p. 36).
Um pequeno grupo manteve viva a chama da fé e a impediu de desaparecer, a exemplo
do Servo de Yahweh e seu esforço de “não apagar o pavio que ainda fumega” (Is 42,3).
“Eles eram a consciência dos exilados. Divulgavam a memória do
êxodo, e anunciavam a vinda poderosa de Javé para fazer voltar os
desterrados à terra da promessa. A sua mensagem era revolucionária.
Por isso, atraíram a repulsa dos exilados privilegiados, a descrença
da maioria dos judeus, e sua perseguição. Foram zombados,
ridicularizados. Provavelmente, entregues ao Estado – presos,
torturados, assassinados. Sofreram martírio por causa de sua fé. Fé
no Deus que liberta os escravos, no Deus solidário com o sofredor,
com o espoliado, com o marginalizado” (ZABATIERO, 1988, p. 40).

Além desse grupo, subjacente aos cantos do Servo de Yahweh, estão os
“descontentes” do Sl 137 (cf. SIQUEIRA, 2006, p. 21).
2 Goel - um personagem do direito veterotestamentário
A raiz verbal hebraica g’l pertence ao direito familiar, com variados sentidos:
redimir, resgatar, defender, salvar, sempre com a conotação de proteger. “A ideia
básica parece ser a restauração de uma ordem divinamente sancionada, que fora
perturbada” (BLENKINSOPP, 2002, p. 111). Seu contexto social é bem preciso. Trata-se
da solidariedade cultivada no âmbito do clã, onde os parentes escravizados, privados
de sua propriedade ou vítima de homicídio, gozavam da proteção do goel, cuja tarefa
consistia em tomar as dores de seu protegido e fazê-lo recuperar a liberdade, reaver a
propriedade ou, em caso de morte, vingá-lo6. De modo especial, os mais fragilizados da
6 “Um goel que deixava de atuar em favor de uma família que tinha direito a sua ajuda era culpado,
mas as sanções aplicadas a um goel renitente a cumprir seu dever eram antes religiosas e sociais
que físicas. Deuteronômio 15,9 adverte que um parente necessitado que não recebe a ajuda
solicitada ‘poderá clamar contra ti a Javé, e te será contado por pecado’” (WINTERS, 1994, p. 24-25).
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sociedade deveriam ser protegidos, de forma a não sofrerem abusos e serem aviltados
em sua dignidade. Quem tinha a obrigação de exercer o papel de goel, jamais, poderia
omitir-se nas situações de detrimento de seu “apadrinhado”.
“A ação delimitada pelo vocábulo ‘goel’ representa uma ajuda
solidária a uma pessoa que tem necessidade. Não se refere a toda
tentativa bem intencionada de ajudar, nem à ajuda dada a qualquer
vítima de circunstâncias adversas; trata-se de uma instituição dentro
da mispahah que era ativada em condições específicas a favor de
alguém que tinha direitos sociais que mereciam a intervenção do
goel” (WINTERS, 1994, p. 21).

O direito e a obrigação de goelança (ge’ulah, cf. Lv 25,26; Jr 32,7; Rt 4,7) estavam
bem formalizados no direito bíblico7. O direito fundiário previa o privilégio do goel
na aquisição de um terreno a ser vendido, por motivo de pobreza (cf. Lv 25,25).
Igualmente, no direito imobiliário, era do goel a precedência de aquisição da casa
posta à venda por seu protegido (cf. Lv 25,29-31). Ambas as situações tinham em
vista a preservação dos vínculos comunitários, ao impedir que a terra e a casa se
tornassem propriedades de alguém fora do círculo familiar, “para que teu irmão
possa continuar a viver no meio de ti” (Lv 25,36).
O direito trabalhista, também, entrava no âmbito das funções do goel, na
eventualidade de alguém ser escravizado por necessidade. Lv 25,47-55 prevê o
caso de um israelita vender-se a um não israelita. Deverá ser resgatado por um
de seus irmãos, um irmão de seu pai ou algum membro de sua família. Se tiver
condições, poderá se autorresgatar.
A atuação do goel no direito civil era imprescindível. Era o chamado vingador de
sangue – goel hadam –, obrigado a vingar seu protegido, assassinado injustamente,
como homicídio doloso. O assassino deveria ser eliminado pelo goel, sem possibilidade
de perdão ou de compensação pecuniária (cf. Nm 35,12.19.21.24.25.27; Dt 19,6.12; Js
20,3.5.9; 2Sm 3,22-27.30;14,11; 1Rs 16,11). Nos casos de homicídio culposo, assassinato
por inadvertência, o assassino buscava as cidades de refúgio, à espera de o caso ser
julgado (cf. Nm 35,9-34; Dt 4,41-43; 19,1-13; Js 20,1-9). Sendo considerado inocente,
o goel estava impedido de eliminá-lo. O sangue “é considerado uma propriedade da
tribo que, por isso, tem o dever, caso um membro da família tenha sido morto, de
resgatar (g´l) o sangue matando o assassino, para fazer o sangue voltar à comunidade
familiar” (STAMM, 1978, col. 390). A chamada lei de talião, que estabelece o princípio da
proporcionalidade entre falta e castigo, vale para o goel de sangue (cf. Ex 21,23-24; Dt
19,21; 24,16; GRÜNWALDT, 2009, pp. 159-170).
7 “A goelança, como direito ou dever de resgatar patrimônios de família perdidos ou pessoas
caídas na escravidão, não era limitada só a Israel. O direito babilônico contempla-a, seja para terra
vendida seja para pessoas vendidas” (STAMM, 1978, col. 334; cf. Código de Hamurabi – § 119.281
e 32; Código de Eshnunna – § 39). A originalidade da goelança em Israel está na sua referência a
Yahweh. A fundamentação é sempre teológica. No caso da terra, porque pertence a Yahweh (Lv
25,23) e as pessoas porque foram libertadas do Egito por Yahweh (Lv 25,42). Para uma abordagem
sistemática do tema, cf. BOJORGE, 1998, pp. 33-83 e CORDOVILLA, 2005, pp. 411-421.
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A goelança aplicava-se ao direito religioso. Nm 5,8 prevê a possibilidade de o goel
receber certa quantia por alguma falta cometida. Seria o sacerdote? No caso de
bens consagrados a Yahweh, o resgate era previsto em Lv 27. Resgatar, nesse caso,
tinha a conotação de dessacralizar.
De todas essas situações, a intervenção do goel acontecia, mormente, nos casos
de direito fundiário (resgate da terra) e direito civil (vingador de sangue).
O fenômeno da goelança comporta os seguintes elementos, a serem transformados
em metáfora na teologia da misericórdia do Dêutero-Isaías: o fato se passa no âmbito
familiar, pois o goel é sempre um parente da pessoa que foi obrigada a abrir mão de
seus direitos ou foi lesada; o goel é obrigado a exercer seu papel, sem se escusar8;
o goel abraça a causa do protegido, como se fosse um interesse pessoal; a sorte da
pessoa fragilizada está nas mãos do goel, a ponto de, na eventualidade desse não
agir, tornar-se joguete de seus opressores; a atuação do goel tem a finalidade de
restabelecer o equilíbrio social, de forma a não haver explorados e escravizados e,
nos casos de homicídio doloso, tampouco, haver impunidade.
3 Deus goel no Dêutero-Isaías – protetor de Israel
A raiz g’l ocorre 17 vezes no Dêutero-Isaías9. São dez as ocorrências do substantivo
goel, como particípio ativo do verbo g’l, ao longo dos quinze capítulos10. A leitura
de cada uma delas permitirá uma visão de conjunto da goelança de Yahweh, em
favor de Israel, como teologia da misericórdia11.
a) Is 41,14: “Não tenhas medo, vermezinho Jacó, povo de Israel; eu te ajudarei,
oráculo de Yahweh, teu goel é o Santo de Israel”.
Chama a atenção a disparidade entre o “vermezinho” (tole‘ah) e o “Santo de Israel”
(qedosh isra’el). Soa inexplicável como o Santo se dê ao trabalho de se preocupar com
8 No livro de Rute, encontra-se um caso de livre cessão do direito de goelança a outrem (Rt 3,1213; 4,1-12). Todavia, o direito de se ter um goel fica garantido.
9 “A raiz g’l, de um total de 24 ocorrências em todo Isaías, aparece 17 vezes em Isaías II, nos
seguintes textos: como particípio ativo substantivado (Qal), 10x: 41,14; 43,14; 44,6.24; 47,4; 48,17;
49,7.26; 54,5.8; como particípio passivo (Qal), 1x em 51,10; como verbo conjugado, aparece 6x:
Qal, perfeito em 43,1; 44,22.23; 48,20; 52,9. Nifal, imperfeito em 52,3” (ARANGO, 1992, 253). O
termo goel não foi introduzido na linguagem religiosa pelo Dêutero-Isaías (cf. Gn 48,16). “Foi ele,
no entanto, quem fez do termo, especialmente na sua forma participial, um conceito teológico
central” (HAAG, 1981, p. 283). Já que o termo goel, como metáfora teológica, não é usado em Is
1-39 e raramente aparece fora do livro de Isaías (cf. Jr 50,34; Sl 19[18],15; 78[77],35), ao passo que
é muito frequente em Is 40-55, “deve ter sido criado por esse autor” (BLENKINSOPP, 2002, p. 201).
No Código de Santidade (Lv 17-26), a raiz verbal g’l ocorre 29 vezes.
10 O vocábulo hebraico goel tem diversas traduções para o português: Bíblia CNBB – “libertador”;
TEB – “aquele que te-vos-o-nos resgata”; Bíblia Pastoral – “redentor”; Bíblia de Jerusalém –
“redentor”; Bíblia Vozes – “fiador”.
11 As traduções dos versículos isaianos estarão o mais próximo possível do original hebraico.
Cada versículo será analisado, também, no contexto do bloco literário em que está inserido.
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o insignificante. E como o Santo motiva o insignificante a crer nele, pois, a formulação
positiva de “não tenhas medo” corresponde a “crê”. A sorte do insignificante Israel
depende de confiar que o goel vem em seu socorro para ajudá-lo. A semântica de ajudar,
nesse contexto, sugere livrar do desaparecimento puro e simples, pela fragilidade de
um vermezinho, facilmente esmagável. A sobrevivência de Israel está na dependência
de se entregar nas mãos de seu goel, único capaz de livrá-lo da destruição.
Is 41,8-16 oferece a chave de compreensão do interesse de Yahweh por Israel: é
seu servo escolhido (vv. 8-9). De forma alguma, poderia ser desprezado por seu
goel. Antes, reduzido à sua mínima expressão, tornou-se ainda mais merecedor
de proteção. A extrema fragilidade do protegido exigiu do goel extrema atenção,
como última chance de se manter na existência. Caso contrário, estaria fadado a
desaparecer, inexoravelmente. Cabe-lhe colocar toda sua confiança no seu Deus
goel, que virá em seu socorro, para desbaratar os inimigos com sua mão poderosa
(vv. 10-12). Ele o tomará pela mão e lhe dará uma força superior à dos adversários,
que serão reduzidos a nada (vv. 13-16).
b) Is 43,14: “Assim fala Yahweh, vosso goel, o Santo de Israel: Por vossa causa, eu
enviei à Babilônia e fiz todos descerem como fugitivos, os caldeus que gritavam de
alegria nos navios”12.
Prescindindo dos muitos problemas de crítica textual na tradução do texto bíblico,
é possível captar-lhe o sentido. Uma vez mais, o Santo de Israel toma a defesa de
seu povo, promovendo a derrota dos adversários, os caldeus. Os poderosos tornarse-iam fugitivos, partindo às pressas de barco pelo rio Eufrates! Seus gritos de festa
mudar-se-iam em lamentações! O império babilônico estava com os dias contados
por obra do Deus de Israel e, assim, a vida dos exilados tomaria novo rumo. A
promessa do Santo de Israel teria como consequência manter viva a esperança no
coração dos exilados.
A ação do goel, considerando Is 43,14-21, insere-se num conjunto maior de ações
do Santo de Israel que vai da criação (v. 15) à libertação da escravidão egípcia
(vv. 16-17). “A criação e o êxodo, portanto, são provas intimamente relacionadas,
reveladoras do poder de Javé. Quem é capaz de criar também tem o poder de
libertar” (LORASCHI, 2014, p. 388). A intervenção histórico-salvífica do goel será algo
totalmente novo, a ponto de dispensar qualquer saudade do passado (vv. 18-19).
Os grandes feitos do Santo de Israel suscitarão o louvor das criaturas, dos animais
aos seres humanos (vv. 20-21). Por conseguinte, o Israel exilado poderá contar com
a libertação a ser operada por seu goel, a lhe descortinar um horizonte de salvação.
c) Is 44,6: “Assim fala Yahweh, rei de Israel e seu goel, Yahweh dos exércitos: Eu sou
o primeiro; eu sou o último. Fora de mim, não há deus”.
12 O versículo alude ao “largo porto, onde os barcos dobravam o rio Eufrates que atravessava
a cidade. Este era, por exemplo, um meio potencial natural para fugir da cidade” (GOLDINGAY,
2005, p. 207). Este autor traduz Is 43,14, da seguinte forma: “Isto disse Yhwh – seu restaurador, o
santo de Israel. Por sua causa, estou enviando para a Babilônia e vou derrubar todos os fugitivos,
derrubar os caldeus em seus barcos com um grito”.
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A declaração do goel comporta um monoteísmo estrito, penhor de esperança
para Israel (cf. LORASCHI, 2014, pp. 383-394). Se existe um só e único Deus,
todas as interpretações que falam da derrota de Yahweh por Marduk tornam-se
equivocadas. O goel de Israel não foi vencido, por não haver deus fora dele. Sendo
assim, Yahweh é o Senhor da história e pode conduzi-la, tornando-a benéfica para
seu povo. Portanto, prospecta-se uma reviravolta da história que, de desfavorável,
passará a ser favorável para o Israel exilado. O desafio consiste em dar crédito ao
goel e por em suas mãos a construção do futuro. É o desafio da fé que confia no agir
misericordioso de Deus.
Is 44,1-8 oferece os fundamentos da ação do Deus-goel, em favor de seu povo
exilado. Israel é seu servo escolhido (v. 1). Foi criado e formado por ele (v. 2). Eis
porque será objeto de bênçãos e será “Consagrado a Yahweh” (vv. 3-5). Cabe ao
protegido “não se deixar perturbar” e, sim, crer, pois tudo quanto foi anunciado
haverá de acontecer, por ser promessa de um Deus firme como uma “rocha”, cuja
palavra é verdadeira (vv. 6-8).
d) Is 44,24: “Assim fala Yahweh, teu goel, que te formou desde o ventre. Eu sou
Yahweh, que faço tudo, estendo os céus, sozinho, e alargo a terra. Quem está comigo?”
O goel apresenta-se como o Criador tanto de Israel quanto dos céus e da terra,
sem contar com qualquer ajuda13. Aliás, ajudas são dispensáveis, pois Yahweh não
necessita delas, nem existe quem esteja à altura de auxiliá-lo.
O poder de criar será aplicado na tarefa de salvar seu protegido da situação de
exilado, para restituir-lhe a condição de povo livre. Uma coisa é certa: ninguém
poderá se opor à sua força libertadora, por mais poderoso que seja, como era o
caso do império babilônico. Se o Deus goel decidiu agir em favor de seu protegido,
nada o deterá.
O contexto em que o versículo está inserido – Is 44,21-28 – oferece pistas para a
identificação do goel. O v. 21 refere-se a Israel como servo– “meu servo” (‘abadti) –
de Yahweh, seu Criador, de quem jamais deverá se esquecer. O v. 22 comporta uma
declaração de perdão das culpas de Israel e um convite à conversão: “Volta para mim
que sou o teu goel”. A raiz g’l reaparece no v. 23, num apelo a toda criação para que
prorrompa de júbilo, “porque Yahweh agiu como goel de Jacó e mostrou em Israel
a sua glória”. Os vv. 24-28 descrevem a ação poderosa de Yahweh Criador, o goel de
Israel, sobre os videntes, os adivinhos, os sábios, a natureza e, sobretudo, sobre Ciro,
o imperador persa. Nenhuma de suas palavras, em favor de seu protegido, deixará de
ser realizada. A goelança de Iahweh, portanto, acontece da forma mais ampla possível.
e) Is 47,4: “Nosso goel é Yahweh dos exércitos; seu nome é Santo de Israel”.
13 “Javé como Criador do cosmos e da história de Israel é um dos temas que mais dão consistência
à mensagem do Segundo Isaías (Is 40-55)” (GARMUS, 2006, p. 33).
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Esse versículo pode ser considerado uma profissão de fé dos israelitas exilados na
Babilônia. Por um lado, chama a atenção para o fato de não estarem abandonados,
por terem quem tome suas dores e os defenda; por outro, supera a desconfiança em
relação a Yahweh e as suspeitas de ser inferior a Marduk. Com isso, se descortina um
horizonte de esperança, prospectando um futuro de liberdade, pela intervenção
do goel em defesa de seus protegidos.
Poder e santidade são dois aspectos da identidade do Deus goel. Enquanto Yahweh
dos exércitos coloca-se acima de todas as forças humanas, geradoras de opressão e de
morte. Todos os poderes desse mundo estão sob a sua tutela. Enquanto Santo, situa-se
num nível superior, inalcançável por quem se lhe opõe. Eis porque Israel tem motivos
para acreditar e esperar na intervenção favorável do seu goel.
A identidade do goel, v. 4, é explicitada em seu contexto literário, representado
por Is 47,1-15. Trata-se de palavras fortes contra a Babilônia e sua pretensão de
impor-se sobre os demais povos – “Para sempre serei dominadora” (v. 7); “... a que
dizia em seu coração: ‘Eu (sou poderosa) e ninguém mais” (v. 8), – não percebendo
a proximidade do fim, sem que ninguém lhe venha em socorro (vv. 13-15).
A derrocada babilônica resulta da ação de Yahweh na história, em favor de seu
provo exilado. A Babilônia, por sua vez, não tendo quem a defenda, está fadada
a desaparecer. A ação do goel de Israel consiste, pois, em reduzir a nada quem
humilhou seus protegidos. É a demonstração de sua misericórdia!
f) Is 48,17: “Assim fala Yahweh teu goel, o Santo de Israel: ‘Eu sou Yahweh teu Deus, que
te instruo, para que tires proveito no caminhar nos caminhos pelos quais caminhas’”.
A ação do goel consiste em criar nos israelitas exilados um novo modo de proceder,
num contexto onde a fidelidade ao Deus dos antepassados se constrói a duras penas.
Afinal a tática de dominação babilônia consistia, exatamente, em levar as lideranças dos
povos dominados para a capital do império e, ao lançá-las num caldeirão de culturas
e de religiões, fazê-las perder a identidade de origem e, de certa forma, se tornarem,
como quê, desenraizadas. Se um grupo dentre os israelitas conseguiu manter-se fiel
à sua fé, sem ceder à tentação de bandear-se para outros deuses, foi devido à ação de
seu goel, sempre a instrui-lo no modo de ser e de proceder – derek – exigido pela fé e
codificado na Lei de Moisés. Deixados à própria sorte, os israelitas seriam incapazes de
seguir adiante e colocar toda sua confiança em Yahweh. A ação misericordiosa do Deus
goel permitiu-lhes sobreviver, onde tudo apontava para o fim e para a dissolução14.
Is 48,18-19 revela a sensatez de se deixar guiar pelo Deus goel, naquele momento
preciso da história. O exílio foi o resultado da incapacidade de dar ouvidos a
Yahweh e caminhar na fidelidade a ele. Israel não levou a sério os mandamentos
(mishvot) de Yahweh e perdeu a chance de ver a prosperidade (shalom) ser grande
como um rio e a justiça (tzedaqah), como um mar (v. 18). Pior ainda: foi banido da
14 Aqui se fundem dois temas: “o caminho da conduta” e “o caminho iminente do retorno” para a
terra, ou seja, o novo êxodo (cf. ALONSO SCHÖKEL; SICRE DIAZ, 1988, p. 321).
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presença de Yahweh e perdeu a chance de se tornar uma descendência numerosa
como a areia da praia e os seus filhos como grãos de areia (v. 18).
O goel de Israel oferecia-lhe, pois, uma nova chance de sobreviver, na condição
de se deixar guiar por ele. A ação do goel é insuficiente sem a colaboração de seu
protegido. Esse deve se fazer obediente a quem tem a tarefa de resgatá-lo e lhe
restituir a dignidade de outrora.
g) Is 49,7 – “Assim fala Yahweh, goel de Israel, seu Santo, ao desprezado e
abominado, povo escravo dos tiranos”.
A relação de goelança se estabelece entre o Santo e o Israel desprezado e
humilhado, reduzido à escravidão pela ação de tiranos. Se, de fato, Yahweh é o
goel de Israel, deverá intervir em favor do protegido, para resgatá-lo das mãos dos
opressores e lhe devolver a liberdade. A ação do goel decorre da solidariedade
misericordiosa com seu protegido, recusando-se a vê-lo desumanizado, com o
risco de desaparecer. A sobrevivência de Israel depende da intervenção urgente de
seu Deus goel, única esperança, num contexto inteiramente adverso.
A defesa do protegido exige do goel enfrentar os opressores. Como pano de
fundo, está a consciência de que a força de Yahweh supera a de quem tiraniza seus
protegidos. Portanto, tem condições de cumprir a tarefa-missão de goel do Israel
exilado, cuja esperança deve ser toda colocada no seu Deus libertador.
Is 49,7 conclui o oráculo iniciado no v. 1, correspondente ao segundo canto do servo
de Yahweh. A identidade do servo é descrita com tonalidades proféticas, fazendo eco
à vocação de Jeremias (Jr 1,5), chamado desde o ventre materno para ser mediador
da ação salvadora de Yahweh em favor de Israel. Na condição de servo – “meu servo”
– ‘abadi (v. 3) – teria a função de reunir Israel da dispersão e reconduzi-lo a Yahweh
(v. 5). Esse era o grande anseio dos exilados: ver as tribos de Jacó restauradas e os
sobreviventes reconduzidos à terra (v. 6). Por conseguinte, a goelança de Yahweh
aconteceria na história pela ação do servo, cuja missão consistia, exatamente, em atuar,
qual novo Moisés, para libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico.
h) Is 49,26 – “Toda carne saberá que eu sou Yahweh, teu salvador e teu goel
poderoso, ó Jacó”.
O Deus goel apresenta-se na condição de poderoso salvador (moshi‘a)15. Portanto, apto
para realizar sua tarefa específica de libertador, em favor do Israel exilado, chamado de
Jacó. Cabia-lhe vencer o poder opressor e deixar partir quem fora obrigado a migrar
para longe e viver numa terra estranha, que não lhe pertencia, distante daquela dada
aos antepassados como herança. Só um goel poderoso (’abîr) seria capaz desta façanha!
Israel estava em boas mãos. Cabia-lhe, apenas, confiar na ação favorável do seu goel. “A
15 Yahweh é, também, designado como Salvador em Is 43,3.11; 45,15.21.
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salvação assim realizada pode ser vista e compreendida pelo mundo inteiro (excluídos
os opressores)” (ALONSO SCHÖKEL-SICRE DIAZ, 1988, p. 328)16.
Is 42,22-26 alerta Israel no sentido de colocar a esperança em seu Deus goel, pois os dias
do Império babilônico estão contados. Sob a ordem de Yahweh os “filhos” e as “filhas” do
povo serão trazidos nos braços e carregados nos ombros (v. 22). A situação haveria de se
reverter: os reis e as princesas dos opressores “prostar-se-ão diante de ti com o rosto em
terra e lamberão o pé de teus pés. Então saberás que eu sou Yahweh: aqueles que esperam
em mim não serão confundidos” (v. 23). Havia, pois, motivos para confiar e esperar. O v.
24 contém duas perguntas retóricas que servem de contraponto para as declarações dos
versículos seguintes: Quem tem o poder de arrancar alguém das mãos do valente? Quem
pode salvar o oprimido das garras do tirano? Sim, Yahweh tem o poder de libertar seu
protegido; essa é sua missão de Deus goel, protetor de seu povo, Israel. Por isso declara: “Eu
entrarei em litígio com os teus inimigos e salvarei os teus filhos” (v. 25).
O futuro dos inimigos de Israel prospecta-se tenebroso. Comerão a própria carne e
beberão o próprio sangue, como se fora vinho novo, bebido no lagar (v. 26). Só alguém mais
forte que um tirano poderá vencê-lo. É o caso do Deus goel, protetor de Israel, que vencerá o
poder babilônico e permitirá a seu protegido voltar para casa, em paz e segurança.
i) Is 54,5: “Teu esposo é quem te criou; Yahweh dos Exércitos é o seu nome. Teu
goel é o Santo de Israel, teu Deus. Deus de toda a terra será chamado”.
Criação e salvação são as duas faces da mesma ação do goel de Israel17. O mesmo
poder de criar se transforma em poder de salvar. Os dois termos estão intimamente
relacionados. Como é possível o Criador defrontar-se com sua criatura aviltada e não
intervir em seu favor? Se a chamou à existência por amor, deverá se compadecer e agir
com misericórdia ao vê-la privada de dignidade. Por outro lado, jamais poderá omitirse em face de quem destrói sua obra, como se desdissesse sua palavra criadora. Quem
tem poder sobre a criação é o Criador. E jamais alguém o privará dessa dignidade, pois
Yahweh Criador é senhor de toda a terra. O poder babilônio, portanto, é reduzido à sua
real insignificância ao ser confrontado com o goel do povo exilado.
j) Is 54,8 – “Com amor (hesed) eterno, tenho misericórdia (rhm) de ti, diz Yahweh, teu goel”.
Esse versículo contém a terminologia fundamental desse artigo. A ação do goel
é misericordiosa por lhe brotar das entranhas (rhm) e se expressar como bondade
misericordiosa (hesed). Na condição de goel, Yahweh é todo misericórdia em favor
de seu protegido, o Israel exilado. Aqui se mostram as muitas facetas da misericórdia.
Quiçá a principal seja a ação de libertar do cativeiro babilônico, como, no passado,
acontecera na escravidão egípcia.
A declaração – “diz Yahweh, teu goel” – conclui o bloco formado pelos vv. 1-8,
16 Cf. Is 40,5, onde a expressão kol basar também é usada com o sentido de “o mundo inteiro”.
17 “A criação tem especial importância para o Dêutero-Isaías. Constitui uma das bases de
afirmação da superioridade de Javé com relação aos outros deuses” (LORASCHI, 2014, p. 387).
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no qual Is 54,5 está, também, inserido. Uma leitura do conjunto permitirá situálos em seu contexto semântico, tecido de esperança. O v. 1 é um convite à alegria
pela superação da esterilidade, ou seja, da perspectiva de desaparecer por se ter
fechado à fonte da vida. Na verdade, a estéril terá mais filhos do que a casada.
A fecundidade será tal a ponto de a tenda dever ser alargada, para acolher os
numerosos filhos que virão em abundância, para repovoar as cidades abandonadas
(vv. 2-3). O desafio consiste em manter viva a fé – “Não tenhas medo!” – e não se
deixar abater, tampouco ficar remoendo os fatos passados, fixando-se no avesso
da vida, que está na origem do exílio (v. 4).
A garantia do futuro funda-se no fato de Yahweh ser o “esposo” de Israel, que não
pode ver, de braços cruzados, os maltratos infligidos à bem amada (v. 5). Os vv. 6-8
são uma espécie de diálogo entre o esposo Yahweh e a esposa Israel. Se, por um
breve momento, a esposa foi abandonada e reduzida à aflição, chegou o momento
de recuperar a alegria. “Com misericórdia (rhm) imensa” será resgatada (v. 7) pelo
goel salvador. O v. 8 coteja duas ações do Deus goel: no passado – “escondi o rosto”
– e no presente – “com bondade (hesed) eterna tenho misericórdia (rhm) de ti”.
O final do v. 8 – “diz Yahweh, teu goel” – funciona como um juramento, onde o
Deus de Israel se compromete a realizar tudo quanto prometeu em beneficio de
seu protegido, de quem é o goel.
4 A goelança de Yahweh no Dêutero-Isaías como teologia da misericórdia
O rápido sobrevoo pelas dez ocorrências do substantivo goel, considerando os
contextos literários e semânticos, permite-nos tirar algumas conclusões a respeito
da teologia da misericórdia no Dêutero-Isaías, cujo referencial é a metáfora oriunda
do direito de Israel, facilmente compreensível para os israelitas exilados na Babilônia.
a) A misericórdia acontece na relação entre o Santo de Israel e seu protegido,
Israel, um “vermezinho” (Is 41,14). A disparidade entre ambos salta aos olhos. Só
a compaixão misericordiosa leva quem está revestido de grandeza a se interessar
por quem é desprovido de importância. Na medida em que se rompem os limites
de seu mundo, o poderoso torna-se capaz de ver os oprimidos e humilhados e
abraçar-lhes a causa. Quanto mais insignificante forem, tanto mais se exigirá
atenção para percebê-los. E, mais, disposição para se fazer solidário com eles e
empreender uma ação libertadora.
Assim foi Yahweh em relação a Israel no exílio. Do alto de sua santidade, tomou as
dores de seu protegido, para resgatá-lo de um contexto onde o fim era iminente.
O poder divino foi todo posto a serviço de quem fora reduzido à sua mínima
expressão.
Na raiz da ação divina, está a “consciência” do Deus goel que Israel é seu “servo”
(‘ebed), seu “escolhido” (bahartî bô – Is 44,1). Como não intervir, vendo a desastrosa
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situação de seu protegido? Cabia-lhe, pois, assumir, com urgência, o papel de goel
para resgatar da aflição o Israel exilado. Na raiz da intervenção de Yahweh, em
favor de Israel, está sua identidade de Deus solidário com seu povo (cf. ARANGO,
1994, pp. 46-54). Em outras palavras, a misericórdia é fruto da solidariedade; sem
solidariedade, não existe misericórdia. Yahweh atuou como Deus misericordioso,
em favor de Israel, por se fazer solidário com seu povo no exílio.
b) Um pré-requisito para a efetivação da goelança de Yahweh consistia na
obediência de Israel ao seu protetor. Em outras palavras, consistia em crer em seu
goel, de maneira radical, pela superação do medo. Ter medo corresponde a não ter
fé! Quem tem fé, vence o medo pela raiz, embora, em circunstâncias desfavoráveis,
onde não se tem motivos para acreditar. A fé obediencial vai na contramão das
evidências, permitindo ao atribulado e ao aflito olhar para além da realidade e
descortinar possibilidades novas.
O caso preciso de Israel exilado, na relação com seu Deus goel, tinha contornos
particulares. Certa interpretação do exílio falava de Yahweh vencido por Marduk,
a divindade babilônica principal. Se o deus babilônico era mais forte, por que
contar com Yahweh, um deus derrotado? O exílio de seu povo parecia ser a prova
irrefutável de sua debilidade. Não havia motivos para acreditar nele!
Esse pano de fundo teológico-histórico transformava a fé e a obediência de Israel
exilado em verdadeiros desafios. A misericórdia do goel só se efetivaria se Israel
fosse capaz de repensar as leituras teológicas da história, que falavam de Yahweh
vencido, e construir uma teologia da história centrada em sua ação amorosa, em
favor de seu povo, cujas raízes estão na libertação do cativeiro egípcio.
c) A ação misericordiosa do Deus goel faz desabrochar a esperança no coração
do Israel exilado. O futuro descortinava-se como tempo de retomar a vida na
terra dos antepassados, deixando para trás o cativeiro babilônico e tudo quanto
representava de negação dos valores mais caros do povo de Israel.
Tratava-se de esperar, quando já não havia motivos e tudo apontava para o
desfecho da relação de Yahweh e Israel, feita de altos e baixos, ao longo dos tempos.
O exílio parecia ser o último ato de uma história, em que Israel se fizera indigno da
benevolência de seu Deus.
Entretanto, Yahweh deixa de lado as infidelidades de seu povo e intervém em
seu favor, na condição de goel, cuja tarefa consiste em resgatar seu protegido e
devolver-lhe a dignidade perdida. A misericórdia divina faz nascer a esperança,
quando os horizontes se fecham e a história parece ter chegado ao fim.
“O fundamento salvífico de Israel está no futuro de libertação, um
pouco além do que poderia esperar atendo-se à sua experiência
religiosa anterior. [...] A solidariedade de Javé aponta para uma
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realização radical da libertação da opressão, do cativeiro” (ARANGO,
1994, p. 53).

A misericórdia do Deus goel do Israel exilado revela os vínculos entre criação e salvação.
“Criação, salvação, redenção e eleição são todos aspectos de uma mesma ação solidária
de Deus” (ARANGO, 1994, p. 52). O Deus que resgata e salva seu protegido é o Deus que
o chamou à existência e a mantém. Assim, “o Segundo Isaías procura levantar o ânimo
abatido dos exilados suscitando a fé em Javé como criador do universo, único capaz de
agir com eficácia nos acontecimentos da história política que resultariam na salvação de
Israel” (GARMUS, 2006, p. 43). A salvação, como gesto de misericórdia, transforma-se em
exigência. No caso de Israel, o exílio babilônico pode ser entendido como uma maneira de
desdizer a palavra criadora de Yahweh em relação a seu povo eleito. Nesse caso, a palavra
dos babilônios se sobreporia à Palavra criadora de Yahweh, com a eliminação de Israel.
Coisa impensável para um Deus cuja ação benévola se manifestou em tantas situações da
vida do povo eleito, a começar pela libertação da opressão egípcia18.
A salvação decorre espontânea da criação. Porque criou Israel, Yahweh demonstralhe misericórdia, assumindo a identidade de goel e intervindo, favoravelmente, em
favor de seu protegido. Tendo-o chamado à existência e acolhido como povo de sua
predileção, seria impossível ver impassível o sofrimento de Israel, sem vir-lhe em socorro.
“Consequentemente, a salvação por Javé apresenta-se como a restituição criativa daquele
começo que Deus uma vez estabeleceu com a escolha de Israel” (HAAG, 1981, p. 284).
Nas origens da misericórdia, está a consciência da vinculação profunda entre
quem é misericordioso e quem se beneficia da misericórdia. Essa relação existencial
de afeto exige do agente da misericórdia atuar em benefício de seu protegido,
deixando de lado as escusas para se omitir. Nada o deterá, quando se trata de
intervir para salvar os carentes de proteção.
Entretanto, “esperar, em dêutero-Isaías, não representa uma realidade estática.
Consiste em dinamizar soluções para situações a serem superadas. Abrir caminhos!
(40,3) Abrir portas! (45,1) Portões não sejam fechados! (45,1)” (HAHN, 2009, p. 40). A
esperança exige engajamento na história, num esforço de construir o que se espera.
Esperança militante, na contramão das evidências, que dificultavam acreditar na
possibilidade de libertação da opressão babilônica (cf. HAHN, 2009, p. 40-41).
d) A libertação é o rosto da ação misericordiosa do Deus goel de Israel. Na tradição
jurídica de Israel, a intervenção do goel era exigida em situações em que o protegido
havia perdido a liberdade por motivos socioeconômicos ou em contexto de guerra.
Cabia ao goel empregar todos os esforços, de modo a libertá-lo da escravidão e lhe
restituir a liberdade perdida.
18 “O autor de Isaías 40-55, mais tarde, apropria-se da memória do êxodo, com sua linguagem e
sua teologia da libertação, e lhe dá uma nova interpretação, totalmente voltada para atender as
carências do povo exilado” (SIQUEIRA, 2006, p. 23). A ação do Dêutero-Isaías foi importante, pois,
teologicamente, o exílio “significou que Javé fez refluir a salvação efetuada no êxodo do Egito”
(HAAG, 1981, p. 283).
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A goelança do Deus de Israel se concretizaria como ação em vista de dar-lhe
novamente a liberdade e fazê-lo habitar na terra recebida por herança pelos pais,
bem longe da terra do seu cativeiro.
“A situação de Israel, pela ação de seu redentor, mudará
completamente Jerusalém, a esposa estéril, sem filhos, abandonada,
envergonhada, cheia de afrontas, conhecerá uma nova sorte: será
fecunda, esquecerá sua situação anterior, voltará a ter um nome
imposto por Yahweh, seu esposo, terá numerosos filhos, será de
novo reunida e será objeto de novo juramento do Senhor (54,6-9)”
(ARANGO, 1992, p. 255).

e) Um traço importante da goelança de Yahweh consiste em esquecer o passado
de infidelidade do Israel exilado e fixar-se no futuro, com a possibilidade de
estabelecer relações mais consistentes de obediência e de fidelidade. Yahweh
dispensa declarações de fidelidade de seu protegido, tampouco mostras de
arrependimento. Simplesmente, salva-o e lhe dá a chance de começar uma vida
nova, quiçá com fundamentos mais sólidos para caminhar com seu Deus goel.
Este elemento é basilar na teologia bíblica da misericórdia. Deus jamais se fixa no passado
de quem o acolhe como Deus, mormente, no que tem de negativo e de infidelidade. Antes,
está sempre disposto a passar por cima das mazelas do ser humano e lhe oferecer nova
chance para caminhar, descortinando-lhe um futuro para além dos sofrimentos e das
incertezas da história. Futuro e esperança fazem parte do vocabulário da misericórdia. A
fixação no passado e o desespero bloqueiam a possibilidade de a misericórdia acontecer.
f) A misericórdia liga-se, estreitamente, ao mistério da criação. A ação do Deus Criador é
levada adiante no agir misericordioso. A misericórdia recria a dignidade do ser humano
degradado, como era o caso do Israel exilado, e lhe põe no coração a consciência de
criatura amada por Deus e, portanto, cheia de valor. A dignidade recriada dá origem
à esperança, com mil possiblidade de ações positivas, de modo especial, do outro
cuja dignidade deve ser reconstruída. Desencadeia-se, portanto, um processo de atos
criadores em favor da criatura humana, passos da ação de Deus, ao “criar o ser humano
à sua imagem e semelhança” (Gn 1,27).
A misericórdia sem criação e recriação é sempre falsa. E deverá ser chamada
com outros nomes: dó, pena, piedade, comiseração, pelo fato de ser dinâmica e
geradora de processos. Misericórdia estéril nada tem a ver com a misericórdia do
Deus da Bíblia, tanto no Primeiro quanto no Segundo Testamento. Jesus Cristo foi
um exemplo consumado de misericórdia ativa, em favor da humanidade carente
de ser reconstruída nos moldes queridos pelo Criador.
Conclusão
A teologia da misericórdia do Dêutero-Isaías, inspirada na metáfora do goel, está
na base da cristologia neotestamentária. Os evangelhos apresentam Jesus Cristo
na condição de goel, empenhado a abrir para a humanidade um caminho novo de
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recriação, tendo o amor (agápe) como fundamento. Chamar Jesus de “redentor”,
“salvador”, “libertador” corresponde a chamá-lo de goel. Portanto, o conhecimento
da teologia do Dêutero-Isaías é fundamental para a confissão de fé dos cristãos. Ela
permite professar, com consciência e fundamento, que Jesus é Salvador!
Referências
ACQUAROLI, A. R. C. Marduk x Yhwh: duelo de gigantes. Estudos Bíblicos. Idolatria: a questão
é ter ou não ter imagens? Petrópolis, n. 124, p. 375-382, out.-dez. 2014.
ALONSO SCHÖKEL, L.; SICRE DIAZ, J. L. Profetas I. São Paulo: Paulinas, 1988.
ARANGO L, J. R. Isaías II o la Buena nueva de la redención de Israel. Theologica
Xaveriana. Pedagogía y Evangelización Libertadora. Bogotá, n. 102, p. 251163, abr.-jun. 1992.
ARANGO L., J. R. Deus solidário com seu povo: o Go’el no Dêutero-Isaías. Revista de
Interpretação Bíblica Latino-Americana. Petrópolis, Vozes, n. 18, p. 46-54, 1994.
BLENKINSOPP, J. Isaiah 40-55: a New Translation with Introduction and Commentary.
New York: Doubleday, 2002.
BOJORGE, H. Go’el: el Dios Pariente en la cultura bíblica. Stromata. San Miguel,
Argentina, n. 54, p. 33-83, ene.-jun. 1998.
CORDOVILLA PÉREZ, A. El Dios Goel. Sal Terrae, n. 1089, t. 93, p. 411-421, 2005.
GARMUS, L. Criação e história em Is 40-55. Estudos Bíblicos. Petrópolis, Vozes,
n. 89, p. 33-43, 2006.
GOLDINGAY, J. The message of Isaiah 40-55: A Literary-Theological Commentary.
London; New York: T. & T. Clark, 2005.
GRÜNWALDT, K. Olho por olho, dente por dente? o direito no Antigo Testamento.
São Paulo: Loyola, 2009.
HAAG, E. Deus criador e Deus Salvador na profecia de Dêutero-Isaías. In:
GERSTENBERGER, E. S. (ed.). Deus no Antigo Testamento. São Paulo: ASTE,
1981, p. 259-290.
HAHN, N. B. Vozes proféticas em Dêutero-Isaías: a recriação da identidade de um
povo. Estudos Bíblicos. Petrópolis: Vozes, n. 103, p. 30-43, 2009.
LORASCHI, C., Dêutero-Isaías e o nascimento do Monoteísmo. Estudos Bíblicos.
Petrópolis: Vozes, n. 124, p. 383-394, 2014.

STUDIUM, Várzea Grande, ano 2, n. 2, p. 1-116, abril 2016

Dr. Jaldemir Vitório

|

27

NAPOLE, G. M. “Mi salvación por siempre sera y mi justicia no caera”. Salvación en Is
40-55. Revista Bíblica. Buenos Aires, Nueva Epoca, n. 30/31, p. 143-164, 1988.
SIQUEIRA, T. M. S., Segundo Isaías: o anúncio da permanente esperança, Estudos
Bíblicos. Petrópolis, Vozes, n. 89, p. 19-24, p. 2006.
STAMM, J.J. GO – g´l – redimere. In: JENI, E.; WESTERMANN, C. Dizionario Teologico
dell´Antico Testamento. Torino: Marietti, 1978, vol. 1, col. 332-341.
WINTERS, A. O Goel no Antigo Israel. Revista de Interpretação Bíblica LatinoAmericana. Petrópolis, Vozes, n. 18, p. 17-26, 1994.
ZABATIERO, J. P. T. Servos do império: uma análise da servidão no Dêutero-Isaías.
Estudos Bíblicos. Petrópolis, Vozes, n. 18, p. 37-43, 1988.
Jaldemir Vitório
Padre jesuíta e professor de Teologia na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia – FAJE,
em Belo Horizonte, MG. Licenciatura em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico
de Roma e Doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Publicou artigos na área de Teologia Bíblica e sobre a Vida Religiosa Consagrada.
Endereço
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 2127
Bairro Planalto
31720-300 Belo Horizonte MG
Tel.: (31) 3115-7024 / 98444-1653.
E-mail: jvitoriosj@faculdadejesuita.edu.br

Recebido: 15/02/2016
Enviado para avaliação: 16/02/2016
Aprovado: 05/04/2016

STUDIUM, Várzea Grande, ano 2, n. 2, p. 1-116, abril 2016

28

|

Justiça, amor e misericórdia na teologia política

JUSTIÇA, AMOR E MISERICÓRDIA NA TEOLOGIA POLÍTICA
JUSTICE, LOVE AND MERCY IN POLITICAL THEOLOGY

João Ivo Puhl
Resumo
No Ano Santo Jubilar da Misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco, este texto é uma
convocação aos cristãos, a partir da teologia política, a despertar do sono ideológico que
naturalizou a desigualdade e a injustiça social de forma planetária. Auscultando a palavra
de Deus nas escrituras, na voz do magistério e na realidade humana que a todos envolve
e afeta, somos chamados a repensar o modo como vivemos a fé no meio social e político
e a converter-nos em santos políticos que lutam pela justiça, mas agregam-lhes o amor
misericordioso de nosso Deus que perdoa e nos quer reconciliados como irmãos, vivendo a
fraternidade e a paz, consequência da justiça.
Palavras-chave: Teologia Política. Justiça. Amor. Misericórdia.
Abstract
In the Holy Jubilee Year of Mercy, proclaimed by Pope Francis, this text is a call to Christians,
from a political theology perspective, to wake up from an ideological sleep which
transformed inequality and social injustice into a planetary form. By listening to the word
of God in the scriptures, in the teaching voice of Magisterium, and in the human reality
that involves and affects all, we are called to rethink the way we live our faith in social and
political environment and to convert us into holy politicians who fight for justice but add to
this the merciful love of our God who forgives us and wants us reconciled to one another as
brothers living in fraternity and peace as a result of justice.
Keywords: Political Theology. Justice. Love. Mercy.

Deus misericordioso e clemente, vagaroso na ira,
cheio de bondade e fidelidade (Ex 34,6).
Eterna é a sua misericórdia
(Refrão do Salmo 136)

Proponho relacionar justiça e amor não tanto na filosofia como na teologia, política
analisando o paradoxo entre misericórdia e justiça para refletir as implicações
sociopolíticas na vida dos cristãos do tema do Ano Santo Jubilar, proposto pelo
Papa Francisco, que iniciou no dia 8 de dezembro de 2015.
Nosso ponto de partida
Imaginamos vários caminhos para escrever sobre “Justiça, Amor e Misericórdia”
numa perspectiva da filosofia e da teologia política ou na dimensão do político na
vida das pessoas e sociedades. Por onde começar um texto que fale, hoje, a partir
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da realidade da população e do povo de Deus de Mato Grosso, Brasil, situado na
América do Sul e por isso na América Latina, na periferia do mundo e dos poderes
decisórios? Melhor dizendo, vivendo num espaço e tempo em que decidem sobre
nossas cabeças, ditando de fora para dentro os rumos do que fazer, do que produzir,
como viver, o que pensar e no que deveríamos acreditar?
Recolhemo-nos, em dias de penitência, silêncio, jejum e oração no advento
esperando alguma inspiração. Quanto mais passava o tempo, fomos deprimindonos e nossas esperanças se esvaíam cada vez mais. Nossa boca estava seca e nossas
ideias foram varridas como um deserto quente e sem oásis quando sopra o vento.
Estavamos quase desistindo da auscultação da realidade que nos oprimia, quando
escutamos a canção natalina que nos lembra sempre, na espera do Advento, que de
tronco seco, de um cepo velho, nasceu o broto novo que se tornou ramo, produziu
flores e nasceram frutos abundantes na terra seca do sertão.
A esperança cristã que “espera contra toda esperança” e segue na teimosa
confiança da fé de que o dado da realidade deste mundo não será definitivo e
não terá a última palavra nos reanimou. Assim, continuamos acreditando que de
“Jessé nasceu a vara e da vara nasceu a flor e da flor nasceu Maria e de Maria o
Salvador”. Emmanuel, o Deus conosco, em Jesus como menino nos foi dado para o
consolo dos justos, esperança dos pobres, libertação dos oprimidos, salvação dos
pecadores.
Neste texto, falamos a partir do nosso lugar social, acadêmico e eclesial. Somos
professor de História numa universidade pública estadual, onde não há curso de
Filosofia nem de Teologia. Doutor em História da América com a tese defendida em
2011 sobre os descendentes atuais de índios Chiquitos reduzidos e cristianizados
pelos padres Jesuítas entre 1691-1767. Quando os jesuítas foram expulsos das
colônias espanholas do mundo, nas reduções de Chiquitos foram substituídos por
clérigos diocesanos de Santa Cruz de la Sierra (hoje a maior cidade da Bolívia, sem
ser a capital, mas é o centro do agronegócio geminado com o de Mato Grosso).
Investigando as comunidades rurais chiquitanas19 da Província de San Ignácio de
Velasco-Bolívia, experimentamos a tentação de pensar o que poderia ser a região
dos Sete Povos das Missões no Rio Grande do Sul, Missiones na Argentina ou no
Paraguai as reduções Guarani se naqueles espaços as reduções não tivessem sido
destruídas pelas disputas coloniais ibéricas que pretendiam delimitar e assegurar
seus domínios territoriais na América do Sul, na segunda metade do século XVIII,
cujas façanhas destruíram grande parte dessas populações indígenas.
Os Chiquitos depois (séculos XIX e XX) foram atingidos pela migração de
colonizadores espanhóis e de outros estrangeiros que penetraram os territórios
19 Chiquitos era a denominação dada a todos os povos reduzidos pelos jesuítas nos séculos
XVII e XVIII, e no tempo presente os descendentes desses indígenas cristianizados são mais
denominados como Chiquitanos, para distingui-los dos que foram reduzidos e viviam nas dez
reduções de Chiquitos.
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das reduções para aproveitar-se do gado criado nas estâncias missioneiras e das
melhores terras de pastagens para iniciarem as suas fazendas de gado, utilizando a
mão de obra indígena. Diminuindo os espaços agrícolas e pastagens dos Chiquitos
das Reduções, em 1850 os liberais no poder da República Boliviana aboliram o
estatuto reducional, e o que eram antes 10 reduções de indígenas cristianizados
passaram a vilas e cidades bolivianas, abertas a qualquer cidadão nacional ou
estrangeiro, fechando espaços aos indígenas.
Os Chiquitos foram desapropriados sucessivamente de seu gado, de suas terras,
das suas cidades, dos seus poderes nos cabildos e tornaram-se gradativamente
marginalizados urbanos e rurais que precisavam buscar espaços nas piores terras
para se estabelecerem e sobreviverem física e culturalmente. Nos espaços religiosos
e festivos das igrejas das antigas reduções, permaneceram atuantes até os dias
atuais, mas já sem poderes sobre os assuntos da cidade (foram despolitizados=
excluídos da polis).
Desse longo processo de despojamento, os chiquitanos despertaram nas décadas
de 1980 e 90, emergindo novamente como força política organizada etnicamente
na OICH – Organização Indígena Chiquitana - , que levantou a bandeira da luta pelas
terras e territórios comunais, conquistou inúmeras demarcações, regularizações de
territórios e por mais terras continua lutando; participa das mobilizações nacionais
conhecidas como as Marchas Indígenas por Terra e Cultura, as quais alcançaram seu
auge na conquista da segunda Lei de Reforma Agrária (1996), na Lei de Participação
Social (1994) e finalmente na nova Constituição Política do Estado Plurinacional da
Bolívia (2009) que reconheceu sua língua como oficial nos municípios e províncias
onde eles, os chiquitanos, representam a maioria da população e podem pleitear
a participação política por meio de sua representação tradicional e não mais por
partidos.
A partir de 2004, os chiquitanos que estiveram ocultados, invisibilizados e negados
por décadas em território mato-grossense, simplesmente sob a denominação
pejorativa de bugres, descendentes de bolivianos, foram reconhecidos como
sujeitos sociais e culturais coletivos nos estudos acadêmicos e pelo estado brasileiro
pela FUNAI.
Seu autorreconhecimento e autoafirmação conflitiva foi retomada coletivamente
em algumas comunidades chiquitanas fronteiriças entre Brasil e Bolívia em
Mato Grosso nos municípios de Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e
Lacerda, Porto Esperidião, Cáceres e até Cuiabá, mas também no Mato Grosso
do Sul, principalmente em bairros urbanos de Corumbá. A reconstrução de uma
identidade indígena chiquitana no Brasil é um processo extremamente complexo
e conflitivo pela longa história do deliberado etnocídio consumado pela sociedade
do entorno que tem interesse no seu desaparecimento, consentido pelo Estado
nacional brasileiro.
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Em geral, aqueles que antes sempre os chamavam de bugres para denegrir sua
imagem, no momento em que alguns deles se assumem como indígenas, lhes
negam com reações violentas o direito de ser e viver em suas terras tradicionais.
Consideradas tais porque os antepassados as ocupavam como povo chiquitano
e utilizavam-nas como posseiros quando ainda era um espaço em disputa entre
portugueses e espanhóis no período colonial e depois pelos estados nacionais do
Brasil e Bolívia ao longo dos séculos XIX e XX.
A situação dos chiquitanos entre nós é emblemática para elucidar a maneira
prepotente e injusta como a sociedade do entorno se relaciona com o “outro”, os
indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais que não compartilham
dos mesmos códigos culturais capitalistas ocidentais. Somos parte dessa sociedade
como cidadãos, cristãos e Igreja e, muitas vezes, compartilhamos dos mesmos
preconceitos e discriminações contra as populações culturalmente diferentes
de nós, veiculados no senso comum que naturaliza a iniquidade nas relações e
representações.
Nesse contexto, falar em justiça e amor, e mais que nisso, em misericórdia, é
desafio bastante complexo e muitas vezes paradoxal, pois exige reconhecimento
do outro, arrependimento sincero pelas injustiças, conversão profunda nas atitudes
e reconstrução de pensamentos mais fraternos e justos, embasados na caridade
vivida e experimentada como graça do amor divino em nós, filhos de Deus Pai
amoroso.
Jesus e o Reino de Deus
Assim, refletir sobre a justiça e amor cristão no tempo presente e na sociedade
contemporânea nos remete à vida e aos ensinamentos do mestre Jesus Cristo.
Muitas vezes nos olvidamos do real significado teológico da encarnação do
Filho de Deus, nascido em Nazaré, batizado como Jesus que, depois de sua vida
missionária profética, foi assassinado. Crucificado e morto (como um malfeitor à
moda romana), foi sepultado, mas ressuscitou e apareceu aos seus apóstolos e
discípulos que, aos poucos, o reconheceram na fé como o verdadeiro ungido, o
Cristo de Deus.
Professando a fé em Jesus Cristo nas Igrejas cristãs, como podemos sondar os
desígnios e conhecer a vontade de Deus a respeito de nosso mundo, de nossas
vidas, de nossa sociedade humana? Certamente revisitando o exemplo, a prática
de vida e a palavra de Jesus de Nazaré no exercício da missão que o Pai lhe confiou,
será indispensável aos cristãos em todos os tempos e lugares para discernir o que
Deus quer.
Pensamos alguns aspectos da vida humana, no nosso tempo, à luz dos
documentos eclesiais a partir do Vaticano II, do ensino do magistério oficial da
Igreja e das reflexões teológicas dos mestres mais dedicados no continente latino-
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americano a essa crucial tarefa de sulear20 nossas práticas de fé cristã na política,
num continente de crucificados, a exemplo do mestre Jesus Cristo, nosso salvador
e libertador.
Benedito Ferraro (2008) publicou uma Cristologia em linguagem profundamente
teológica, mas acessível também a leigos e lideranças populares das CEBs,
revisitando toda a tradição vetero e neotestamentária do Deus que se dá a
conhecer primeiro na história e depois no texto bíblico, fala da mensagem central
do profeta Jesus de Nazaré, mostra como ela se articula em torno do ideal, Reino
de Deus, como critério último que julga a história humana.
Explicita que
Jesus, como profeta messiânico-apocalíptico, anuncia o Reino de
Deus como mensagem central de sua pregação. Retoma a tradição
do Deus-Goel, Defensor dos pobres. Articula-se com os movimentos
populares da Palestina do I século que reivindicam o direito do povo
sobre a terra. Proclama a ação de Deus em favor dos Am-há-res, os
simples da terra. Como os diferentes grupos de seu tempo, o grupo
de Jesus assume a explosividade que contém o anúncio do Reino. Ao
tomar posição frente aos problemas sociais, econômicos e políticos
da época, entra em confronto com as classes dominantes e acaba
sendo perseguido por causa de sua compreensão do Reino em favor
dos marginalizados e excluídos de seu tempo. Anuncia o Ano da
Graça do Senhor, retomando a tradição do Ano Jubilar, mostrando
a importância da partilha e a igualdade na convivência social
(FERRARO, 2008, p. 77).

Nestes tempos de dominação neoliberal consumista, é importante lembrar que
Javé continua sendo o defensor, o advogado dos pobres,que se movimentam de
diversas formas para resistirem à opressão e exploração, para ganharem os recursos
parcos necessários para sobreviverem, para manifestarem sua fé e sua alegria nas
celebrações religiosas ou festivas comunitárias ou familiares. A encarnação de
Jesus se deu nesse contexto sociopolítico conflitivo da Palestina do início do século
I da nossa era.
A encarnação dele foi a explícita tomada de partido e de posição política e
religiosa no contexto de dominação imperialista romana, exploração classista,
opressão machista, cultural e religiosa na sociedade palestinense, funcionando em
base a preconceitos e injustiças, onde estabeleceu sua tenda entre os pobres, para
tornar-se o Deus conosco.
No seu anúncio e prática o Reino torna-se o parâmetro para julgar o mundo, a
história, as sociedades e as culturas humanas, e serve para estabelecer critérios
20 Pensando desde o Sul do mundo não nos convêm o Norte nem o Oriente, mas precisamos
sulear nossas vidas guiadas pelo Cruzeiro do Sul e a estrela da manhã que indicam a direção aos
navegantes neste hemisfério.
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de avaliação de proximidade ou distanciamento ou afastamento na prática da
vontade do Deus do Reino que quer justiça e fraternidade entre os seus filhos.
Desnudando o antirreino
Inspiramo-nos em algumas ideias expostas por Sobrino (2007), homem de fé
cristã crítica, que publicou algumas reflexões a respeito das graves consequências
para os pobres do terremoto que acontecera em 2005, em El Salvador. Ele nos
indica uma direção essencial do viver cristão em sociedades violentamente
injustas e visivelmente contrárias à vontade de Deus. Afirma ele que o normal na
sociedade salvadorenha era não considerar as situações de injustiça em que viviam
as maiorias empobrecidas e que apenas se agravaram com o terremoto.
O modo de organizar e viver a vida das elites econômicas, sociais e políticas
daquele pequeno país da América Central e de muitos cristãos contrariava o Reino
de Deus que Jesus Cristo anunciou por palavras e obras e afirmou estar presente
no mundo, em semente, não era percebido com clareza pelos cristãos em tempos
normais. Somente postos diante da tragédia da natureza é que essa realidade de
pecado se explicitou.
A visão do terremoto deve incorporar a responsabilidade históricosocial, de modo que as consequências não sejam vistas apenas como
produto da natureza, mas também das injustiças, e deve incorporar
a perspectiva parcial do pobre, que oferece uma luz única para
conhecer a realidade natural e histórica (SOBRINO, 2007, p. 46).

Sobrino pensa que os cristãos têm uma contribuição importante a aportar ao
conhecimento da realidade de uma tragédia da natureza como é o caso de um
terremoto, mas também para conhecer uma sociedade que esconde a verdade
de seu mundo. Não será certamente o conhecimento científico que lhe é próprio
neste aporte, mas
o “cristão” pode oferecer algo importante que não é oferecido com
o mesmo radicalismo por outras tradições [...]. É fundamental adotar
uma perspectiva parcial que torne as vítimas centrais.Com base
nesse “torná-las centrais” pode-se saber melhor o que realmente
aconteceu e desmascarar o engano. Pode-se superar mais facilmente
a indiferença e até a crueldade, e pode-se reagir mais humanamente
(SOBRINO, 2007, p. 46).

Numa tragédia, as vítimas precisam ser colocadas no centro das atenções e dos
cuidados. Mas por que esperamos para que se tornem, outra vez, vítimas aqueles
que cotidianamente sofrem por falta de trabalho e renda para sustentar a si
e os seus familiares, que habitam casas construídas nos locais mais perigosos e
insalubres, que não dispõem de água potável, nem atenção à saúde e à educação
como seres humanos?

STUDIUM, Várzea Grande, ano 2, n. 2, p. 1-116, abril 2016

34

|

Justiça, amor e misericórdia na teologia política

Normalmente vivem entre nós e não os percebemos como vítimas e não os
colocamos como centrais na nossa atenção e cuidado cotidiano, nem o Estado os
prioriza nas suas políticas. Nossas vistas já se acostumaram com eles, normalizaram
ou naturalizaram a situação. Nossos sentidos se embotaram e endureceram-se
nossos corações. Ofuscou-se nossa capacidade de indignação com a situação
desumana e injusta em que muitos vivem entre nós ou ao nosso lado.
Precisamos da tragédia para sacudir nosso sono e letargia. Sobrino nos convoca
a despertar para ler, ouvir e entender a realidade na sua dimensão histórico-social,
abrindo novos horizontes no momento da tragédia natural.
Concretamente, queremos analisar o terremoto – dialeticamente
– a partir das seguintes realidades: verdade e encobrimento,
responsabilidade e injustiça, solidariedade e egoísmo, utopia
e resignação. E – a partir do mais profundo da fé cristã - vítimas e
sacramentos de Deus (SOBRINO, 2007, p. 46)

Cada um desses binômios nos abre os olhos para uma realidade que tem uma
verdade encoberta, pois um terremoto é uma catástrofe da natureza sim, mas
é também uma radiografia de uma sociedade e de um país em suas diversas
dimensões histórico-sociais. Um raio X mostra uma verdade oculta ou invisível ao
olho nu que passa despercebida ou que muitas vezes desejamos não ver.
O terremoto, segundo Sobrino (2007), desnudou a verdade oculta e tornou
visível a pobreza e a vulnerabilidade da sociedade salvadorenha como produto
da injustiça e da forma como é conduzida a política que não se propõe acabar
com a fome, a pobreza e as condições infras e inumanas de vida de milhões de
compatriotas como tarefa principal e razão de seu existir e agir.
A realidade latino-americana e brasileira nos remete necessariamente a pensar
e sentir com a Igreja que, descendo do pedestal para imergir no mundo de hoje,
no Concílio Vaticano II, produziu uma reflexão teológico-pastoral tão radical na
Constituição Pastoral Gaudium et Spes (GS) que iniciou o texto com esta expressão
feliz e muito significativa:
As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de
hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também
as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos
de Cristo. Não se encontra nada verdadeiramente humano que não
lhes ressoe no coração. [...] Portanto, a comunidade cristã se sente
verdadeiramente solidária com o gênero humano e com sua história
(GS, n. 1).

Vivemos no mundo, somos parte da sociedade, mas somos convocados a ser fermento
e sal que dão novo sabor e rumo ao convívio humano e a suas culturas. Nenhuma
realidade humana, como cristãos, nos deve ser indiferente. Os cristãos, por serem
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cristóforos21, devem ser especialistas em humanidades. Na história, compartilhamos
os mesmos problemas, desafios, dificuldades, ignorâncias e, muitas vezes, os mesmos
pecados do mundo, mas é nele que Deus se faz presente, caminha com seu povo e o
guia para que este humanize cada vez mais as relações e divinize a vida.
Sobrino questiona a nossa incapacidade de perceber as alegrias e as esperanças, mas,
sobretudo, as tristezas e as angústias dos homens, entre nós os mais pobres, que são
milhões, e dos que sofrem diariamente por causa do pecado estrutural da nossa ordem
social que contraria a vontade do Pai e do seu Reino de amor, justiça, fraternidade e
paz. Que Igreja somos nós se, como discípulos do Cristo, nos omitimos, calamos e nos
acomodamos diante do sofrimento diário de nossos irmãos?
Quantas vezes nós, individual ou comunitariamente, fechamos nossos corações
para que não ressoe em nós tudo que é verdadeiramente humano! Nas tragédias
parece que a solidariedade imediata brota com mais vigor e facilidade, mas o seu
élan vital logo em seguida se esvai com a restauração da rotina diária, estendendo
seu manto de indiferença sobre os atingidos.
Justiça como condição do amor e da misericórdia
Sobrino nos alerta que a solidariedade nas tragédias é necessária, mas não nos
permite assumir a hipocrisia de não sermos solidários com o gênero humano e
sua história no dia a dia para enfrentar e transformar as estruturas injustas que
produzem, ao longo do tempo, milhões de pobres, sofredores, seres desumanizados
e infra-humanos, quando nos desafia:
O terremoto mostra a verdade da realidade e a desmascara como
escândalo fundamental. Inclusive antes de perguntar-se pela injustiça
que aparece em um terremoto, ele força a colocar em palavras realidades
primárias: o iníquo agravo comparativo que existe entre seres humanos,
filhos e filhas de Deus, e sentimentos primários: a profunda vergonha
que devemos sentir diante disso. O Terremoto é a encenação trágica
da parábola de Jesus: coexistem os ricos “epulões”, poucos, junto aos
“lázaros”, maiorias. Descobre muitas outras coisas [...] (SOBRINO, 2007, p.
47).

Entre nós vivenciamos frequentemente enchentes seguidas de
desmoronamentos de casas, as históricas grandes secas do Nordeste, a falta de
água potável em São Paulo e em tantos outros centros urbanos ou a tragédia
da ruptura da represa construída para conter o material tóxico, resíduos da
exploração mineral que ocorreu em Mariana, ou a contaminação de nossos solos,
lençóis freáticos, atmosfera e alimentos pelo uso indiscriminado, ou melhor,
criminoso de venenos, eufemisticamente chamados de defensivos agrícolas, os
agrotóxicos.
21 Nós cristãos somos os portadores de Cristo e dos seus ensinamentos pelos nossos testemunhos
de vida.
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Que enxergamos quando as tragédias ocorrem? Quem são os mais atingidos mais
uma vez? Por que os mais vulneráveis socioeconomicamente acabam também
sendo mais violentamente afetados do que aqueles que normalmente dispõem de
mais recursos materiais e melhores condições de vida?
Sobrino argumenta a necessidade de os cristãos enfrentarem o Maligno, o pai
da mentira, cuja tarefa essencial é encobrir a verdade. Têm que cair as escamas
dos olhos cegos para enxergar como a Paulo no caminho de Damasco. Arremata
Sobrino: “A visão cristã insiste, incessantemente, em olhar sempre a realidade, para o
terremoto, suas consequências e suas vítimas. Talvez assim entremos pelo caminho da
ciência verdadeira e da erudição humana” (SOBRINO, 2007, p. 48).
Se a tarefa do pai da mentira é encobrir a verdade, a dos cristãos é descobri-la,
desvelá-la, desnudá-la. Não temos o direito de fechar os olhos, de passar adiante
como o fizeram os personagens da parábola do samaritano que foi o próximo, em
relação aos assaltados, caídos e moribundos à beira do caminho, nas margens da
sociedade.
Galilea (1983), ao tratar das exigências do amor fraterno, afirma:
A fraternidade cristã é fruto do amor fraterno: na medida em que
a caridade avança no mundo, nas sociedades, nas comunidades e
nas famílias, a fraternidade vai surgindo e se estendendo. Porque o
amor que Jesus trouxe ao mundo e pelo qual entregou a sua vida
não se reduz puramente às relações individuais, mas a criar uma
fraternidade, uma comunhão, como forma de relação em todas as
formas que assume a comunidade humana (GALILEA, 1983, p. 17677).

A fraternidade é o grande projeto de Jesus que nos quer todos irmanados, mas ela nos
desafia à ação, à prática como testemunho vivido nas comunidades neotestamentárias
e em muitas comunidades eclesiais de base até hoje. A fraternidade produz a
comunidade dos irmãos de Jesus que fazem a vontade do Pai.
Galilea, refletindo sobre a realidade da espiritualidade para realizar o sonho, a
utopia da fraternidade entre os cristãos e fora da Igreja, afirma:
Desse modo, a espiritualidade cristã corresponde à grande utopia
do Reino pregado por Jesus: a comunhão dos homens com Deus
e da vocação humana para a felicidade e a fraternidade eternas.
A espiritualidade cristã também corresponde ao anseio sempre
frustrado do espírito humano, das filosofias, das ideologias e dos
movimentos sociais de caminhar rumo à solidariedade, à plena
justiça e à fraternidade (GALILEA, 1983, p. 177).

A fraternidade é um anseio do coração humano. Não se sente feliz sozinho. Deus
mesmo constatou na criação a tristeza do Adão sem a companhia de outro ser
humano com quem comungasse.
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Na história humana, tantas lutas sociais, políticas e religiosas aconteceram sob
as bandeiras da solidariedade para a superação das injustiças, da exploração, da
escravidão, produzindo utopias de um mundo feliz, harmonioso, justo, fraterno,
mas em grande parte acabaram frustradas, mesmo deixando marcas e memórias
de que há possibilidades de a convivência social ser diferente.
Vivemos num mundo e numa Igreja que apresentam muitos obstáculos à
concretização da fraternidade. Galilea nos lembra que a ela se chega somente com
a misericórdia, pois
(...) a misericórdia é a prática do amor fraterno e nos indica os
caminhos concretos da encarnação do amor: a reconciliação e a
libertação das misérias. Além disso, o ensinamento de Jesus nos
revela que a prática da misericórdia é o único caminho universal
que cria fraternidade (fazendo-nos irmãos e irmãs uns dos outros).
Esta é a mensagem da parábola do samaritano, que é a parábola da
verdadeira prática da misericórdia e do amor fraterno (Lc 10,25-37)
(GALILEA, 1983, p. 186-7).

A fraternidade entre os homens não é o ponto de partida, mas uma possibilidade
real que se abre na medida em que a misericórdia e o amor se tornam praticados
no mundo, nas sociedades, nas culturas, nas Igrejas, nas famílias e nas relações
humanas. Galilea nos lembra ainda que
O cristianismo não nos ensina que já somos irmãos “de fato”. Se assim
o fizesse, estaria ensinando uma irrealidade. A experiência do ódio,
da divisão, da injustiça e da violência que vemos a cada dia nos
mostram o contrário. Nós não somos irmãos, mas podemos sê-lo. (...)
Jesus exige de nós e nos dá a força para que nos tornemos irmãos.
Mas o fato de sermos irmãos é algo que depende de nossa atitude
de “usar de misericórdia”, comprometendo-nos com o outro (Galilea,
1983, p. 187).

Só a prática da solidariedade com o caído à beira do caminho, como o fez o
samaritano, é que o tornou próximo. Ele usou de misericórdia e se tornou irmão
fraterno. Na América Latina, conclui Galilea:
Cada vez que fazemos do outro nosso próximo e irmão, em
circunstâncias de conflito e divisão pessoal, comunitária ou social,
nos reconciliamos com ele. Quando um rico se faz irmão do pobre,
isso significa que está lhe fazendo justiça e estabelecendo o processo
de uma reconciliação social (GALILEA, 1983, p. 188-9).

No entanto, Galilea (1983) insiste que
As exigências da reconciliação cristã são as exigências da paz, que é
a reconciliação consolidada: a justiça e o perdão [...] restabelecer a
justiça é uma condição básica para a reconciliação [...] em condições
de persistente injustiça, não é realista colocar simplesmente a
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necessidade de reconciliação [...] a Igreja ensina que a reconciliação
que leva à verdadeira paz é obra da Justiça (Cf. GS, 78; Pacem in Terris,
167; PP, 76; Medellin, Paz, 14) (GALILEA, 1983, p. 190-1).

O papa Paulo VI, numa formulação inspiradora, nos alerta para que busquemos
a paz, a reconciliação, mas essas só se operarão quando a justiça florescer, pois
a “justiça é o novo nome da paz”. Sem a justiça, todos estaremos ameaçados,
inseguros e em permanentes conflitos desestabilizadores das relações entre os
seres humanos.
Assim, a justiça precede o amor e a misericórdia, pois ela “elimina do caminho os
obstáculos, conflitos e rancores provocados pelas injustiças e pelos abusos, preparando
assim a reconciliação” (GALILEA, 1983, p. 191). Considera-se que “a irmandade vai além
da simples justiça, pois pressupõe o restabelecimento do encontro e das formas de
comunhão”. Entende Galilea que “uma comunidade pode realizar a justiça (...) sem
necessariamente praticar o amor e a misericórdia” (GALILEA, 1983, p. 191). Por isso o
perdão é necessário, pois “o perdão é o uso da misericórdia – e a misericórdia está além
da justiça e das libertações humanas” (GALILEA, 1983, p. 191).
Gutierrez (1987), analisando como falar de Deus diante da realidade do sofrimento
do inocente, afirma que Jó compreendeu:
[...] é que a justiça sozinha não tem a última palavra no falar sobre
Deus. Estamos total e definitivamente diante do Deus da Fé somente
quando reconhecemos a gratuidade de seu amor. A graça não se
opõe nem desmerece a busca da justiça [...] dá-lhe pleno sentido. O
amor de Deus, como todo amor, não se move num universo de causas
e efeitos, mas no mundo da liberdade e da gratuidade. [...] a questão
não consiste em descobrir a gratuidade e esquecer a exigência de
justiça, mas situar a justiça no marco da gratuidade, do amor gratuito
de Deus. Só dessa perspectiva é possível compreender a predileção
pelo pobre. [...] Essa preferência [...] é um elemento central da
verdadeira justiça divina. Não há, por conseguinte, oposição entre
gratuidade e justiça (GUTIERREZ, 1987, p 142-3).

Teólogos católicos e de Igrejas reformadas na Europa e Estados Unidos, desde
a década de 1950, na crise do pós-Segunda Guerra global, defrontaram-se
com diversos desafios à fé e às suas Igrejas no contexto do grande desastre
desumanizador nazifascista que aquelas sociedades que se diziam mais racionais,
desenvolvidas, industrializadas, urbanizadas, intelectualizadas e civilizadas
produziram e exibiram ao mundo. Onde estavam os cristãos nesses eventos? Qual
foi a eficácia da sua fé e testemunho nessa tragédia inaudível e inefável?
Desafios de uma santidade política
Os questionamentos à fé cristã provinham de inúmeros campos e setores da
sociedade que se secularizava e substituía a fé religiosa pela fé científica no progresso
racional e tecnológico da humanidade. Essa realidade e conjuntura desafiou os

STUDIUM, Várzea Grande, ano 2, n. 2, p. 1-116, abril 2016

João Ivo Puhl

|

39

teólogos Johan Baptist Metz (católico) e Jurgen Moltmann (protestante), entre
outros, a se debruçarem com afinco sobre a realidade do político como desafio
à fé cristã que não se encerra apenas na opção subjetiva e pessoal do fiel crente,
mas que nas Igrejas e suas comunidades necessariamente se expressa em formas
coletivas e sociais conforme os contextos culturais em que os cristãos vivem e as
Igrejas se organizam e articulam como instituições sociais.
Metz e Moltmann, no contexto do pós-Segunda Guerra, problematizam e
enfrentam os desafios interpostos à fé cristã e às Igrejas cristãs no mundo
desenvolvido, industrial e urbano europeu e norte-americano e chegam a afirmar
que a política hoje substituiu a metafísica da filosofia como base da teologia.
A política ganhara relevância no cenário mundial, pois se trata da dimensão
fundamental da sociedade humana em que se decide e exerce o poder e a força.
Os cristãos deveriam articular o amor e o poder de construir o mundo mais fraterno
que se opera no campo da política estatal, institucional, partidária, etc. O amor sem
poder é ingênuo, e o poder sem amor é injusto e despótico. O amor não se impõe
pela força do poder. O poder, por sua vez,pode impor-se sem amor e até contra a
justiça e o amor, como historicamente se observou no continente latino-americano
e noutros do terceiro e quarto mundos.
Faustino Teixeira (2008), aponta alguns dos temas centrais que considera
importantes contribuições à reflexão e prática da fé cristã no continente latinoamericano, entre os quais ressalta a política e sua importância humana e a fé cristã:
O documento de Puebla (1979) traduziu com muita clareza esse
sentido amplo de política, voltado para o bem comum. A dimensão
política aparece neste documento como “constitutiva do homem”,
traduzindo “um aspecto relevante da convivência humana”(Puebla,
n. 513). A atividade política ganha, assim, valorização e estima. Os
bispos acentuam a importância e o dever da igreja estar presente
neste campo da realidade, contestando vivamente a tendência
de reduzir o espaço da fé à vida pessoal, pois o cristianismo “deve
evangelizar a totalidade da existência humana”(Puebla, 514-515). O
documento assinala, de forma contundente, que a razão da presença
da igreja no âmbito político “provém do mais íntimo da fé cristã:
do domínio de Cristo que se estende a toda a vida” (Puebla, 516)
(TEIXEIRA, 2008, p. 8).

O magistério episcopal latino-americano reconhece primeiramente que a política
é parte do ser humano, pois trata da sua convivência com outros e no sentido
último da busca do bem comum ou de todos. A política então é importante para
a fé cristã que ultrapassa a vida pessoal e deve abranger toda a existência humana
em sociedade. A Igreja atua na política porque acredita que toda a vida e criação
estão afetadas pelo domínio de Cristo.
Sobrino (1985), refletindo sobre a espiritualidade cristã no continente latinoamericano, trata da Libertação com Espírito e chega a propor a necessidade de uma
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santidade política. Os cristãos que encaram os desafios da política nas sociedades
em que as maiorias sofrem inocentemente por causa das estruturas sociais injustas
e de sistemas de pecado que excluem, marginalizam, inviabilizam a vida digna e
desumanizam, necessitam de uma força do Espírito especial porque relacionam
campos que, muitas vezes, equivocadamente, foram excludentes e inconciliáveis.
Ele parte do conceito de santidade como “una realización notable de la fe, de la
esperanza y, sobre todo, de la caridad y de las virtudes que genera el seguimiento de
Jesús” (SOBRINO, 1985, p. 99) e de política como “práctica dirigida a transformar
estructuralmente la sociedad en la dirección del reino de Dios, en que se haga justicia a
las mayorías pobres y oprimidas y en que éstas encuentren vida y salvación histórica”
(p. 99). Em seguida propõe a sua articulação.
O engajamento político dos cristãos na luta pela transformação da injustiça
estrutural seria um novo âmbito de santidade por causa da consciência social
de que sua superação não pode ser apenas esforço pessoal e ascético, mas
necessita da ação coletiva, organizada e conduzida em conjunto com outros atores
sociopolíticos com perspectivas diversas e plurais. Sobrino entende que assim “lo
político aparece para los cristianos como ámbito para la santidad, que no excluye otros
posibles ámbitos, pero que se ofrece como una posibilidad e históricamente como una
necesidad según los signos del tiempo” (SOBRINO, 1985, p. 100). A experiência dos
cristãos na política no continente oferece uma dupla constatação na relação entre
santidade e política: “na vida política cristã não basta ter lucidez teórica, mas tem de
haver a realização eficaz e notável de valores cristãos e precisa evitar os subprodutos
negativos próprios da atividade política e potencializá-la na sua eficácia histórica”
(SOBRINO, 1985, p.100).
No final do capítulo ele conclui que
la santidad política es hoy históricamente necesaria para que los
pobres capten la buena noticia y la historia se encamine hacia el
reino de Dios dando más de sí. Es importante además para la Iglesia
misma, para que en su interior recobre la verdad del evangelio y
haga de éste, fundamento de su misión y para que al exterior tenga
y mantenga la credibilidad que, en la humanidad actual, sólo le
otorgará un amor eficaz a los pobres. Sólo de esta forma, además,
encarará el reto que supone para el futuro de la fe la aparición de
otras instancias salvadoras de los pobres que no aceptan o no
explicitan al Dios de Jesucristo (SOBRINO, 1985, p. 107).

A boa notícia do Reino só pode ganhar eficácia se ao anúncio seguir o testemunho
intraeclesial coerente e eficaz na sua ação no mundo. Assim, a dimensão política
da fé compromete a Igreja e os fiéis a se comprometerem no tempo presente e
histórico com a transformação da sociedade estruturada para produzir a exclusão
e miséria de multidões de seres humanos que devem tornar-se nossos próximos
pela misericórdia e amor político.
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Boff (1984) advertia aos cristãos que desejam um mundo melhor que não bastava
falar, anunciar, mas que
é preciso lutar, esforçar-se para mudar a organização errada da
sociedade, tirar o pecado do mundo. E isso só se consegue através
de uma ação política. Essa transformação vem de baixo para cima:
São os pequenos que vão consegui-la, pois os grandes não querem
mudança; a organização para eles está boa. [...] Mas as coisas só vão
mudar, se os pequenos fizerem pressão de baixo. Sempre foi assim na
história da humanidade (BOFF, 1984, p. 98).

Na América Central, que atravessou na segunda metade do século XX sucessivas
experiências políticas ditatoriais e despóticas por parte das elites contra os seus povos,
principalmente indígenas (os mais pobres entre os pobres) que resistem, se organizam
em comunidades de fé, em organizações e movimentos sociais e políticos estimulados
pelos agentes da Igreja, continuam sofrendo sistemática repressão.
Em documentário em vídeo, disponível no Youtube, em julho de 2015, assisti uma
entrevista do ex-ditador guatemalteco, o Gen. Rios Montt, sobre a repressão. Hoje
ele é um crente evangélico convertido. A sua fala explicita o que Boff afirmou na
referência que fizemos. Diz com todas as letras e sem pudor que nessa região está
em jogo quem vai mandar na sociedade.
Parafraseando o que disse Montt, resumimos algumas ideias que veiculou: Nós (elites
brancas) mandamos aqui e para nos manter no poder temos que reprimir ou eles (os
pobres, os índios, os camponeses, os trabalhadores urbanos) vão mandar e isto nós não
queremos, pois conquistamos esta posição ao longo do tempo com muito sacrifício.
Desde o período colonial, foram conquistando privilégios, recursos econômicos
e poderes à custa da expropriação e exploração das populações nativas. Não
convém às elites locais mudar isso, nem que para isso tenham que se subjugar aos
interesses imperialistas norte-americanos, cuja presença se escancara à vista do
visitante em todas as paisagens centro-americanas rurais e urbanas. No Egito, Javé
endureceu o coração do Faraó que resistiu à libertação do povo, colocando a fé de
Moisés e a confiança dos hebreus a toda prova.
O diagnóstico sobre as causas e a origem da pobreza no continente latinoamericano e de resto nos outros continentes do terceiro mundo não pode mais
ser reconhecido como fenômeno da natureza ou do atraso no desenvolvimento
material das sociedades. Pixley & Boff (1987), ao buscarem identificar os pobres no
continente, afirmam:
Pobreza hoje é principalmente fruto de um desenvolvimento
contraditório, pelo qual “os ricos se tornam cada vez mais ricos às
custas dos pobres cada vez mais pobres”. A pobreza é hoje endógena:
ela é interna ao sistema e produto natural do mesmo. Por isso pobreza
hoje significa socialmente opressão e dependência, e eticamente
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injustiça e pecado social. [...] os pobres existem porque existem
estruturas de exploração e exclusão de pobres. Podemos chamar
toda essa explicação de dialética, porque ao mesmo tempo em que
ela explica a riqueza crescente, explica também, e na dependência
dela, a pobreza crescente (PIXLEY E BOFF, 1987, p. 24-25).

A explicação dialética da origem da pobreza se opõe à teoria funcionalista. Seriam os
frutos da prática de séculos, das alternativas propostas por ela, que a desautorizariam e
exigiriam a primeira, que realmente explicaria as causas e encaminharia as alternativas
mais eficazes com “[...] a transformação do sistema social vigente a partir dos próprios
interessados, os oprimidos. Aqui se trata de libertação histórica e não apenas de
desenvolvimento econômico” (PIXLEY E BOFF, 1987, p. 26).
O sistema socioeconômico se estrutura internamente em cada país, mas tem
seus tentáculos mais cruéis na dependência externa dos grandes conglomerados
multinacionais capitalistas que comandam a economia, a política e a cultura,
e também querem comandar as crenças religiosas para destilá-las de suas
potencialidades mais críticas e fecundas de profecia, como a denúncia e o anúncio,
pela ação política dos pobres.
Considerações para finalizar
Sede misericordiosos
como o vosso Pai é misericordioso (Lc 6, 36).
Entre as muitas instruções do magistério da Igreja ressaltamos algumas das
intuições inscritas sobre os cristãos na política no Brasil, consagrados no documento
da CNBB n. 26, Catequese Renovada nos n. 266-270, que indicam uma internalização
significativa da reflexão das relações entre fé e política nas comunidades eclesiais,
quando nos resumos das margens encontramos afirmações como:
“Não se pode atuar o amor fraterno na sociedade atual a não ser através da Política”
(n. 266). Esta afirmação dos bispos indica que a Política com “P” maiúsculo é uma
das formas mais importantes e eficientes de amar os irmãos na nossa sociedade
hoje, pois ela mexe com as decisões centrais da vida socioeconômica e estabelece
as políticas estruturadoras prioritárias do Estado nacional e preocupa-se com
o bem comum e ordena as relações entre pessoas, grupos sociais, instituições e
atores políticos.
O catequizando,além de se tornar um discípulo seguidor de Jesus Cristo na
comunidade eclesial, tem que saber que sua atuação (anúncio e testemunho)
ocorre na sociedade, no mundo, como luz, sal e/ou fermento. Dizem os bispos: “A
fé como interpretação global da existência deve ordenar a Política” (n. 267). Nada do
que é humano nos deve ser indiferente, dizem os bispos no Concílio Vaticano II.
Cristo ilumina toda a existência humana e social, por isso os cristãos têm que atuar
nas diversas instâncias da vida sociopolítica de seu país.
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Ainda dizem: “Política em sentido amplo é missão de toda a Igreja: em sentido estrito
(política partidária) compete aos leigos” (n. 268). A Igreja tem compromisso com
a grande Política porque faz parte de sua missão que compete ao papa, bispos,
padres, religiosos e irmãos leigos. No entanto, dizem que a política partidária é
tarefa especial dos leigos, pois a eles compete.
A transformação dos cristãos em santos políticos é o desafio maior no contexto
contemporâneo global em que os interesses econômicos dos grandes conglomerados
multinacionais se descolaram completamente da satisfação das necessidades básicas
humanas e de qualquer dimensão ética societária para autonomizarem o interesse pelo
lucro a qualquer custo, na mais alta taxa de retorno possível, no menor espaço de tempo e
ao menor custo financeiro. Mais do que isso, essas megaempresas impõem globalmente
as suas exigências e interesses em todos os locais onde atuam ou suas mercadorias e
serviços alcançam por meio da atuação política, comprando e financiando políticos.
Porém, mais desafiador do que isso parece-nos a cultura fantasiosa, consumista e
individualista que se gera e divulga po meio das artes (música, cinema, telenovelas),
agências de notícias, das tecnologias da informação e da comunicação na rede
mundial dos computadores, dos meios de massa e redes sociais como os valores
máximos. Em vários casos recentes, a vida vem imitando a ficção e não o contrário.
Ficção e realidade se confundem não por acaso, mas por um projeto cultural e
socioeconômico. Qual é o sentido e quais os significados desse projeto? Quais os
valores que veicula? A quem interessa essa cultura e quem se favorece com tal
projeto? Os cristãos não podem ingenuamente fugir desses questionamentos. Por
eles, pode-se iniciar um diagnóstico que informe uma proposta de ação profética
transformadora na contracorrente.
Na bula de lançamento do Ano Jubilar da Misericórdia, o papa Francisco afirma
que a misericórdia é a característica maior do amor de Deus Pai pelos seus:
Nas parábolas dedicadas à misericórdia (Lc 15,1-32), Jesus revela a
natureza de Deus como a de um Pai que nunca se dá por vencido
enquanto não tiver dissolvido o pecado e superada a recusa
com a compaixão e a misericórdia. [...] Nestas parábolas, Deus é
apresentado sempre cheio de alegria, sobretudo quando perdoa.
Nelas, encontramos o núcleo do Evangelho e da nossa fé, porque a
misericórdia é apresentada como a força que tudo vence, enche o
coração de amor e consola com o perdão (PAPA FRANCISCO, 2015
9, p. 5).

Aquilo que aos olhos do mundo parece fraqueza (compaixão e misericórdia) de
Deus, no seu projeto para a humanidade se revela e mostra como a sua força que
vence a injustiça, a opressão, a exploração, o ódio, a vingança, os ciúmes, o egoísmo
e a violência, pelo perdão. Estará envolto na misericórdia aquele que se arrepende
e pede humildemente o perdão e aquele que, ofendido, é capaz de perdoar como
Deus Pai o fez em seu Filho Jesus Cristo por nós.
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Neste Ano Jubilar, façamos muita leitura e auscultação da palavra de Deus, oração,
jejum, abstinência, penitência, conversão, peregrinação, sobretudo engajamento e
compromisso sociopolítico para superar as injustiças, na busca da reconciliação e
da construção da fraternidade dos filhos de Deus, sem hipocrisia. Comecemos em
casa, na nossa rua, no bairro, na comunidade, na escola, no trabalho, na cidade
onde elegeremos novos prefeitos e vereadores com a tarefa de priorizar os mais
necessitados com os benefícios dos recursos e políticas públicas.
Nesse engajamento social crítico, vale o conselho do Mestre que disse: “Sede simples
como as pombas, mas espertos como as serpentes” (Mt 10,16). Não nos deixemos
enganar ingênua e facilmente. Não tomemos por verdades o que são apenas
suposições, suspeitas, acusações ou calúnias e preconceitos discriminatórios contra
os mais fracos, injustiçados e necessitados. Desconfiemos e questionemos sempre,
mas ajamos de forma organizada e comunitária e não apenas falando. Compaixão e
misericórdia exigem ação comprometida e incondicional com o próximo.
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A RECONCILIAÇÃO NA PERSPECTIVA DO PARADOXO
DA MISERICÓRDIA E DA JUSTIÇA
RECONCILIATION IN THE PERSPECTIVE OF PARADOX
OF MERCY AND JUSTICE
Dr. João Inácio Kolling
Resumo
Destacamos alguns elementos do contexto da reconciliação: misericórdia e justiça. As regras
da justiça nem sempre são as mais eficazes para reatância das rupturas, desencontros ou
dissensões. Pode o apego exagerado a regras caducadas pelo tempo e pelos novos contextos
da vida constituir um empecilho, bem como a pressa superficial que força a reconciliação e
tenta buscar reconciliação que não considera as raízes do desencontro; e, por fim, é sedutora
a busca de reconciliação que não liberta para novos e melhores níveis de convivência das
pessoas desencontradas. Do ponto de vista do pensamento cristão, pressupõe-se que a
justiça necessita da misericórdia para poder tornar-se eficaz. As sínteses são dificultadas
pela contradição entre o que as pessoas vitimadas exigem dos agressores, extremo rigor das
regras estabelecidas, enquanto almejam, em contrapartida, uma larga misericórdia diante
das infrações de regras infringidas.
Palavras-chave: Reconciliação. Justiça. Misericórdia. Corrupção. Hierarquização social.
Abstract
This article underlines some elements in the context of reconciliation: mercy and justice. The
rules of justice not always are successful to mend ruptures, misunderstandings, dissensions.
Holding excessively on outdated rules due to time or new life contexts can create difficulties
as well as a superficial hurry to push for reconciliation trying to reach it without considering
the source of the misunderstandings; and, finally, it is seductive to search for reconciliation
that does not set free for new and better levels of living together those in misunderstandings.
From a Christian thought perspective it presupposes that Justice needs mercy to become
effective. The synthesis are difficult because of the contradiction between what the victims
demand from aggressors, extreme fidelity to established rules, and what they long as
counterpart, a large portion of mercy in relation to violation of their broken rules.
Keywords: Reconciliation. Justice. Mercy. Corruption. Social Hierarchizing.

1 Reconciliação e suas perspectivas
1.1 Preâmbulo
Popularmente fala-se que a violência, seja objetiva ou mimetizada, tende a
gerar outras formas de violência; e, quando se busca a reconciliação perante atos
interpretados como violentos, o êxito nem sempre é assegurado porque, na busca
do acerto, podem avivar-se outros sofrimentos.
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Existe também uma fonte inevitável de sofrimentos que decorre da própria
pirâmide social, uma vez que ela tende a justificar segmentos sociais e a submeter
outras pessoas, levando-as a sofrimentos profundos e de difícil desfecho. É
notável como a vida social está impregnada de conflitos, disputas e atos violentos.
Muitos fatores, desde emocionais a culturais, alargam as dificuldades para um
discernimento capaz de equacionar as dissonâncias e chegar à reconciliação.
Quando estabelecida a violência, seja estrutural, seja de transgressão de uma
ordem estabelecida ou de subversão a um status implantado, sempre implica
em ação de força contra alguém: ou grupo, ou classe, ou povo, ou categoria, ou
indivíduo, ou etnia. Duas mediações revelam-se mais usuais e eficazes para o
alcance do entendimento ou da reatância do desencontro: a justiça e a misericórdia.
Na organização civil predomina o apelo à justiça, mas, nem sempre as regras
estabelecidas para dirimir os desencontros são adequadas ao momento e ao
fato. Podem até constituir fonte de mais violência. Já na perspectiva religiosa, o
pensamento cristão se pauta pela centralidade da misericórdia. No entanto, a
aproximação do discurso com a prática misericordiosa, por sua vez, também não
encontra caminho fácil e nem linear. Parece que uma misteriosa inclinação leva
a falsear a adversidade e a atribuir-lhe características ampliadas pela mágoa ou
perda, enquanto atenua as contravenções infringidas.
Em tempos de saturante bombardeio de informações sobre atos e fatos de
corrupção e de desrespeito frontal diante das normas de justiça estabelecidas,
começam a emergir também, e simultaneamente, múltiplas inquirições sobre o
significado e os efeitos da reconciliação: sobre a validade e a eficácia das regras
de justiça; sobre a eficiência de regras éticas, morais e religiosas; e, sobre o efeito
da misericórdia para um efetivo entendimento entre pessoas que se veem num
emaranhado de conflitos e tensões.
Vamos ponderar brevemente sobre a conceituação dos termos reconciliação,
justiça e misericórdia, a fim de ressaltar que na reconciliação, a misericórdia, do
ponto de vista cristão, é um pressuposto para que possa ocorrer justiça. Todavia, não
se trata de abordagem teológica, mas, tão somente de um enfoque hermenêutico,
em que valorizamos o discurso do Papa Francisco sobre a misericórdia como
expressão relevante do pensamento cristão.
1.2 Os conceitos
Uma definição bem ampla e aberta da palavra “reconciliação” diz que é o “ato
de restabelecer boas relações”. A palavra “reconciliação” é também definida como
“reentrada num relacionamento transformado. Significa a união de duas partes,
que deveriam estar juntas o tempo todo.”22 Em diversos dicionários aparece ainda
22 GRAHAM, Billy. Reconciliação – significado. Disponível em: <http://www.Iqc/index.
php?option=com_content&=article&id=4957:reconciliação-significado&catid=41&Itemid=65>.
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uma outra peculiaridade do significado de reconciliação: “É o restabelecimento de
relações entre duas ou mais pessoas que andavam desavindas.”23
Por outro lado, o que acontece com o ato de reconciliação? Ou, o que se pode fazer
para estabelecer um ato de reconciliação? Geralmente o processo de reconciliação
envolve uma série de procedimentos de ocultação, com o intuito de evitar conflitos
mais graves ou, para evitar que novos conflitos voltem a manifestar-se na mesma
intensidade. Pode igualmente ocorrer tentativa de poupar quem agiu de forma
errada, desleal, ilegal ou violenta. Estes aspectos já abrem algumas perspectivas
que facilmente complicam a eficácia da reconciliação.
Robert J. Schreiter (2002) salienta que a reconciliação pode envolver três
contextos distintos que se distanciam do significado genuíno de reconciliação,
porque costumam ignorar a violência que causou a ruptura:
a) Reconciliação como paz apressada - Recurso de apelação corriqueira por
parte dos agressores que, mesmo reconhecendo que erraram, querem evitar
as consequências do que fizeram e, por isso, olham muito para frente e apelam
para um novo começo, para uma nova postura e evidente ocultamento do que
aconteceu. Na verdade, acabam exercendo uma espécie de coação para persuadir
as vítimas, a fim de que se estabeleça a reconciliação.
Este modo de proceder pode até confundir-se com a reconciliação cristã, no
sentido de apelação para esquecer o que aconteceu, mas, com uma implicação de
efeitos marcantes: passa por cima da origem dos sofrimentos causados. Pode, pois,
disfarçadamente, constituir um processo de persistência nas formas opressoras
e, assim, perpetuar mais violência. “Trivializar e ignorar a memória é trivializar e
ignorar a identidade humana” (SCHREITER, 2002, p. 29). Mesmo que se evitem
as causas do sofrimento, até para não aprofundá-lo, a abreviação do processo de
reconciliação pode mais inibir do que facilitar a reatância.
Assim muitos palpites ingênuos e permeados de boa intenção, tendem a exercer outra
violência sobre a vítima ferida ao persuadi-la com vistas a uma rápida reconciliação.
Líderes religiosos incidem facilmente nesta metodologia de pressão. Mesmo dando
destaque correto ao perdão, na perspectiva cristã, tendem a ignorar que o processo de
reconciliação não se efetua mediante pressão, e, sem confrontar as causas.
A não abordagem das causas do sofrimento gera outros sofrimentos. Por isso, tal
procedimento, quando o agressor deseja acelerar o ritmo da reconciliação, acaba,
na verdade, propondo uma falsa reconciliação. A ação para um processo apressado
desrespeita a dignidade da vítima e a capacidade da restauração da dignidade ferida.
A reconciliação, por implicar em mais do que o cessar dos atos de violência, não pode
Acesso em: 04 dez. 2015.
23 Reconciliação. Disponível em <http://www.dicionárioinformal.com.br>. Acesso em: 04 dez.
2015.
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ignorar o processo de restauração, geralmente demorado e impregnado de muitas
inseguranças. Assim, reconciliação não deve ser confundida com arrependimento de
quem perpetrou a violência ou causou ruptura, porque o perdão e a reconciliação só
podem provir de quem sofreu a violência ou a ruptura, ou seja, da vítima.
b) Reconciliação sem libertação - constitui outra tentação específica de setores
de tendência conservadora, que estabelecem a reconciliação na centralidade da
práxis cristã, mas, que ignoram o processo de libertação que se faz necessário. É
outra forma de ocultar, às vezes até através da falácia, para acionar mediações que
possam propiciar a reconciliação. “A libertação não é uma alternativa à reconciliação,
mas um pré-requisito para ela. Assim, não propomos reconciliação no lugar de
libertação; pedimos libertação a fim de produzir reconciliação” (SCHREITER, 2002,
p. 32).
Não se pode pressupor reconciliação sem o reconhecimento da natureza
da violência, pois, é fundamental agir positivamente em vista de evitar o
reaparecimento da ruptura. Requer-se uma libertação não só em relação ao ato
violento, mas, das estruturas e dos processos que permitiram sua manifestação.
Na tentação de desejar efetuar reconciliação sem libertação, pode ficar escondida
a realidade conflituosa que, tampouco, viabiliza uma reconciliação. Nesta ocultação
pode ocorrer disfarce da violência. Por exemplo, em casos de racismo, como lidar
com a raiva dos discriminados? Podem estruturas implantadas não permitir avanço
na capacidade para um grupo, ou pessoa discriminada, efetuarem um processo e
reconciliação.
Uma argumentação enganosa permite também pressupor que a conflitividade
entre seres humanos seja característica peculiar da condição humana e, por
isso mesmo, compatível com o cristianismo. No entanto cabe a pergunta: a
conflitividade é realmente essencial à nossa condição? Caso seja, a reconciliação
nem seria necessária e, nem mesmo eficaz. Além disso, o referido pressuposto
justificaria a normalidade das práticas violentas.
Na perspectiva cristã entende-se que Deus proporcionou a reconciliação por meio de
Jesus Cristo, e, por isso, no convite da superação da conflitividade, não se considera o
conflito como sendo a forma última da realidade (cf. SCHREITER, 2002, p. 34).
c) Reconciliação como processo administrado - em muitas situações um
mediador habilidoso consegue ajudar partes em conflito a rapidamente reatarem
as condições que geraram desencontro ou dissonância. Pode a capacidade de um
mediador constituir barganha que leva as duas partes dissidentes a abdicar de
partes do seu desencontro, com vistas a encerrar o conflito.
Esta barganha constitui uma praxe comum para harmonizar questões partidárias,
de coalizões, de contratos e de organizações comunitárias. No entanto, o pressuposto
de que o surgimento de conflitos é próprio da condição decorrente de interesses
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ou dos desejos que movem pessoas e grupos. Por isso, o processo administrado de
reconciliação pressupõe dignidade mínima das duas partes desencontradas, a fim de
levá-las a estabelecer compromissos possíveis de serem assumidos.
Ainda que o processo de administração da reconciliação possa ser assimilado
como atinente ao processo de reconciliação cristã, é bem distinto porque
pressupõe que as partes em conflito produzam a administração da reconciliação e
a transformem em mero procedimento de racionalidade técnica, ou seja, o simples
cultivo de uma habilidade para lidar com problemas e administrá-los. Tal noção
foge do pensamento bíblico que não assimila a reconciliação como habilidade de
controle, mas, “é algo a ser descoberto – o poder da graça de Deus, desabrochando
na vida da pessoa” (SCHREITER, 2002, p. 37).
A reconciliação, ao invés de habilidade equivale, no sentido bíblico, a uma atitude,
pois não é mera ferramenta para fazer consertos e depende muito mais de uma
espiritualidade do que de habilidade técnica ou estratégica.
1.3 Reconciliação na perspectiva da justiça e da misericórdia
Marcos E, Fink define a justiça como a aplicação do que é merecido (devido)24. É
comum que se associe justiça a retribuição, mediante obra praticada, tanto boa ou
ruim. Trata-se de antiga herança do direito romano de dar a cada um, o que lhe é
devido. A questão, no entanto, nos remete à pergunta: o que é devido a cada um?
Tal pergunta nos coloca diante de dois significados bem diversos:
a) O da conformidade da conduta de alguém a uma norma estabelecida e, sob
este ângulo, julga-se o comportamento em relação a uma norma;
b) O da justiça como eficácia das normas com vistas a viabilizar relações entre
indivíduos humanos. Sob este enfoque, centraliza-se o julgamento das normas e
não o comportamento das pessoas. A referência à norma e, não ao comportamento,
enfatiza a condição de uma norma: se ela permite ou se dificulta as relações
humanas.
À ponderação filosófica cabe analisar a natureza da norma: se procede de um
ato autoritário e prepotente; se nasce de um consenso, ou, como é sustentado no
campo religioso, se provém de uma instância divina.
Aristóteles, por exemplo, achava que justiça era a conformidade com a lei
estabelecida. Injustiça seria, portanto, um inconformismo com a lei.
Hobbes, mais recentemente, sustentou que justiça consiste na simples
24 Cf. FINK, Marcos E. Justiça, misericórdia e graça. Disponível em: <http://www.ganancia.com.b/
mateus938/index.php?id=4>. Acesso em: 04 dez. 2015.
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manutenção de pactos e o papel do Estado seria o de manter a viabilização dos
pactos segundo regras estabelecidas:
que os homens cumpram os pactos que celebrarem. Sem esta lei
os pactos seriam vãos e não passariam de palavras vazias; como o
direito de todos os homens a todas as coisas continuaria em vigor,
permaneceríamos na condição de guerra.25

Para o filósofo Platão, o foco estava estabelecido sobre a própria norma, pois, a
justiça seria um instrumento. A justiça, tanto como instrumento, ou, como objeto
a ser alcançado, tenderia a envolver ou uma função de reinvindicação, ou uma
perspectiva de libertação das normas inadequadas ou injustas. Platão afirmou que:
a justiça é de tal maneira um bem que qualquer pessoa que a possua
está em melhor situação do que uma pessoa consumadamente
injusta que desfrute de recompensas sociais, não raro recebidas pelo
justo (KRAUTH, 2013, p. 367).

Para ajustar tal equação moral, Platão salientou que “a justiça descontada
pela dor e pela desonra é mais vantajosa do que a injustiça suplementada pelas
recompensas da justiça” (KRAUTH, 2013, p. 367) 26.
Na Idade Média, Tomás de Aquino sustentou que justiça é dar a cada qual seu direito:
o justo não é determinado por lei, mas, pela identidade profunda do ser humano:
[...] justiça é o hábito segundo o qual alguém, com constante e
perpétua vontade, dá a cada qual seu direito [...]. A justiça é então,
a virtude que incentiva a pessoa a estar atenta às necessidades do
outro e a respeitar também a alteridade de cada um porque cada
pessoa é um outro (SELLA apud MEIER, 2003, p. 253).

À parte destas questões de definição, permanecem sempre interpeladoras as
perguntas: como conciliar justiça e misericórdia? Para cristãos, qual deveria, afinal,
estar em primeiro lugar?
A Bíblia, por exemplo, é perpassada pela ênfase relacionada à misericórdia.27
O termo hebraico “hesêd” refere-se aos laços de amor, benevolência, bondade e
25 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. São
Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 123. Ele ainda argumenta: “Tal como a justiça depende de um pacto
antecedente, assim também a gratidão depende de uma graça antecedente, quer dizer, de uma
dádiva antecedente” (p.127).
26 Platão também entendia que a justiça, assim como a saúde se relaciona para o bem-estar no
corpo, seria um arranjo harmonioso da alma (cf. KRAUTH, 2013, p. 369). Por isso, uma pessoa justa
seria mais feliz (Livro IX).
27 Como diz no Sl 103:17: “Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade
sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos” (cf. MONTENEGRO, G.
Justiça e misericórdia. Disponível em: <http://cristianismopuro.blogspot.com.br/2012/05/titambemsenhor-pertence-misericórdia.html>. Acesso: 04 dez. 2015.
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favor que unem os membros de uma comunidade.28 Assim, a “hesed” personifica
boas relações entre as pessoas: equivale a querer bem, fazer o bem, ter afeto,
desenvolver fidelidade e exercer solidariedade.29 No entanto, permanece uma
relação nem sempre fácil entre o “nosso” erro e o erro dos “outros”. Existe uma
tendência quase natural ao “encobrimento” das faltas através de mentiras com
vistas a esquivar as regras da justiça.
Quando os “outros” erram, tende-se a exigir deles um rigoroso cumprimento das
regras e das normas de justiça estabelecidas. E, no espírito de vingança, esperase rigorosa cobrança de sentenças. Todavia, quando de trata dos “nossos” erros,
cria-se uma expectativa de esperar um procedimento de muita misericórdia. Tal
ambiguidade constitui, certamente, uma das grandes contradições presentes
na vida dos cristãos: creem no valor da misericórdia de Deus, mas, não praticam
amplamente a misericórdia em relação a outras pessoas. Enquanto se aguarda
rigoroso cumprimento das regras de justiça diante das obras praticadas pelos
outros, espera-se toda a misericórdia da parte deles.
Segundo G. Montenegro,
a tradição ocidental é de fazer a justiça de Deus um tipo de
vigilância constante e irrestrita por defeitos no pecador. Afirma-se
que há uma lei de justiça eterna que exige a punição do pecador
de modo absoluto, de modo que Deus sendo justo, não perdoaria
livremente os pecados. Entretanto, essa não é a justiça de Deus
apresentada nas escrituras. A justiça de Deus é sempre seu
misericordioso resgate dos necessitados.30

Na verdade, continua vigente uma antiga herança bíblica e um insistente
discurso religioso em torno da teologia da retribuição, que, ainda hoje, sustenta
este lado ambíguo da ação de Deus diante das falhas e fraquezas humanas.
Dá-se a entender que Deus é bom para algumas pessoas e as enche de graças,
bênçãos, sortes e milagres, enquanto que castiga as outras com doenças,
dificuldades e sofrimentos variados.
Certamente deveremos considerar as questões envolvendo situações
dramáticas de injustiças entre os seres humanos e que dificultam as pretensões
de paz. Como Maria Pilar Aquino entende, subjaz em todas as questões injustas
uma relação desigual de poder:
De qualquer ponto de vista cristão ou não, a realidade da guerra
confronta a pessoa humana com duas dimensões que estiveram
28 Cf. CORIAR, Ruth. A palavra misericórdia, éleos, no grego, hesed, no hebraico. Disponível em:
<http://jesusverdadeiropaodavida.blogspot.com.br/2011/02/palavra-misericordia-eleos-nogrego-e.html>. Postado em: 24 fev 2011. Acesso em: 04 dez. 2015.
29 Idem, ibidem.
30 MONTENEGRO, G. Justiça e misericórdia. Disponível em: <http://cristianismopuro.blogspot.
com.br/2012/05/ti-tambemsenhor-pertence-misericórdia.html>. Acesso em: 04 dez. 2015.
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presentes na história da humanidade e em todas as culturas: as
relações desiguais do poder e o sofrimento humano associado a
múltiplas tensões que negam a paz às pessoas e povos.31

Esta realidade de guerra não se manifesta apenas em combates, mas está presente
em todos os rincões do planeta: da raiz das desiguais relações de poder emerge toda a
injustiça social e causadora de tantos sofrimentos para a humanidade, além dos efeitos
da confrontação, que fragmenta a sociedade e até desanima quem deseja mudança
social porquanto a trama deste poder é complexa, profunda e global.
De onde viriam, então, os fundamentos da injustiça? Da forma de dominar e de
subordinar. O direito, legítimo ou não, de controlar subordinados e dependentes,
produz uma pirâmide social em que uns podem concentrar os bens, os recursos e
as regras; e, pior que isso, aplicar os direitos para seus próprios benefícios.
Por conseguinte, é da hierarquização que emerge uma guerra incessante e
que, em nossos dias, vem enganando as pessoas, porque as induz a pensar que
a globalização do mercado é uma necessidade básica para o alcance da paz. Para
os mais ambiciosos, esta guerra sempre é justa e pressupõe que o mercado global
permite que cada pessoa do planeta tenha a mesma possibilidade de conquistar o
bem-estar oferecido pelo mercado.
Assim, também se justifica a guerra, porque estaria sendo feita para evitar que
alguém venha a ser injusto e ameace o direito igual de todos. Enquanto isso, a
maior parte dos seres humanos é obrigada a sobreviver dominada e subjugada e a
conformar-se com o mínimo.
Portanto, mesmo que exista a tentação de se admitir a violência natural do
ser humano, ainda que mimetizada, ela provém da garantia de leis, e depende
fundamentalmente da hierarquização da pirâmide social, com suas dominações
e subordinações. Está nesta condição o grande fator humano de dissenções, de
guerras, de desencontros e de injustiças.
No âmbito católico podemos constatar que o mesmo processo de dominação
e subordinação é gestor de muito sofrimento, de muito desencontro e de muita
injustiça. Destas instâncias de dominação, precisam emergir mediações para um
processo de reconciliação.
Desta contradição resultante do que a humanidade deseja e que produz e do
que efetivamente aplica, resulta, certamente, a grande motivação que leva o Papa
Francisco a tanta insistência em torno da capacidade de reconciliação e, sobretudo,
pela mediação da misericórdia.
2 Insistências do Papa Francisco sobre a Reconciliação
31 AQUINO, Maria Pilar. A justiça sustenta a paz: um enfoque feminista. Concilium. Petrópolis,
Vozes, n. 290/2, p 108, 2001.
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O Papa Francisco salienta que uma das mais belas e comoventes palavras do
Evangelho e, cheias de misericórdia, foi enunciada por Jesus Cristo: “Ninguém
te condenou?” Diante do “não” explicitado, declarou: “Nem eu te condeno”!32 Ao
alargar este aspecto, o pontífice se referiu ao conhecido tema das três mulheres
e dos três juízes, um paralelo dos procedimentos mais comuns de falta de
misericórdia na ação da Igreja:
a) O dos juízes corruptos, movidos pela corrupção da rigidez,
observadores legalistas que se pensam puros: a corrupção os
levava a uma vida dupla que, depois de condenação, iam procurar
as vítimas para se “divertir um pouco”;
b) O dos juízes idosos, que chantagearam Suzana, movidos pela
corrupção da luxúria, e que, por isso mesmo, se transformaram
em sujeitos ferozes e ruins;
c) O do juiz interpelado por uma viúva pobre, apenas movido
pela efetuação de bons negócios, “um corrupto de dinheiro e de
prestígio” que não sabia o que é misericórdia.33
Os três juízes não foram misericordiosos e, tampouco, compreenderam a
misericórdia, porque eram corruptos. Hoje, segundo o papa Francisco, também
tantos juízes julgam, no âmbito civil e no eclesiástico: não são justos, porque não
são misericordiosos. Há os viciados que tentam abusar dos que erraram (“um
pecado dos mais graves”); os mercadores que não apontam nenhuma esperança; e
os rígidos, que cobram, dos outros, o que escondem de si mesmos.
No entendimento do Papa Francisco, “a misericórdia não é contrária à justiça, mas
exprime o comportamento de Deus para com o pecador, oferecendo-lhe uma nova
32 Homilia “Não há justiça sem misericórdia”, proferida na Casa Santa Marta, em 23 de março de
2015, cf. < http://www.zenit.org/pt/articles/homilia/-do-papa-nao-ha-justica-sem-misericórdia>.
Acessado em: 04 dez. 2015.
33 É por isso que o papa tem insistido muito sobre o risco das tentações de cultivar uma fé árida,
e que, em vez de criar um oásis na vida desértica de muitos, cria mais deserto. A linguagem
condenatória facilmente revela um coração fechado que se esconde sob uma doutrina rígida e
impede que aconteça um discernimento espiritual. Daí a tentação de enrijecimento hostil que
leva ao fechamento sobre a letra dos escritos e impede que Deus possa surpreender. Existe
também a tentação de um bonismo destrutivo de aparência e de misericórdia enganadora ou
de língua alisadora, polida para falar de muitas coisas sem dizer nada. Marca visível também é a
da negligência do depósito da fé que, em vez de custódios, leva-os a se sentirem proprietários e
donos. Na facilidade da linguagem condenatória, também transparece a tentação de aplicar fardos
insuportáveis aos outros, ou, de contentá-los distantes da vontade do Pai (Cf. PAPA FRANCISCO.
Papa à Curia Romana: quinze doenças e tentações para um exame de consciência. Disponível em:
http://pt.radiovaticana.va/news/2014/12/22/papa_%C3%A0_c%C3%BAria_doen%C3%A7as_e_
tenta%C3%A7%C3%B5es_para_exame_de_consci%C3%AAncia/1115679. Postado em: 22 dez
2014. Acesso em: 04 dez. 2015.
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possibilidade de se arrepender, converter e acreditar” (PAPA FRANCISCO, 2015, p.
33). Por outro lado, o papa também reconhece que
a justiça, por si só não é suficiente, e a experiência mostra que,
limitando-se a apelar para ela, corre-se o risco de a destruir. Por isso
Deus, com a misericórdia e o perdão, passa além da justiça. Isto não
significa desvalorizar a justiça ou torná-la supérflua. Antes, pelo
contrário! Quem erra deve descontar a pena; só que isto não é o
fim, mas o início da conversão porque se experimenta a ternura do
perdão (PAPA FRANCISCO, 2015, p. 33).

Assim, prevalece na perspectiva do pensamento cristão a misericórdia como
caminho mais eficaz de ação entre as pessoas e brilha a experiência religiosa
da misericórdia de Deus como horizonte capaz de persuadir os seres humanos
a estabelecerem reatâncias diante das dissonâncias ocorridas, e, ainda, abrir
perspectivas libertadoras para maior qualidade humana.
O Papa Francisco centraliza em muitas de suas homilias e escritos uma
dimensão fundamental da misericórdia, estreitamente vinculada às raízes
do cristianismo, como condição e instrumento dos melhores frutos para que
as pessoas possam reconciliar-se não somente entre si, mas, também com a
natureza e com Deus34.
Na busca de reconciliação, a misericórdia constitui um pressuposto ou
uma condição básica capaz de levar à efetuação de um processo justo de
integração e, o que é mais importante, é capaz de abrir perspectivas novas
de transcendência. Se de um lado as tão amplas e variadas feridas causadas
pelos desencontros humanos, ferem a dignidade humana, por outro lado, a
misericórdia, certamente, se torna uma salutar e efetiva mediação para uma
reconciliação e, com resultados mais eficazes do que os da severidade das
exigências de reparação.
O ato de exercitar a misericórdia não constitui apenas um ato de sabedoria
para o alcance de paz diante de anulação do que causou a perda ou a mágoa ou
injustiça, mas, tampouco é ato mágico e rápido. Implica impreterivelmente em
processo, tanto para amenizar os ciclos da dor, da perda, do dano, da recriminação
que prende ao passado, quanto para livrar-se da prisão do sofrimento que estes
e outros aspectos provocam. Por conseguinte, misericórdia é condição para
uma reatância com os sentimentos de paz, e, mediação para integrar feridas,
frustrações, desencantos, desgostos e tantas outras contrariedades, que,
mesmo sem serem desejadas, se manifestam na vida.
34 Anselm Grün, místico alemão, por exemplo, sustenta que a necessidade de reconciliação com
Deus se faz necessária, sobretudo, por causa de um fenômeno de “envenenamento” por imagens
negativas de Deus, que lhe atribuímos pelas decepções, pelos fanatismos e fundamentalismos,
pelos abusos espirituais e até sexuais: “Quando algo de profano ocorre no âmbito sagrado, quando
pessoas são feridas e humilhadas em nome de Deus, a imagem que fazemos dele é envenenada”
(GRÜN, 2014, p. 9).
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Por fim, pode-se salientar como Emma Martinez Ocaña, que perdoar não
é esquecer e nem mesmo negar, porque o ato da misericórdia não depende
somente da vontade, mas sobretudo da sensibilidade, da inteligência e da fé.35
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BOAS PRÁTICAS E POLÍTICAS PÚBLICAS
GOOD PRACTICES AND PUBLIC POLICIES
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Resumo
A presente reflexão objetiva partilhar com os leitores algumas ações intituladas de “boas
práticas”. Entre essas ações, situadas em contexto de crises diversas, indicamos os trabalhos
de estágio na academia, os quais contribuem com a dignidade humana, a cidadania e a
inclusão, que dão sentido à vida, bem como as políticas sociais e públicas, a fim de garantir os
mínimos de subsistência. Pretendemos propiciar aos leitores o conhecimento de como tais
ações ocorrem no âmbito religioso e na comunidade católica do país, e por quais critérios
e fundamentos são mantidas. Na tessitura desta produção, fizemos um levantamento de
narrativas-descritivas, que consideramos “boas práticas”, sob a perspectiva da sobrevivência
humana e da inclusão/cidadania, concomitante às contradições vivenciadas no contexto do
sistema econômico vigente atual.
Palavras-chave: Boas Práticas. Inclusão. Dignidade Humana. Cidadania. Políticas Sociais e
Públicas.
Abstract
The present reflection aims at sharing with the readers some actions entitled “good practices”.
Among these actions, situated in a context of different crises, we indicate the internship
work in the academy, which contribute to human dignity, citizenship and social inclusion,
giving meaning to life, as well as social and public policies in order to guarantee minimum
subsistence. I intend to provide the readers with the knowledge of how such actions occur
within the religious sphere and the Catholic community of our country, and through which
criteria and bases they are kept. In the fabric of this production, we conducted a survey of
descriptive narratives, which we consider “good practices” from the perspective of human
survival and social inclusion/fostering citizenship, concomitant to the contradictions
experienced within the context of the current prevailing economic system.
Keywords: Good Practices. Inclusion. Human Dignity. Citizenship. Social and Public Policies.

Introdução
Este texto objetiva dar visibilidade e despertar corações humanos à solidariedade,
numa conjuntura econômica e espiritual muito adversa à realidade brasileira e em
outros países, pois se vivem crises generalizadas e diferentes, sob dimensões variadas.
O capitalismo a cada dia provoca o acumulo do lucro e poder a uma minoria e
aprofunda à maioria da população o caos econômico, religioso, político, social,
ético, pois no mundo global contemporâneo e, infelizmente também no Brasil,
convive-se com a crise política acirrada, altos índices de desemprego, corrupções,
baixa escolaridade, violência generalizada, e são agravados pelo acionar de
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termômetros econômicos de agências internacionais financeiras, ao rebaixarem
os níveis de credibilidade do país, incluindo-o na lista de mau pagador, conforme
as agências classificadoras Austin Rating (23/07/2015), Fitch Rating (15/10/2015) e
Moody’s (24/02/16), as quais consideram-no “de risco”, o que obstaculiza a entrada
de investidores internacionais, acelera a inflação e dificulta o seu crescimento.
Apesar de todos esses empecilhos na conjuntura nacional brasileira, ainda
conseguimos visualizar tarefas, ações que denominamos de boas práticas, como,
por exemplo: “Gente que faz”, “Boa ideia”, “Gente do bem”, registradas nesta
produção, as quais, em geral, no anonimato, fazem a diferença nos contextos onde
são praticadas.
Na história da humanidade, em todos os tempos se destacaram homens e
mulheres, em grupos ou individualmente, na realização de boas práticas, com
objetivo de atender os mínimos sociais da população empobrecida.
Potyara Pereira (2000, p. 66) defende que as necessidades humanas básicas
devem ser compreendidas como fenômenos objetivos e universais. Os mínimos
sociais podem ser concebidos em duas perspectivas distintas: uma restrita,
minimalista; e outra ampla, cidadã.
Na concepção cristã há princípios primordiais que provocam a mudança de vida
e geram frutos de paz e solidariedade, quais sejam, a oração, o jejum e a caridade.
Assim, pessoas religiosas se dedicam ao atendimento dos mínimos sociais na
concepção restrita, motivados por princípios e valores da própria fé e têm nas
profecias de seus livros sagrados o cuidado do Deus com o humano, das relações
entre as pessoas e a interação com o meio ambiente. Por vezes esse cuidado e
proteção dispensada ao “outrem” transformam a vida de pessoas e grupos. Retiraos da vida estéril, sem perspectivas, sem aspirações, do individualismo e da
autorreferencialidade: lucrar/ter, acumular/poder, consumir/prazer.
Para o enfrentamento da pobreza, o Estado brasileiro, a partir de 1990, propôs
a política de Assistência Social, a qual se realiza de modo integrado às políticas
setoriais, ao garantir mínimos sociais, segundo o disposto na Lei 8.742 de
07/12/1993 – que substituiu a Lei 12.435 de 06/07/ 2011 -, cujo art. 1º afirma:
A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política
de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais,
realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa
pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades
básicas.

Um exemplo dos “mínimos sociais” é o programa Bolsa Família, mas há outros
governamentais que são ações importantes, dentro do que se denominou
Programa de Renda Mínima no Brasil, originário do Basic Income Europen Network BIEN, fundado em 1986, por economistas, filósofos e cientistas sociais, com o fito de
constituir um fórum de debates sobre as experiências, no mundo, de transferência
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de renda mínima, imposto de renda negativo36, renda básica, renda da cidadania
e outros, também para defender que cada país da Europa e do mundo juntos
instituíssem uma renda básica incondicional37.
No Brasil, o Programa de Renda Mínima (PGRM) nasceu com o Projeto de Lei
n. 80/1991, do Senador Eduardo Suplicy, tendo sido apresentado e aprovado no
Senado por meio do imposto de renda negativo, após outras tramitações, expressas
em: Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRFM), Bolsa Família, Bolsa Escola,
Alimentação e outros.
As “boas práticas”, que contribuem para assegurar os “mínimos sociais” à
sobrevivência biológica ou da pobreza absoluta, têm a sua porta de entrada nos
mecanismos instituídos pela legislação brasileira e nas pessoas de boa vontade.
Assim, terão as condições necessárias para iniciar e manter-se no mercado
de trabalho na busca da qualidade de vida e possibilidades de capacitação e
inovação para garantir necessidades básicas, igualdade, equidade e eliminação do
preconceito.
Nesta produção, levantamos muitas das nossas experiências na academia e fora
dela, relacionamo-las entre si, e elegemos algumas delas, conforme seguem: o
“Sopão”, “Pós-Graduandos em Catequese”, “Uma Boa Ideia”, “Flauta Mágica”, os
Projetos “Siminino”, “Bom de Bola”, “Bom de Escola”, “Ação Missionária Ambulante”
(AMA), e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI); e, como metodologia,
organizamos tais experiências segundo as perspectivas da sobrevivência humana
e conforme a inclusão à cidadania, seguindo-se as considerações finais.
“Boas práticas” e mínimos de subsistência
Por “boas práticas” entendem-se as diversas situações e experiências vivenciadas
no cotidiano da vida, às quais atribuímos significados que assim os fundamentam,
via de regra, sob normas e direitos, entre estes, os direitos universais, que são:
comer, beber, vestir, morar, lazer, esporte, saúde, educação, etc., garantidos
constitucionalmente, mas que, por diversas razões, significativa parcela da
população é privada de um ou vários desses, frente às desigualdades sociais, à má
distribuição de renda e sua concentração na mão de poucos, o que acirra a pobreza.
36 “Imposto de renda negativo” - ideia inspirada do Programa de Garantia de Renda Mínima PGRM, do senador Eduardo Suplicy e que se fundamentava na proposta de imposto negativo
formulada por Milton Friedman, ao propor que quem ganha acima de determinado piso (linha da
pobreza) pague imposto de renda e, quem ganhe abaixo desse piso, receba uma renda mínima,
em dinheiro, o que significa, portanto, um mecanismo de taxação negativa. Cf. SILVA, Maria
Ozanira da Silva; YASBEK, Maria Carmelita e GIOVANNI, Geraldo di. A política social brasileira no
Século XXI: a prevalência dos programas de transferência de renda. São Paulo: Cortez, 2012, p. 48.
37 Entendemos que condicionar o Programa Renda da Cidadania à renda básica incondicional,
de natureza incondicional, a iniciar-se pelos mais pobres, já significa uma descaracterização do
qualificador principal da proposta que é incondicionalidade. Cf. SILVA; YASBEK; GIOVANNI, 2012, p. 17.
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Assim, trataremos neste texto os temários relativos às “boas práticas” em duas
perspectivas diferentes: minimalista e ampla/cidadã. A primeira é restrita, voltada à
sobrevivência humana, por meio da solidariedade, desenvolvida por pessoas, grupos,
instituições religiosas ou não, preocupadas em servir o outro, sem perder de vista a
dimensão espiritual. Já a segunda é ampla, as suas dimensões são mais complexas,
pois visam o exercício da cidadania, em geral respaldada por legislações específicas.
O Sopão
O primeiro relato de “boas práticas” trata do direito à alimentação, a exemplo
do Sopão da Solidariedade. Existem vários grupos pertencentes ou não às igrejas
que praticam esta ação. Ressaltamos, todavia, que um grupo coordenado pelo
Sr. Nilson Santos Arruda iniciou a levar o sopão e distribuí-lo em diversos bairros
empobrecidos da cidade de Cuiabá/MT. De um lado, puderam-se constatar gestos
fraternos e solidários, mas sem a devida correspondência de parte da população
beneficiada, pois à medida que o Sopão não dava para todos, os que ficavam
sem alimentos passaram a apedrejar os benfeitores. O grupo mudou então de
estratégia, deixando de ir às periferias urbanas e passando a doar diretamente na
casa do idealizador e, ao mesmo tempo, em um ponto da cidade à população de
rua, sempre no último sábado de cada mês.
O Sopão é normalmente realizado com a contribuição de muitas pessoas
solidárias, as quais doam verduras e legumes, dinheiro, outras fornecem a mãode-obra; trata-se de um grupo que “põe a mão na massa”, preparando todo o
material, seguido da sua cocção, posteriormente acondicionando-o em vasilhames
descartáveis e entregando-o aos que dele se beneficiam.
Ações semelhantes são realizadas pela Ordem Franciscana Secular nos hospitais, pelas
confrarias de Santo Antônio, Liga dos Apóstolos e de São Vicente de Paula (Vicentinos) esta última remonta aos anos de 1581 -1660 – além disso, registram-se as cestas básicas,
doadas em diversas igrejas por meio das pastorais, movimentos e ministérios. “São ações
que se fundamentam no servir: privilégio de poucos. É natural ao coração humano a busca
do conforto, status, poder e tudo quanto vem agregado a estas realidades, como o pedido
feito pela mãe de Tiago e João (cf. Mt 20,21)” apud Ed René Kovitz, s/d. Sou da Promessa
Disponível em: http://abundantelife.blogspot.com.br/2012/09/estive-nu-e-me-vestisteestive-doente-e.htm1 Sábado, 8 de setembro de 2012.
“Uma boa ideia”
É uma iniciativa do Sr. Sebastião Ferreira, de Belo Horizonte, e que foi apresentada
ao Programa da TV Globo, “Como Será”, por Sandra Annemberg. O Sr. Sebastião se
solidarizou com as pessoas que necessitavam de cadeiras de rodas, no entanto,
estas pessoas, na maioria das vezes, não dispõem de recursos para comprarem,
alugar ou até mesmo para consertá-las quando necessitadas de reforma.
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O Sr. Sebastião abriu um espaço, uma espécie de oficina onde começou a consertar,
e até mesmo a fabricar cadeiras de rodas, com o uso das peças que conseguia,
porém, com um diferencial: ele cobrava pelos serviços das pessoas que podiam
pagar, já as pessoas que não dispunham de recursos econômicos, prestava os seus
serviços com os custos às suas expensas; é uma ação, conforme o seu propósito
denominado “uma boa ideia”, praticada num contexto adverso, contraditório, com
parcas expressões de solidariedade e espiritualidade.
“Uma boa ideia” do Sr. Sebastião, quando realizava os serviços para quem pudesse
pagar, contribuía com ele economicamente, e os que não podiam custear os seus
serviços, também o faziam, reciprocamente, na dimensão solidária, à medida que
auxiliava as pessoas que precisam de benefícios desta natureza, independente da
sua condição financeira.
Pós-graduação “latu sensu” em Catequese
Havia trinta e dois (32) alunos e alunas no Curso de Especialização em Catequese,
desenvolvido pela Faculdade SEDAC - Studium Eclesiástico Dom Aquino Correia, em Várzea
Grande, MT. Acreditamos que, os que optaram por fazer o curso, fizeram-no devido aos
seus princípios, valores cristãos e trabalhos de base nas comunidades onde vivem. O curso,
autosubsidiado, e do qual, a Dra. Maria Jacobina da Cruz Bezerra, é uma das autoras deste
trabalho, atuou como docente no último módulo. O referido curso foi realizado nos finais
de semana, durante dois anos, tendo sido finalizado em dezembro de 2015.
As (os) participantes procedentes de vários municípios de Mato Grosso,
abstiveram-se de parte dos seus recursos econômicos, do tempo que cada um
poderia dispor junto à família, do descanso semanal ou afazeres cotidianos, para
se empoderar ou aprofundar os seus saberes de acordo com a grade curricular
proposta pelo curso, e, com certeza, após conhecer a mesma, encontraram sentido
para aprimorarem a sua formação.
Trata-se de pessoas que, na localidade onde vivem, trabalham com todos os
segmentos sociais: crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, alguns com
sequelas físicas, com variado padrão econômico e população diversificada, e que,
em momento algum, deixam de servi-los, de prestar a sua solidariedade e fazer a
evangelização que, posterior ao curso, continuarão a trabalhar e a agora com um
encargo e afinco maior - formar multiplicadores - em suas bases e de acordo com
a fé que professam e acreditam.
São ações escassas e distantes umas das outras no mundo capitalista em que se visa o
lucro, e este último é real. No mundo capitalista, as relações ocorrem por interesses e, na
hora que estes se encerram, as pessoas não servem mais, descartando-se o outro ser. Mas,
as (os) participantes do curso, estão em outra dimensão, em que o lucro é “fazer o bem,
para colher o bem”, independente da raça, etnia, classe social, credo religioso; a dimensão
é espiritual, eivada de boas ações e ou práticas, como preceituam as Escrituras Sagradas.
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Projeto Flauta Mágica
O Instituto Cultural Flauta Mágica foi criado em 1998 pelo Maestro Gilberto Mendes,
localizado no Jardim Florianópolis, na periferia de Cuiabá, MT, com ações centradas
na área de educação. É uma organização sem fins lucrativos, que atua nas periferias
urbanas, possuindo ferramentas/tecnologias sociais próprias para desenvolver
atividades como: dança, música e cidadania, com crianças, adolescentes, jovens em
vulnerabilidade social, razão que as tornam “boas práticas”, em pleno capitalismo
exacerbado, contexto em que é necessário garimpar trabalhos desta natureza.
Há dezoito anos aproximadamente, o Instituto desenvolve as suas ações; abrange
em torno de 3.500 crianças, com orientações diversas; educacional, musical e
cidadã, respaldada pelo princípio da existência do talento inato, até o momento
da descoberta de cada um, vivendo na opacidade e na maioria das vezes, sem a
clareza do seu potencial latente.
Considera-se talento inato, porque não há exigência de testes seletivos, pois o Instituo está
aberto à inserção de qualquer criança que deseja matricular-se nas oficinas de flauta, balé
e canto coral. São atividades que há anos alimentam à condução do alcance dos sonhos
desses segmentos, sem perder de vista os princípios éticos e morais, do ser em condições
peculiares de desenvolvimento, conforme preceituado na sua legislação específica, a saber,
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Constituição Cidadã de 1988.
Em 2015, foram realizados cerca de 800 atendimentos às crianças, adolescentes e
jovens, com transformações visíveis nos espaços em que ocupam; um chamamento
às pessoas a ver de perto a revolução cultural, promovida pelo Maestro Gilberto
e sua Equipe de Instrutores, Oficineiro(a)s, Professore(a)s e colaboradores, que
acionam o motor dessa revolução, corporificada no Instituto Flauta Mágica.
Assim, a Orquestra, o Coral e o Balé Flauta Mágica constituem o núcleo do processo
de educação, ao diversificar suas plateias a cada apresentação de consertos nos
grandes centros culturais no país, como em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de
Janeiro, Brasília e no exterior, particularmente a Europa, por exemplo, no festival
XX OCHESRADES UNIVERSELLES, na França, em 2004, ao se se apresentar nas
localidades de Brive-La Baillarde, Meyssac, Turene, Vernassal e Dampiniart, como
também abrem perspectivas de esperanças, de futuro promissor aos segmentos
beneficiados, em processos de desenvolvimento social.
Uma vez que o Projeto Flauta Mágica foi apoiado pelo Ministério da Cultura, UNESCO,
APROSOJA, BASF, FMC, ADAMA, AMAGGI e Secretaria de Estado e Cultura de Mato
Grosso, no período de 08 a 24 de 2004, a Orquestra, o Coral e o Balé Flauta Mágica
ampliaram as divisas internacionais e desembarcaram na Alemanha, Áustria e Suíça,
conduzindo em sua bagagem a música popular brasileira (MPB) de Tom Jobim, Milton
Nascimento, Fernando Brant, Flávio Venturini e Djavan, sob a interpretação ímpar,
repleta de emoção e zelo, que os responsáveis a registram para a sua história em DVD,
no decorrer do show, gravado ao vivo no Welt Museum Wien
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[...] onde crianças, adolescentes e jovens em situação de
vulnerabilidade social, mas, com o coração cheio de esperanças,
propõem ao mundo a seguinte reflexão: DOM, TALENTO OU
OPORTUNIDADE?
CORAL FLAUTA MÁGICA -Toda e qualquer criança pode CANTAR
AFINADO!! Cada criança, a seu tempo, vai assimilando as referências
dos sons musicais por meio de atividades de desenvolvimento da
percepção musical e técnicas de respiração e colocação da voz,
advindas de riquíssimos conhecimentos herdados de grandes
maestros e professores de técnica vocal como Afrânio Lacerda, Nancy
Miranda e Sonia Mazetto. Os grandes incentivos para a criança são as
apresentações públicas realizadas frequentemente.
BALÉ FLAUTA MÁGICA - O Balé é uma atividade glamorosa e traz
consigo uma linda fantasia advinda de algum conto de fadas. Adultos
e crianças se emocionam com uma bela performance dessa arte. A
procura pelo balé é a mais intensa dentro da instituição, por ser uma
arte que requer preparo técnico e físico, a desistência também é um
fator considerável, visto que nas primeiras aulas o aluno é solicitado
a se exercer, coisa que os tempos televisivos de hoje tem dificultado.
ORQUESTRA FLAUTA MÁGICA - As oficinas são desenvolvidas de
modo que os enfadonhos conceitos teóricos são tratados dentro
de atividades PRÁTICAS, numa didática dinâmica e envolvente. Os
alunos tocam incentivados a obter o som AGRADÁVEL e CATIVADOR.
Dessa forma os alunos absorvem os conceitos teóricos em atividades
que os incentivam a VOLTAR para a aula seguinte (Disponível em:
<www.flautamagica.org.br>. Acesso em: 22 fev 2016).

Essas práticas são fundamentais aos segmentos atendidos, num contexto eivado
de maledicências; é um convite às mentes desocupadas, despidas de muitos
valores, princípios, e alimentadas por equívocos entre liberdade e libertinagem,
mas comum à população em estado de vulnerabilidade social.
Projeto Siminino
Este projeto tem as suas bases no fenômeno denominado “menino(a)s de rua e na
rua”38, que não é algo novo, pois faz parte da história do país desde as décadas de 19301940, tendo sido integrados ao modelo econômico adotado, modelo este aliado às
políticas sociais ineficazes, que os ignoraram sob formas variadas enquanto segmento
populacional, corroborando com os reflexos do neoliberalismo que já despontava.
Eram crianças e adolescentes em situação irregular, conforme o primeiro Código
de Menor, de 1927, oposto ao Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), criado aos
09/07/1990, sob a Lei Federal 8.069, amparado na Constituição de 1988, a qual
38 “Menino(a)s de rua” se refere aos que fazem da rua a sua moradia e ou dormitório. Já ao
segmento denominado “menino(a)s na rua” é referência aos que têm família, mas passam o dia na
rua e retornam às suas casas diariamente.
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dispõe no art. 1º sobre a proteção integral à criança e adolescente, acrescidos de
outros artigos, que fundamentaram este projeto e alicerçaram a sua compreensão,
o Artigo 2º da Constituição de 1988 define a criança e o adolescente nestes termos:
Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa
até doze anos de idade incompletos, e adolescente
aquele entre doze e dezoitos anos de idade.
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplicase excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre
dezoito e vinte e um anos de idade.
Essas bases são fundamentais para, em um futuro próximo, ter cidadãos, sujeitos
individuais e coletivos, cônscios do bem comum, solidariedade, respeito e outros
valores contributivos ao pleno exercício da cidadania, no entanto negligenciada
em suas dimensões, principalmente à população em condições de vulnerabilidade
- a população pobre.
O Projeto “Siminino” nasceu em 1994, em Cuiabá, MT, com o General de Brigada
Marco Antônio Savio da Costa, Comandante da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada e
Guarnição Militar, de cunho social, e despertou inédita união de esforços dos poderes
instituídos, públicos, privados, pessoas físicas, instituições de ensino superior, que
encamparam a ideia, para tirar da marginalidade dezenas de adolescentes, que viviam
envolvidos com a prostituição e as drogas; tais adolescentes viviam nas ruas, praças e
sobreviviam dos diversos tipos de delinquências.
Foram diversas as dificuldades enfrentadas, apesar da boa vontade e dedicação
das pessoas, que no dizer do General Sávio, doaram-se de corpo e alma, para vencer
este desafio, uma vez que o segmento social beneficiado era despojado de valores
e princípios mínimos à convivência social, em contraste com as normas rígidas
do exército e de toda equipe de trabalho selecionado, estrutura e infraestrutura
montada para tal empreitada.
O “Siminino”39, em sua individualidade, tinha motivações próprias, únicas em sua
situação de rua ou na rua, embora muito diversificadas, e, como tal, deveria ser
o enfrentamento, portanto, de forma particular. Ressalta-se que não havia receita
pronta, embora algumas pessoas imaginavam que por ser projeto desenvolvido no
exército, havia uma forma para transformá-los em sujeitos similares à nossa família
(filhos, netos, sobrinhos e outros).
Cada dia era único, pois a coordenação dos trabalhos e suas equipes percebiam
a complexidade das ações, porque envolviam aspectos subjetivos e objetivos face
aos comportamentos variados com os quais lidavam. Frente às complexidades, o
General Sávio, em um discurso à comunidade cuiabana, numa espécie de avaliação,
39 “SIMININO” - para se referir ao tratamento dado pelo(a)s cuiabano(a)s quando se referem aos
meninos, e ‘siminina’, quando se referem às meninas.
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assim se expressou:
[...] após quatro meses de esforço conjunto, torna-se delicado
conciliar o enfoque dos excelentes profissionais e estudantes de
Serviço Social da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT,
com a visão específica dos admiráveis professores e estagiários de
Psicologia e Fisioterapia da Universidade de Cuiabá – UNIC, bem
como ajustar o enquadramento diário conduzido pelos voluntários
militares do Comando da Brigada, com o esforço e a vivência do
pessoal dos Governos do Estado de Mato Grosso e do Município
na área pedagógica e, ainda, com a experiência acumulada no
acompanhamento diário de problemas similares, dos membros do
Conselho Tutelar do Centro de Cuiabá.
Da mesma forma, não tem sido fácil - para quem, como nós,
militares, tem a formação cartesiana, com hábitos de obediência
e regras prescritas em norma, na maioria das vezes rígidas, e
cumprimento de prazos, sem discuti-los, para o atendimento de
compromissos, - não poder dar as melhores condições possíveis de
trabalho aos professores e instrutores; tendo de aceitar frequentes
desculpas de alguns comerciantes para não cumprir o que havia
sido acertado, exigindo, com isto longas e diplomáticas conversas de
convencimento no sentido de receber alguns quilos de mantimentos;
verificar a falta dos recursos prometidos por alguns; e, até mesmo,
convencer alguns homens de que auxiliar um programa sério como
esse - voluntariamente assumido por nós - não é um favor e, sim,
uma obrigação. Fonte: Discurso pronunciado pelo General Marco
Antônio Savio da Costa, à comunidade cuiabana, após 4 meses de
desenvolvimento do Projeto Siminino (Discurso do General Sávio à
Comunidade Cuiabana, 1994).

Em 1994, o governo do Estado e o prefeito de Cuiabá, apoiaram o Projeto Siminino
ao cederem funcionários das áreas de saúde, educação, esportes e lazer, além de
material para a serralheria a ser montada e para marcenaria-escola.
Outros mecanismos institucionais foram solicitados a cooperar com o projeto,
como, por exemplo, o Conselho Municipal do Centro da Criança e do Adolescente,
o Conselho Tutelar, o Juizado de Menores (à época) e sua equipe, o Curador do
Menor, em especial, das Universidades (UNIC e UFMT), no apoio indispensável às
áreas de Saúde (Odontologia, Fisioterapia e Farmácia), Psicologia e Serviço Social,
além de outras entidades que não faltaram aos apelos de orientação e estudos
específicos, tais como a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato
Grosso, na figura de sua atual Presidente40, e de pessoas físicas, como o Sr. Roberto
Tambelini, na elaboração das normas legais do Projeto e outros.

40 Maria Helena Póvoas, 1ª Presidente mulher, que enfrentou graves problemas, inclusive a greve
de juízes. Ela presidiu a OABMT, por dois mandados, um de dois anos e outro de 3, no período
1993 a 1997.
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Também, nesta trilha, contou com expressiva maioria da categoria empresária
cuiabana, tais como, os Bancos, entre estes o Banco do Brasil, que distribuía
mensalmente cestas básicas às famílias dos SIMININOS, a Federação da Indústria
e do Comércio, com seus órgãos vinculados (SENAI, SENAC, SESC e outros), a
Associação Comercial de Cuiabá, o Sindicato do Comercio Varejista de Farmácias
(SINCOFARMA), o Clube dos Diretores Lojistas (CDL), a Maçonaria, a Associação
Cultural Nipo-Brasileira, Associação dos Criadores de Mato Grosso (ACRIMAT),
que contribuíram no acionamento dos frigoríficos para fornecimento de gêneros
perecíveis e a direção da Associação de Supermercados de Mato Grosso (ASMAT).
E mais, a imprensa televisiva, escrita e falada, nunca faltou à divulgação do projeto
e de seus resultados parciais, muitas vezes, com notícias boas e corretas, outras vezes
noticiando deslizes cometidos pelos Simininos, pois estes ficavam aquartelados de 2ª a
6ª feira e livres aos sábados e domingos para retornarem à própria casa, permanecendo
com seus familiares, mas, por reiteradas vezes, Assistentes Sociais, comparecíam
à Delegacia da Criança e Adolescentes (DECA), hoje nomeada de Delegacia do
Adolescente (DEA), para libertá-los quando detidos devido aos atos infracionais,
cometidos por alguns deles e com reflexos negativos ao Projeto.
Nos primeiros quatro meses de funcionamento, havia 41 adolescentes, e, no final
do Projeto, eram 61. Os problemas eram diversos e complexos, mas percebíamos o
reconhecimento estampado nos rostos dos 41. Eles reconheciam o atendimento
competente de profissionais abnegados, assim, o cenário se transformava e, em vez
de infratores envolvidos com o tráfico de drogas e receptadores que os utilizavam
para obtenção de altos lucros ilícitos. Os adolescentes recebiam quatro (4) refeições
diárias ao invés das migalhas e ou dos restos da comida dos restaurantes e dos
domicílios particulares. Eles eram matriculados em escolas públicas e em cursos
profissionalizantes, no lugar da escola da delinquência, do ócio dos desocupados e sem
futuro. Recebiam uma modesta quantia em dinheiro, quantia advinda honestamente,
e não uma soma elevada, obtida pelo roubo ou tráfico. Havia orientação psicológica,
de saúde, esportiva, pedagógica, espiritual e/ou religiosa, bem diferente do racismo
ideológico que lhes era impingido e que os culpava de suas desgraças. Este quadro
nos emocionava e redobravam-se as nossas forças para continuar trabalhando com os
Simininos, enquanto o projeto permanecesse na responsabilidade da Brigada Militar.
O Projeto Siminino durou aproximadamente três anos, tendo passado por duas
coordenações da 13ª Brigada Militar; durante a terceira troca de Comandante,
conclui-se que o Exército não era lugar de Simininos. Contudo, enquanto
permaneceu na 13ª Brigada, graças ao trabalho ali desenvolvido com os mesmos,
vários deles foram encaminhados ao mercado de trabalho, especialmente na
rede de supermercado e em pequenas empresas, alguns retornaram à família;
apenas um pequeno grupo reincidiu, culminando com a morte dos mesmos.
Considerando, entretanto, o histórico social dos seus integrantes, se o Projeto
conseguisse recuperar apenas um Siminino, diríamos que ele deu certo.
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Com o encerramento do Projeto Siminino na 13ª Brigada, este foi transferido para o
município de Várzea Grande, desta vez sob a coordenação de um dos integrantes do
Projeto. Assim, o referido Projeto foi perdido da vista na linha do tempo; acreditamos
que, devido à sua complexidade e escassez de apoio, tenha permanecido ativo pelo
menos por algum tempo. Portanto, o Projeto “Siminino constituiu uma ‘boa prática’”
com alcance coletivo e de expressão na sociedade cuiabana.
Projeto Bom de Bola, Bom de Escola
Constitui iniciativa de cunho municipal, no período de 01/01/1997 a 31/12/2000
e de 01/01/2001 a 31/12/2004, quando esteve à frente da Secretaria de Desportes
e Lazer (SEDEL), o militar reformado, com formação em Educação Física, Ademir
Alves Moreira. Ele foi criado em 1998, com 25 miniestádios, para oferecerem, de
forma gratuita, o futebol como opção de lazer e esporte, acrescido de treinos nos
seus três primeiros anos de funcionamento aos alunos que frequentavam aulas de
espanhol concomitantemente às palestras educativas.
Devido à concepção de seu formato, deveria ter alcance amplo e oferecer aos
alunos e alunas assistência médica, acompanhamento regular às atividades
escolares nos três últimos anos da administração passada, entretanto as atividades
se restringiram ao treino extra, e sem chegar à implantação devido à falta de apoio
da própria prefeitura; o projeto enfrentou muitas dificuldades, e os atendimentos
nas escolinhas reduziram-se de 4 mil para 1200 no ano de 2004.
Odir Siqueira de Campos, gestor da Associação de Moradores do CPA I expressou
sua crítica, dizendo que a prefeitura abandonou o projeto Bom de Bola havia muito
tempo e que, na verdade, nem chegou a implantá-lo por completo; ele observou que
por muitos anos a escolinha de sua comunidade não recebeu uma bola sequer, pois
é a Associação quem manteve o projeto, a mantém, até mesmo com o pagamento
dos professores, da segurança e da limpeza, assim como outras demandas
requeridas pelo miniestádio (Reportagem de Alecy Alves. Jornal do Esporte. s/d).
Yure Reinner Prates de Almeida e Jhony Henrique Simões de Moraes, ambos de
11 anos, então alunos do projeto há três anos, aguardavam as aulas recomeçarem,
mas ambos, apesar da paixão pelo futebol, garantiam que não pensavam em ser
jogar profissionalmente: “Eu gosto de jogar bola, mas vou ser oficial da Aeronáutica”,
sonhava Yure. Jhony dizia que queria ser militar, mas achava que ia continuar na
escolinha de futebol até o dia que pudesse (cf. ALVES, 2016).
O projeto contou com mais de 200 alunos inscritos, com um trabalho fundamental
voltado à proteção e garantia de direitos das crianças e adolescentes, para menininhos
na faixa etária entre 4 e 14 anos, tendo o futebol como atividade de lazer e interação
social, articulado ao acompanhamento do desempenho escolar, com orientações
sobre os riscos e danos ao se envolver com drogas e outras formas de violência.
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Encontram-se no comando das Escolinhas ex-atletas profissionais como o Washington
e Zequinha, dois jogadores de futebol que passaram por vários times do país e hoje são
servidores efetivos da Prefeitura de Cuiabá, e também Adriano Farina, um apaixonado
por futebol, com dedicação de alguns anos aos atletas mirins.
No CPA I, já existe uma espécie de cultura das crianças e adolescentes às conquistas
de títulos, bem como campeonato Sub-12, categoria que, no último campeonato,
reuniu dezenas de times. No início deste ano, já havia conquistado o troféu de vicecampeão do “Peladinho”, uma das modalidades mais disputadas do “Peladão”, e
um dos maiores campeonatos amadores do país, que obteve mais de 400 equipes
inscritas. A Escolinha do CPA I começou com o pé direito no campeonato Sub-10,
vencendo as duas primeiras partidas.
Muitos ex-alunos, além de fazer sucesso no Estado, profissionalizaram-se como
atletas em times do Brasil e até em outros países.
Nas categorias de base do Cruzeiro, de Minas Gerais, por exemplo,
jogam Juninho e Jonatan, contratado como goleiro, é filho do exgoleiro Nelson, que atuou no Mixto, Operário e Dom Bosco, em Mato
Grosso. Já no Juventude do Rio Grande do Sul está o ex-aluno Breno.
Já entre os que passaram pela escolinha e hoje atuam em outros
países está Geovani, jogador de um time italiano (ALVES, Alecy.
Jornal do Esporte, s/d).

Foi noticiada a volta de um dos maiores projetos sociais lançados em Cuiabá,
o projeto Bom de Bola, Bom de Escola, promovida pela Secretaria Municipal de
Esporte e Cidadania de Cuiabá (SMEC), em solenidade realizada no miniestádio
do CPA I (João Ferreira da Cruz. Bom de Bola, Bom de Escola está de volta em Cuiabá.
Jornal Esportivo de 27/02/2016.).
Este projeto constituiu-se em uma “boa prática”, por conter em seu bojo ações
que contribuem à inclusão social e abrem perspectivas na formação de crianças,
adolescentes e jovens, colocando-os mais próximos de um amanhã melhor, do
exercício da cidadania para fortalecer uma sociedade mais justa e igualitária. Mas,
as gestões políticas, que têm à sua frente um representante eleito pelo povo,
raramente consideram o que foi desenvolvido pelos seus antecessores e, quando
nos deparamos com o que consideramos “boas práticas”, na maioria das vezes, nem
tomaram conhecimento das mesmas.
Boas práticas junto às comunidades indígenas
Estas práticas dizem respeito ao trabalho dos missionários em Matos Grosso,
religiosos e leigos, via Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e Ação Missionária
Ambulante (Projeto AMA).
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Nos idos de 1972, ocorreu uma mudança importante na Pastoral Indigenista,
tendo sido criado o Conselho Indigenista Missionário (CIMI). São 44 anos em defesa
da vida, cidadania e autonomia dos povos indígenas.
Podemos afirmar que, de 1500 até a década de 1960, não houve grandes
mudanças nas linhas de ação dos missionários em contato com os índios. Podemos
resumir que a pastoral indigenista, antes do CIMI, mantinha em sua tradição uma
linha sacramentalista-proselitista: ir às aldeias e “reduzir”, ou seja, reunir os índios
em volta da missão para catequizá-los e batizá-los a fim de que eles assumissem
a religião católica como único meio de salvação. Além disso, o missionário, quase
sempre um estrangeiro, era o responsável pela economia, saúde e educação dos
índios. Cada missão vivia autonomamente, isto é, isolada geográfica e eclesialmente
das outras e dependente unicamente do superior religioso.
A “integração do índio à sociedade nacional” era o objetivo da Igreja, do Serviço
de Proteção ao Índio (SPI) e da Localização dos Trabalhadores Rurais, fundado
por Rondon em 1910. No começo, o SPI atuava muito bem, defendendo uma
“catequese leiga” em oposição à “catequese religiosa”, porém, com o tempo, foi se
deteriorando e agindo ao contrário dos seus princípios a ponto de ser incriminado
no famoso “Relatório Figueiredo”, feito pelo governo militar, resultando na extinção
do SPI e na criação, em 1967, da Fundação Nacional do Índio (FUNAI).
O golpe de 1964 levou os militares ao governo. Muitas terras indígenas foram
reduzidas ou loteadas. Os militares retomaram a “Marcha para o Oeste”, iniciada
por Getúlio Vargas, com o objetivo de ocupar o território da Amazônia Legal,
considerada um vazio populacional. Em nome do progresso, grandes projetos
foram tocados com o suporte da SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento
da Amazônia), por meio de incentivos fiscais, como usinas hidroelétricas, enormes
fazendas para a pecuária e a monocultura, serrarias, frentes de mineração, rodovias
e outros, todavia prejudicando e dizimando populações tradicionais como índios,
quilombolas, ribeirinhos e pequenos agricultores. Além da Transamazônica foram
abertas as grandes rodovias: Cuiabá-Brasília, Cuiabá-Santarém e Cuiabá-Porto
Velho. Vários povos foram quase extintos, como, por exemplo, o Beiço de Pau,
Nambiquara e Cinta Larga só para citar alguns (Relato Histórico do CIMI, 2012).
Em Mato Grosso, destacaram-se alguns gestos proféticos, os quais, de certa
forma, prepararam e até anteciparam a atuação do CIMI. Em 1952, chegaram as
Irmãzinhas de Jesus, com o carisma e a espiritualidade de Charles de Foucauld e
Madalena de Jesus, contemplativas no mundo, e que se inseriram no povo Tapirapé,
ameaçado de extinção. Com respeito às suas crenças e religião, e sem nenhuma
estrutura e poderio econômico, as Irmãzinhas procuraram escutar e compreender
os indígenas, sem querer convertê-los antes amando-os, partilhando suas alegrias
e dores, solidárias na luta pela demarcação das terras, servindo-os especialmente
na saúde; testemunhando o Evangelho com a própria vida, as Irmãzinhas iniciaram
uma verdadeira revolução missionária válida até os dias de hoje.
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Em 1971, Dom Pedro Casaldáliga, bispo recém-nomeado da nova Prelazia de São
Félix do Araguaia, publicou o documento de denúncia: Uma Igreja na Amazônia
em conflito com o latifúndio e a marginalização social. Mais tarde, em 1972, junto
às Irmãzinhas, sempre na região do Araguaia, apareceu o casal Eunice de Paula e
Luís Gouveia, que começou um trabalho pioneiro de educação indígena específica,
diferenciada, bilíngue e intercultural, como foi definida décadas mais tarde nos
documentos oficiais que orientam a educação indígena.
O casal que ajudou na fundação do CIMI juntamente com o grande e profético
bispo da Prelazia, Dom Pedro Casaldáliga, está com os Tapirapé até hoje (2016)
e o modelo da escola é um referencial de educação indígena Brasil afora. Outro
documento histórico e pioneiro é o “Diretório Indígena”, escrito em 1969, pelo Pe.
Adalberto Holanda Pereira, jesuíta missionário em Mato Grosso, que traçou linhas
de ação missionária, as quais serão depois assumidas pelo CIMI.
Em 1965, terminou o Concílio Vaticano II querendo uma Igreja respondendo
aos “sinais dos tempos”. O Concílio não fala diretamente dos índios, mas fala do
respeito às culturas (Gaudium et spes, 53-59), do diálogo com as outras religiões e
do seu valor salvífico (Nostra Aetate), da liberdade religiosa (Dignitatis Humanae).
Pela primeira vez um Concílio diz que a salvação se dá em vários modos e não
somente através da Igreja Católica.
Na América Latina, a Conferência Episcopal Latino Americana (CELAM), realizada
em Medellín, na Colômbia, em 1968, fala pela primeira vez dos pobres, indígenas,
de libertação, de descolonização. Ainda, em 1968, representantes dos missionários
do Brasil e de Mato Grosso participaram do curso de formação em São Paulo.
No Sul do País, em 1969, nasceu a Operação Anchieta - OPAN, fundada pelo Pe.
Egydio Schwade, jesuíta missionário em Mato Grosso, formando jovens voluntários
leigos para as áreas indígenas. Mais tarde, com a criação do CIMI, muitos dos seus
membros trabalharam neste organismo. Hoje, a sede da OPAN está em Cuiabá,
sendo uma entidade leiga independente que se autodenomina Amazônia Nativa.
Em 1970, em Brasília, o Pe. Antônio Iasi, Jesuíta, e o Pe. Ângelo Venturelli, Salesiano,
ambos de Mato Grosso, juntamente com outros assessores, conscientizaram os
missionários sobre a necessidade de terem uma formação antropológica, linguística
e sanitária. Os dois, mais o Pe. José Vicente César, verbita, foram nomeados
assessores para os índios junto à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
Em 23 de abril de 1972, no mesmo curso, a pedido da CNBB, sob a presidência
de Dom Ivo Lorscheiter, surgiu a ideia de fundar o CIMI, com a finalidade de ser o
centro coordenador das atividades dos missionários que labutavam entre os índios
no território nacional.
Houve grande impacto nos missionários, com o famoso Encontro de Barbados,
no Caribe, em 1971, onde quinze antropólogos do mundo inteiro denunciaram
os massacres físicos e culturais cometidos contra os povos indígenas, inclusive no
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Brasil, pela ditadura militar. Denunciaram também as missões religiosas da América
Latina como colonizadoras física, econômica, cultural e religiosamente. Ao fim do
documento pediram claramente para acabar com toda atividade missionária.
As Linhas de Ação do CIMI, consideradas “boas práticas” são: 1. Terra; 2.
Autodeterminação dos povos indígenas; 3. Defesa da cultura; 4. Diálogo religiosoenculturação – ecumenismo; 5. Dimensão latino-americana da pastoral indigenista
e 6. Alianças na causa indígena.
De repente, em plena ditadura militar, onde a voz da sociedade civil era sufocada,
um organismo da Igreja, o CIMI, pôs a questão indígena na pauta nacional,
levantando a voz e denunciando no seu jornal clandestino Y-Juca Pirama: “O índio
- aquele que deve morrer anunciou: o índio - aquele que deve viver”. As terras
indígenas foram demarcadas, as lideranças indígenas realizaram as primeiras
assembleias, o Decreto de Integração do Índio foi derrubado (Lei Rangel Reis/1973),
os regionais do CIMI se organizaram, os seus membros testemunharam com o
martírio a sua fidelidade ao Evangelho e à causa indígena.
A mudança das linhas da pastoral indígena propostas pelo CIMI não surgiram num
toque de mágica, mas aos poucos, e isso deu fama às grandes discussões entre os
missionários nas primeiras assembleias. Mato Grosso foi pioneiro na atuação das
mesmas. Entre os primeiros sete componentes do Conselho, figuraram o cacique
bororo Eugênio Rondon e quatro missionários: Pe. Adalberto de Holanda e Pe.
Tomás de Aquino Lisboa, jesuítas, Pe. Ângelo Venturelli e Pe. Rodolfo Lunkembein,
salesianos.
Em 1973, o primeiro secretário executivo foi o Sr. Egydio Schwade e a primeira
assembleia dos regionais ocorreu na comunidade Meruri, MT, em 1974. Na
oportunidade, o Pe. Rodolfo e o Sr. Egydio combinaram como difundir as linhas de
ação do CIMI pelo Brasil afora. O Pe. Rodolfo conseguiu os recursos e o Sr. Egydio
Schwade, com a mochila nas costas, andou em todas as missões para difundir e
organizar o CIMI. Ganhou assim o apelido de “Mochileiro” que perdura até hoje.
A primeira assembleia de lideranças indígenas do Brasil foi realizada em 1974,
em Diamantino, MT; em 1975, a segunda assembleia foi realizada no Buqueirão,
perto de Meruri. E assim, as assembleias tornaram-se fomento ao surgimento das
organizações indígenas.
Na década de 1970, muitas terras indígenas foram demarcadas em Mato Grosso,
graças, sobretudo, à luta de missionários e lideranças indígenas. Nestas lutas, o CIMI
teve seus primeiros mártires no Estado: em 1976, ocorreram os assassinatos do Pe.
Rodolfo e do índio Bororo Simão, em Meruri; do Pe. João Bosco Penido Bournier,
Jesuíta, em Ribeirão Cascalheira e do Irmão jesuíta Vicente Cañas, em 1987, na área
dos Enawenê Nawê. Em homenagem a Vicente Cañas o Centro de Formação do
CIMI nacional, em Luziânia, GO, recebeu esta denominação.
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O CIMI Mato Grosso já realizou 41 assembleias; tem 12 equipes ativas nas aldeias
e uma na sede, em Cuiabá. Totalizam 45 componentes, a maioria religiosa e um
pequeno número de leigos. Há dois grupos de jovens, em duas faixas etárias,
alguns dos quais ajudaram na fundação do CIMI, a saber, D. Pedro Casaldáliga, Pe.
Gonçalo Ochoa, Pe. Giaccaria, Pe. Tomás de Aquino Lisboa e o casal Luis e Eunice.
(Memórias de Mário Bordignon, 2016)
Os principais desafios atuais enfrentados pelo CIMI são encontrar novos
companheiros para o trabalho, ter uma formação continuada dos missionários
sobre a situação indígena, ter mais apoio da parte de algumas dioceses, fazer
frente aos ataques do agronegócio muito forte no Estado, conseguir a demarcação
de algumas terras indígenas ainda não demarcadas e assessorar melhor os índios
sobre a política nacional nada favorável a eles.
Projeto AMA (Assistência Missionária Ambulante)
Desde 1959, o irmão salesiano Alois Würstle trabalha nas missões salesianas de
Mato Grosso e regiões circunvizinhas. Com ele, mais tarde, trabalhou o seu irmão
Franz, também salesiano, até sua morte, em 2002.
A característica do trabalho missionário do irmão Alois W. é definida por ele
mesmo:
Eu não sei como rezar, mas eu quero mostrar aos outros o amor de
Deus pelo meu exemplo e meu trabalho [...]. Como religioso leigo,
fiel ao bom exemplo de Jesus, que teve compaixão dos sofrimentos
dos pobres, estamos sempre preocupados com a resolução de
problemas práticos, tais como estradas, pontes, eletricidade e água
usando nossos grandes talentos de mecânica e elétrica. O Bom Deus
e Nossa Senhora Auxiliadora nunca deixaram faltar ajuda necessária
a este tipo de trabalho, muitas vezes necessitado de grandes somas
de dinheiro (Depoimento de Alois Würstle, 2015).

Atraídos pelo seu interessante trabalho organizado, muitos salesianos, leigos e
freiras sempre se alternaram em ajudá-lo.
Em 1975, o Governo da Suíça ofereceu ao Brasil e ao Projeto AMA (Assistência Mecânica
para a Amazônia), caminhões militares da guerra, em bom estado, com oficinas e cursos,
exigidos para a sua manutenção. Com a ajuda do Sr. Josef Hürlimann à Igreja que Sofre,
foi construída uma bela oficina em Cuiabá, MT. Terminado o compromisso dos 5 anos
do projeto nesta oficina, o trabalho continua até hoje como Assistência Missionária
Ambulante. Outros benfeitores do projeto são: Missões Dom Bosco de Turim Valdocco,
a diocese de Rottemburgo, a Procuradoria de Bonn, a Fundação alemã Geord Krauss
e a suiça Procuradoria de Beromünster. Também nunca faltaram pequenas ajudas de
pessoas amigas e conhecedoras do Projeto AMA.
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O projeto AMA realizou trabalhos relevantes: 32 km de estrada, com 6 pontes,
entre as missões Meruri dos Bororos e Xavante de San Marcos; 3 pequenas centrais
hidrelétricas em San Marcos (1966), Meruri (1970) e Sangrdouro (1978); 3 km de
estrada com 3 metros de altura de aterro e uma ponte na Missão Salesiana, em
Puerto Maria Auxiliadora, Paraguai, em 1982, aos índios Ajoreo, perto da fronteira
com o Brasil; e nos últimos anos, perfurou cerca de 250 poços, em várias aldeias dos
índios Xavante, Bororo e Chiquitanos.
O projeto AMA obteve reconhecimentos oficiais: “Mestre Luis” é conhecido e respeitado
por todo o seu trabalho no Projeto AMA, especialmente pelos índios, no Brasil e no exterior.
Em 2001, graças à construção e patente de uma bomba manual de fácil manutenção, o
Banco do Brasil concedeu-lhe o Prêmio de Tecnologia Social com resultados comprovados;
em 2008, o Superior Geral dos Salesianos, Pe Pacoal Chávez, ofertou-lhe a medalha de
Artemide Zatti, que também foi grande salesiano leigo argentino; em 2009, o governo da
Alemanha deu-lhe a Cruz ao Mérito em “Reconhecimento por seu excelente trabalho”; em
2010, ganhou do Brasil o Prêmio ANA - Agência Nacional das Águas, Pelo trabalho incançável
para os menos favorecidos terem saúde com água pura; em 2012, o Governo de Mato Grosso,
reconheceu os longos anos de trabalho do “Mestre Luís” e lhe conferiu o título honorário de
Cidadão Matogrossense.
O Projeto AMA, a partir de 2010 até o momento presente, vem passando por
algumas dificuldades. A primeira dificuldade é econômica, devido à redução
da contribuição externa, em função dos cataclismos globais, como o tsunami, o
terremoto no Haiti, as inundações nas Filipinas e outras calamidades que necessitam
de ajuda de emergência. Acresce-se a isso o desgaste dos equipamentos que
exigem mais recursos à sua manutenção. Além disso, existem os numerosos poços
perfurados que requerem uma adequada manutenção periódica. Se tudo isso
não bastasse, as demandas têm aumentado e persiste uma longa lista de poços a
serem feitos em novas aldeias, criadas com o crescimento populacional dos povos
indígenas. O governo faz a sua parte, mas, infelizmente, muitas vezes não chega a
todos, e a situação da água é muito grave.
Considerações Finais
Na atualidade, no espaço do capitalismo, pouco ou quase nada se constata
no campo da(s): solidariedade, misericórdia, felicidade, boas práticas e da
espiritualidade e tem lugar a vida nua - a pobreza eivada de contradições - sem
sonhos nem esperanças.
Na narrativa das boas práticas, por vezes, relatam-se situações de pessoas que
estão preocupadas com o limiar da sobrevivência humana e outras na perspectiva
da inclusão a um patamar de cidadania, todavia, com certeza, todas estão em
busca da vida e da felicidade, alicerçadas na realidade sofrida, nas contradições
sociais, econômicas, políticas, religiosas, na ética e na democracia.
Tantas outras boas práticas poderiam ter sido explicitadas no corpo do texto

STUDIUM, Várzea Grande, ano 2, n. 2, p. 1-116, abril 2016

Dra. Maria Jacobina da Cruz Bezerra | Dra. Maria de Sousa Rodrigues | Esp. Mário Bordignon

|

75

deste trabalho, como, por exemplo, a visita semanal da Senhora Ivete Nunes às
penitenciárias, as pessoas que buscam roupas de acompanhantes de internados
no Pronto Socorro para lavar e passar, os Palhaços do Bem, os Anjos Cor Rosa.
A assistência social não é prerrogativa do profissional de Serviço Social, e sim da
sociedade civil como um todo, pois anteriormente à sua existência, era realizada
pela Igreja Católica atender os segmentos pobres, vítimas de todo o tipo de
infortúnio, o que, de certo modo, fazia o papel do Estado,
Mas, a partir de Juan Luiz Vivés (1492 -1540) que escreveu a primeira teoria
leiga sobre a assistência pública, ficou evidente que esta é responsabilidade da
sociedade/Estado e de Martin Lutero (1483 - 1546) que rompeu com a Igreja Católica
em 1517, seguido da fundação da Igreja Luterana, o panorama da assistência
social mudou e passou a ser desenvolvida conforme explicitamos neste trabalho,
presente por meio das diversas políticas públicas, continuadas posteriormente
por grupos, organizações diversas, pessoas físicas e jurídicas, conforme indicamos
nesta produção.
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O PERDÃO COMO RESPOSTA À INJUSTIÇA:
UMA PERSPECTIVA PSICOLÓGICA
FORGIVENESS AS AN RESPONSE TO INJUSTICE:
A PSICOLOGICAL PERSPECTIVE

Doutorando Rosimar José de Lima Dias
Resumo
O perdão tem sido frequentemente visto, na área da saúde mental, como um mero processo
interno individual com ênfase em emoções e atitudes. Embora válida e necessária, esta
concepção corre o risco de negligenciar um dos aspectos essenciais do perdão, a saber,
sua dimensão sociorrelacional. Com o objetivo de contemplar tal dimensão, neste artigo
busca-se propor a integração da dimensão interpessoal neste processo. Ademais, por meio
deste estudo, pôde-se observar que um processo autêntico do perdão requer o exercício
da autotranscendência, compreendida como capacidade de sair de si mesmo para ir ao
encontro do outro e oferecer-lhe o imerecido presente do perdão. Além da discussão de
elementos teórico-conceptuais do perdão, a partir de uma perspectiva psicológica, explorase também a importância terapêutica da raiva resultante da experiência de ofensas ou
injustiças. Por fim, alguns aspectos clínicos considerados relevantes em intervenções
facilitadoras do perdão serão apresentados.
Palavras-chave: Perdão. Injustiça. Raiva. Rancor. Autotranscendência.
Abstract
In mental health field, forgiveness has often been considered as merely an individual internal
process with emphasis on emotions and attitudes. Although it is valid and necessary, this
approach may overlook an important aspect of forgiveness, namely its socio-relational
dimension. In order to contemplate such dimension, this paper proposes the integration of
interpersonal aspects in the forgiveness process. Moreover, it was observed in this study that
an authentic process of forgiveness requires the practice of self-transcendence, understood
as the ability of going out of oneself to reach out to someone else and offering him or
her the undeserved gift of forgiveness. In addition to the discussion of theoretical and
conceptual aspects of forgiveness from a psychological perspective, this paper also explores
the therapeutic importance of anger resulting from experiences of offenses or injustices.
Finally, it presents some important clinical aspects in the context of interventions which
facilitate forgiveness.
Keywords: Forgiveness. Injustice. Anger. Resentment. Self-transcendence.

Introdução
O perdão é um importante aspecto numa prática psicoterapêutica que considere
o paciente nas diversas dimensões de seu funcionamento e seu bem-estar integral.
Contudo, até algumas décadas atrás, o perdão estava praticamente ausente na
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psicologia clínica, sendo restrito apenas ao âmbito religioso. Assim como ocorreu
com outros aspectos da religiosidade e espiritualidade, é possível que a postura de
desconsiderar este tópico no contexto clínico tenha sido proveniente de uma tendência
ocidental pós-moderna de compartimentalização dos saberes (BATISTA; SALVI, 2006).
Conforme Dias (2014), quando um profissional da saúde mental tem diante de si um
paciente, cuja complexa construção do self resulta dos mais diversos fatores e vivências
nos mais diversos contextos, tal compartimentalização pode tornar-se um desserviço
para o mesmo.
Até 1985, por exemplo, havia apenas cinco estudos publicados, explorando o perdão a
partir de uma perspectiva psicológica.41 Somente, na última década do século passado,
contudo, aspectos clínicos do perdão começaram a atrair o interesse de profissionais da
saúde mental.42
No Brasil, o interesse em estudos envolvendo o perdão levou tais estudos a ser
divulgados apenas na primeira década de 2000.43 Assim, desde o início do século
XXI, este tema tem sido cada vez mais aplicado na prática psicoterapêutica, incluindo
contextos de relacionamentos conjugais (FINCHAM et al., 2005), ambientes de trabalho
(AQUINO, 2003), e ambiente forense (BANDES, 2000; DUFF, 1990; MURPHY & HAMPTON,
1988; MOORE, 1989; HILL, 2005), para citar apenas alguns.
Todavia, quando abordado por meio da perspectiva psicológica, o perdão tem sido
frequentemente visto como um simples processo interno do paciente com ênfase em
suas emoções e atitudes. Apesar de válida, tal ênfase corre o risco de negligenciar um
dos aspectos essenciais do perdão, a saber, sua dimensão relacional e social. Embora
o perdão possa e deva ser clinicamente abordado como um processo interno, neste
artigo objetiva-se ir além desta primeira e necessária fase clínica e, busca-se também,
examiná-lo como resposta a uma ofensa cometida por outra pessoa, destacando dessa
forma seu aspecto sociorrelacional. Portanto, sem deixar de reconhecer que este tema
pode ser clinicamente aplicado em outros contextos psicoterapêuticos44, por questão
de brevidade, o foco primário deste artigo será o conceito mais amplo do perdão na
perspectiva interpessoal. Contudo, elementos discutidos neste artigo poderão ser
igualmente aplicados em qualquer situação, envolvendo algum tipo de injustiça, em
que o desejo de retaliação e vingança pode surgir como possibilidade de resposta
destrutiva tanto para a parte injustiçada quanto para o autor da injustiça.

41 Cf. BROWN, 1968; ZILLMAN, BRYANT, CANTOR & DAY, 1975; ZILLMAN & CANTOR, 1976;
AXELROD, 1980; DARBY & SCHLENKER, 1982.
42 Cf. EXLINE et al., 2003; MCCULLOUGH, 2004; MCCULLOUGH, PARGAMENT & THORESEN, 2000;
WORTHINGTON, 1998a.
43 Cf. DEL PRETTE & DEL PRETTE, 2003; PALUDO & KOLLER, 2007; LOPES & SANTANA, 2010.
44 Por exemplo, em situações envolvendo o self (autoperdão) (Cf. HALL & FINCHAM, 2005; FISHER
& EXLINE, 2006), uma coletividade ou grupo (Cf. WOHL & BRANSCOMBE, 2005), Deus (Cf. EXLINE
& MARTIN, 2005), e até mesmo forças impessoais, tais como desastres naturais (veja por ex.,
THOMPSON et al., 2005).
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Em busca de alcançar o objetivo acima delineado, iniciaremos por apresentar o perdão
como resposta saudável à injustiça e, para tanto, procederemos com a discussão sobre
aspectos conceituais do perdão, precedida por uma exploração de possíveis equívocos
terminológicos deste tema. Na sequência, apresentaremos alguns desafios relacionados
ao perdão na prática clínica, tais como: a) possibilidade do perdão ser ou não apropriado
em determinados casos; b) a questão do tempo oportuno e motivações pessoais para
o perdão; c) algumas técnicas facilitadoras do perdão; e d) possíveis estratégias para se
evitar riscos de danos futuros para quem perdoa.
1 Possíveis respostas à injustiça
Quando alguém é ofendido, emocionalmente ferido ou maltratado, cria-se um estado
de injustiça, o qual pode ser compreendido a partir de diversos referenciais teóricos da
psicologia. A teoria da equidade45, por exemplo, sugere que transgressões criam um
estado de desiquilíbrio, pois produz um resultado na interação entre ambas as partes
que é inferior ao merecido por uma das partes. Neste caso, a solução encontrar-se-ia
em reestabelecer a justiça para que também o equilíbrio seja reestabelecido (WALSTER
et al., 1973). Já segundo a teoria das trocas sociais,46 transgressões resultam em
débitos que precisam ser pagos para que a justiça seja restaurada (BLAU, 1964). Mais
recentemente, Worthington (2003) propôs a metáfora da fenda da injustiça (injustice
gap), ou seja, quando um indivíduo prejudica, ofende outrem, ou ainda quebra regras
sociais, uma fenda ou abismo se abre entre as interações, entre as partes, após a
ofensa e como estas interações seriam caso não tivesse havido ofensa. Segundo esta
teoria, para que haja restauração do estado de justiça, é necessário que esta fenda seja
preenchida. Tal preenchimento pode ocorrer através do perdão (EXLINE et al., 2007),
da justiça restaurativa (BOTTOM et al, 2002) ou da justiça punitivo-retributiva (DARLEY,
2002; WITVLIET et al., (2008). Obviamente, ofensas pequenas e ordinárias são facilmente
remediadas através de um simples pedido de desculpas. Entretanto, ofensas mais graves,
nas quais a fenda da injustiça é substancial, faz-se necessário um esforço maior para que
se atinja uma resolução satisfatória.
Através do processo cognitivo, as pessoas são naturalmente capazes de perceber
injustiças cometidas e, como resultado, podem experimentar uma intensa raiva como
resposta emocional a injustiças ou ofensas cometidas contra elas (WORTHINGTON,
2003), aqueles que lhe são queridos (GREEN, BURNETTE, & DAVIS, 2008), ou grupos com
os quais se identificam ou são afiliadas (BROWN, WOHL, & EXLINE, 2008). Explicada a
partir da psicologia evolutiva e da biopsicologia (BREEDLOVE, WATSON & ROSENZWEIG,
2010), a percepção da injustiça aciona o sistema nervoso simpático do indivíduo, o qual
controla a resposta de “luta ou fuga” preparando assim o corpo para responder a um
perigo no ambiente, neste caso, representado pelo ofensor. Esta resposta automática e
instintiva leva a parte ofendida a responder ao ofensor com agressão física ou verbal, ou
por meio da retirada.
45 A teoria da equidade é derivada da teoria das trocas sociais (BLAU, 1964; DOWD, 1975). Essa
perspectiva teórica enfatiza a equidade das trocas entre atores sociais.
46 Segundo a teoria das trocas sociais, a interação entre indivíduos é caracterizada como uma tentativa
de maximizar recompensas e reduzir custos, sejam eles materiais ou imateriais (BLAU, 1964).
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Sobretudo quando a ofensa é acompanhada de uma humilhação, o sentimento de
injustiça gera uma raiva intensa e possíveis desejos de vingança. Em termos metafóricos,
a parte ofendida percebe-se como tendo sido “feita de tapete” pelo ofensor, o que pode
ter sido resultado de uma traição, rejeição, ou violação de seus direitos (GOFFMAN,
1955). Uma reação natural da parte ofendida será tentar se reerguer. Nesta busca por
reerguer-se, haverá um esforço instintivo de proteger o self de danos maiores e, em
muitos casos, uma tentativa de humilhar o ofensor, respondendo-lhe com desagravo
para sobressair-se diante do seu oponente. Todo este processo pode resultar em atos
agressivos de retaliação e vingança (STILLWELL, BAUMEISTER, & DEL PRIORE, 2008) em
que a parte ofendida objetiva causar um dano maior do que aquele sofrido. Visto que
a vingança fornece à parte ofendida uma falsa sensação de poder pessoal restaurado
e justiça retributiva alcançada, o resultado deste processo pode ser experimentado
pela parte ofendida como proveitoso, quando o que realmente está em movimento é
a intensificação do conflito.
Outras pessoas, quando ofendidas ou feridas, respondem de forma mais passiva.
Neste caso, visando proteger o self de maiores danos, afastam-se do ofensor, evitam
qualquer contato e, em alguns casos, chegam até mesmo a romper o relacionamento
(MCCULLOUGH et al., 1998). Embora o afastamento do ofensor seja, em muitos casos,
salutar – por exemplo, nos casos de violência doméstica e abuso – o simples afastarse não resolve nem o problema da raiva nem o da injustiça cometida. Outra estratégia
ainda mais passiva e não saudável é responder de uma forma não assertiva, às vezes,
simplesmente desculpando-se ou ignorando uma ofensa grave e, também, usando
a compartimentalização como mecanismo de defesa. Neste caso, a parte ofendida
procura esquecer ou simplesmente não dá atenção à ofensa. Entretanto, esta estratégia
também não resolve o problema, mas simplesmente o evita ou suprime.
Portanto, nem a agressividade de atos de vingança, nem a simples passividade da
retirada resolvem o problema da injustiça e da ofensa – sobretudo se esta ocorreu no
contexto de um relacionamento pessoal – e, muito menos, ajuda a processar a raiva de
uma forma saudável. Assim, a única resposta eficaz é o perdão, o que obviamente não
elimina a possibilidade de outras respostas necessárias como, por exemplo, a busca da
justiça através de meios legais.
1.1 Equívocos comuns sobre o conceito de perdão
No que se refere a definições conceituais propostas por estudiosos do tema do perdão,
é importante mencionar que não existe ainda uma definição consensual sobre esta
palavra (WORTHINGTON, 1998a, ENRIGHT et al., 1992). McCullough e colegas (2000)
interpretam a falta de consenso na definição como um dos problemas mais importantes
do campo. Na verdade, parece haver mais consenso na literatura psicológica sobre
o que não é perdão, de forma que alguns autores fazem distinções entre o perdão e
outros conceitos comumente utilizados como sinônimos, como o esquecimento e a
reconciliação. Neste sentido, a maioria dos teóricos concorda com Enright e Coyle (1998)
que deve haver a distinção entre o perdão e os seguintes termos:
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a) Absolvição (pardoning): conceito relacionado à justiça, que implica
perdoar legalmente alguém da pena consequente à transgressão cometida.
No entanto, o perdão pode ocorrer independentemente de o sistema jurídico
já ter realizado seu julgamento e/ou já ter aplicado punições;
b) Condescendência (condoning, que pode ser entendido como fazer vista
grossa): significa aprovar um comportamento que a maioria das pessoas
pensa ser errado, que implicaria justificativa para a ofensa, liberando o
ofensor de qualquer responsabilidade. Diferentemente dessa ideia, perdoar
não é o mesmo que desistir do pleito por justiça ou por tolerância à injustiça;
c) Desculpar (excusing): termo que sugere que o ofensor teve um motivo
que justifique ter cometido a afronta. Mesmo que haja motivos razoáveis que
expliquem a ofensa, e que esses sejam considerados, perdoar não é somente
entender que não houve intencionalidade;
d) Esquecimento (forgetting): que traduz a ideia de que a memória da ofensa
foi suprimida da consciência. Entretanto, ao perdoar, o indivíduo não deixa de
se lembrar da afronta, embora seja possível relembrar a situação de um modo
diferente e menos perturbador;
e) Negação (denying): refere-se a uma indisposição ou incapacidade para
perceber que uma afronta tenha ocorrido. Contudo, fingir que nada aconteceu
ou que não se sentiu magoado não é o mesmo que perdoar, embora, antes
que o perdão seja posto em prática, as pessoas possam inicialmente utilizar
esse recurso como forma de evitar entrar em contato com os sentimentos
dolorosos eliciados pela afronta;
f) Reconciliação (reconciliation): sugere a restauração do relacionamento.
De fato, para que possa haver reconciliação, deve haver alguma forma de
perdão; entretanto, quando se perdoa, não necessariamente deve ocorrer
reconciliação.
Em relação a esse último ponto, a distinção básica entre perdão e reconciliação é que
perdoar envolve a resposta de uma pessoa a uma ofensa, enquanto a reconciliação
envolve duas pessoas relacionando-se de forma saudável novamente (ENRIGHT et al.,
1998). Portanto, perdoar não significa restauração da confiança e muito menos exige
que quem perdoa desenvolva ou retome o relacionamento com o ofensor.
Em algumas situações, sobretudo aquelas que envolvem abuso, violência, exploração,
ou ofensas criminais, quem perdoa certamente não contemplará a possibilidade de
relacionamento com o ofensor como algo seguro, sensato, ou mesmo desejável. Nestes
casos, o perdão pode ser simplesmente um processo inteiramente interno focado tão
somente na eliminação do rancor ou ódio. Apesar da comunicação pessoal do perdão ao
ofensor ter um valor terapêutico e interpessoal, alguém pode perdoar sem nunca comunicar
o perdão ao ofensor ou buscar qualquer forma de reconciliação com o mesmo.
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1.2 Definição de perdão
Tendo indicado brevemente os principais equívocos relativos ao perdão, passemos
a apresentar uma proposta de definição que seja funcional para o propósito deste
artigo. Conforme Kurtz and Ketchum (1992), perdoar envolve o desapego da mágoa
e da concepção do self-como-vítima que está implícita nesse sentimento vivenciado.
Tal concepção, por sua vez, torna-se bastante importante neste contexto, pois a
manutenção passiva de vitimização leva o indivíduo a engajar-se em uma contínua
ruminação que o impede de assumir responsabilidade por si mesmo de uma maneira
assertiva, encontrando-se, assim, prisioneiro da sua mágoa.
Ademais, de acordo com Enright et al., o perdão é
[...] uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar do
direito ao ressentimento, julgamentos negativos, e comportamentos
negativos para com a outra pessoa que a ofendeu injustamente, e,
ao mesmo tempo, nutrir sentimentos imerecidos de compaixão,
misericórdia e, possivelmente, amor para com o ofensor (1998, p. 4647. Tradução nossa).

Esta definição enfatiza alguns elementos importantes: a ofensa é considerada
injusta e infligida por outra pessoa, o perdão é uma escolha ou disposição por parte de
quem foi ofendido e não uma obrigação, uma vez que a pessoa ofendida tem direito
ao ressentimento. Além disso, a nova postura da pessoa ofendida inclui mudanças de
afeto (superação do ressentimento por meio da compaixão), cognição (superação da
condenação por meio do respeito e/ou generosidade) e comportamento (superação da
indiferença ou tendência à vingança por meio de um senso de boa vontade em relação
ao ofensor, ou mesmo de condutas de reaproximação). Nesse sentido, Enright (2001)
propõe um modelo heurístico de como as pessoas perdoam (Figura 1), constituído de
etapas pelas quais as pessoas possam passar até alcançarem o perdão. É importante
ressaltar que nem todas as pessoas passam por todas as etapas, ou o fazem na ordem
em que estão apresentadas, ou ainda despendem o mesmo tempo nessa tarefa. Em
outras palavras, o processo do perdão é singular para cada indivíduo.
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Figura 1 – Modelo do processo de perdão interpessoal de R. D. Enright

Nota: Figura baseada em Enright (2001).
Enright (2008) ressalta ainda a distinção entre perdão e pseudoperdão
(pseudoforgiveness). Este último, segundo o autor, é uma estratégia usada para manter ou
garantir poder ou controle sobre o comporta mento do transgressor, na medida em que,
apesar de ter comunicado o perdão ao ofensor, a pessoa ofendida continua lembrando-o
incessantemente de seu erro, exercendo, dessa maneira, uma superioridade ou um
controle incompatíveis com a atitude de quem perdoa.
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Worthington (2005), por sua vez, enfatiza a importância da conexão entre o componente
emocional e motivacional, observando que o processo do perdão envolve dois elementos
essenciais: o elemento decisório ou volitivo, que envolve mudança nas intenções (objetivos a
serem atingidos por determinado comportamento) em termos de comportamento da parte
ofendida em relação ao transgressor (daí uma mudança na motivação); e emocional, que se
caracteriza pela substituição de emoções negativas por emoções positivamente orientadas.
Portanto, partindo desta definição, pode-se afirmar que as emoções positivas neutralizariam
algumas emoções negativas em um primeiro momento, o que resulta em um decréscimo
das mesmas. Com o passar do tempo, havendo uma diminuição substancial das emoções
negativas, emoções positivas podem ser então edificadas.
Pode-se dizer que, assim como Enright e North (1998), Worthington também aborda
o perdão como um processo que, para ele, tem início com uma decisão e evolui em
direção a uma mudança emocional significativa por parte daquele que sofreu a ofensa.
Vale ressaltar, conforme afirma Worthington (2005), que sua visão de um elemento
decisório do perdão foi influenciada por DiBlasio (1998), estudioso que propôs a ideia
de “perdão baseado em decisão” (forgiveness decision-based), definindo-o como uma
mudança volitiva empreendida pela pessoa ofendida com o objetivo de fazer cessar
comportamentos nocivos direcionados ao ofensor.
Em síntese, alguns elementos centrais da definição do perdão que são de comum
acordo entre diversos teóricos são que o processo do perdão envolve: (1) uma decisão
deliberada de renunciar ao ressentimento e a vingança; (2) uma mudança positiva de
atitudes ou motivações para com o transgressor; (3) redução de emoções negativas
como a raiva e o rancor; e (4) substituição de sentimentos negativos em relação ao
transgressor por sentimentos positivos.
Ademais, um autêntico ato de perdão deve necessariamente incluir elementos de
transcendência. É necessário que tenha havido uma ofensa clara e, consequentemente,
um ato de injustiça para que o perdão tenha relevância terapêutica. No caso de, após
exploração preliminar minuciosa com o paciente, chegar-se à conclusão de que
nenhuma injustiça de fato tenha ocorrido, a linguagem do perdão torna-se inapropriada.
Questão essa que será trabalhada na próxima seção.
Voltando à metáfora da fenda da injustiça, o perdão pode ser visto como uma
autotranscendência do self-ferido – como expressão de imerecida compaixão e
misericórdia pelo transgressor – em busca de preencher – ou construir uma ponte sobre
– esta fenda ocasionada pela ofensa.
Pesquisas conduzidas no decorrer das últimas duas décadas tem associado o perdão
com diversos benefícios para o paciente, incluindo relacionamentos duradouros
e saudáveis (Cf. FENELL, 1993), bem-estar emocional (Cf. COYLE & ENRIGHT, 1997;
FREEDMAN & ENRIGHT, 1996) e até mesmo saúde física (Cf. LAWLER et al., 2003; WITVLIET
& MCCULLOUGH, 2007). Apesar destes e outros possíveis benefícios do perdão, quando
o processo do mesmo não é experimentado de forma apropriada, pode resultar em
prejuízos ainda maiores para a parte ofendida. Assim, o restante deste artigo, que
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incluirá elementos similares àqueles usados em diversas intervenções terapêuticas
reconhecidas (Cf. ENRIGHT, 2001; ENRIGHT & FITZGIBBONS, 2000; WORTHINGTON,
1998b, 2003), irá destacar alguns riscos associados ao processo do perdão quando feito
de forma inapropriada e apresentar possíveis estratégias para minimizar estes riscos.
1.3 Quando o processo do perdão não é a intervenção apropriada
O processo e a linguagem do perdão são apenas legítimos quando claramente houve
uma transgressão. Existem situações em que a pessoa experimenta uma raiva intensa sem
que tenha necessariamente sofrido qualquer transgressão ou ofensa. Para determinar se
houve de fato uma ofensa, quem sente raiva ou mágoa precisa explorar minuciosamente
as raízes ou causas destes sentimentos, pois a raiva, o rancor, ou mesmo o ódio podem ser
experimentados e nutridos sem que, contudo, uma ofensa ou transgressão tenha ocorrido.
1.3.1 Inveja e ciúme
Um exemplo interessante de como as pessoas podem sentir raiva fora do contexto
de uma ofensa pode ser encontrado em casos de inveja, que pode também envolver
sentimentos de inferioridade, hostilidade, e mágoa em relação a alguém que
presumidamente encontra-se em situação de vantagem (SMITH & KIM, 2007). No âmago
da inveja, encontra-se a hostilidade, geralmente acompanhada por um desejo de que
a pessoa invejada fracasse ou, seja humilhada (FEATHER, 1994; SMITH et al., 1996). Esse
sentimento é geralmente visto como moralmente errado e socialmente inaceitável
(SMITH & KIM, 2007), ele frequentemente cai na clandestinidade. Ou seja, ao invés de
reconhecer quem têm inveja, as pessoas tentam transformá-la em um justificado
ressentimento concentrando-se em algum aspecto que a pessoa invejada possa ter de
vantajoso, mas que pareça injusto ou imerecido. Assim, a linguagem do perdão torna-se
totalmente inapropriada no caso de alguém que, por exemplo, manifesta raiva, mágoa
ou ódio contra um colega de trabalho que foi promovido de forma justa.
O ciúme pode igualmente levar as pessoas a sentirem raiva, mágoa e até mesmo ódio.
De fato, o ciúme, que geralmente está relacionado com a percebida ameaça da perda
de um relacionamento valioso, pode provocar sentimentos ainda mais intensos do que
aqueles associados à inveja (SALOVEY & RODIN, 1986). As pessoas percebidas como
ameaça a um relacionamento – por exemplo, um rapaz que começa uma conversa com a
namorada de outro rapaz; uma moça que usa vestes provocativas – independentemente
de suas intenções, podem ser odiadas pelo simples fato de serem percebidas como
ameaça e não por terem cometido qualquer ofensa a que sente ciúmes. Nestes casos em
que a inveja ou o ciúme constituem a razão de sentimentos negativos, a estratégia mais
eficaz seria explorar de forma direta estas emoções que emergem da percebida ameaça
ou do sentimento de inferioridade, em vez de se concentrar no processo do perdão.
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1.3.2 Vulnerabilidades emocionais e feridas abertas
Em outros casos, as pessoas podem reagir de forma exagerada a determinadas situações
por conta de feridas ou sentimentos passados não resolvidos. Por exemplo, alguém que foi
objeto de bullying na infância por causa de seu peso pode tornar-se hipersensitivo a qualquer
comentário relacionado aos seus hábitos alimentares ou forma corporal, mesmo que tais
comentários sejam feitos sem nenhuma intenção de feri-lo. Da mesma forma, alguém que
tenha sido abandonado por seu pai pode se tornar hipervigilante a qualquer sinal que possa
ser interpretado como abandono em seus relacionamentos. Além disso, as pessoas podem
também reagir de forma exagerada a uma ofensa particular quando a mesma faz parte de
uma série de ofensas menores. Podemos pensar, por exemplo, em alguém que se irrita com
um amigo por estar atrasado para um compromisso, mas esta já é a quinta vez que o mesmo
se atrasa. Vista de forma isolada, tal ofensa poderia parecer irrelevante, mas, neste caso, tratase de contínua reincidência, o que agrava seu significado.
Obviamente, qualquer uma das situações acima apresentadas pode levar as pessoas,
de forma justificada, a sentirem-se magoadas e, então, experimentarem a raiva. Contudo,
a reação emocional a qualquer uma destas situações pode ser desproporcional ao fato
em si. Antes, porém, de determinar se perdão é apropriado em um determinado caso,
faz-se necessário explorar com precisão as circunstâncias dos sentimentos negativos
para discernir se de fato houve transgressão. Em outras palavras, antes de sugerir o
processo do perdão como possível solução, é essencial esclarecer se de fato houve uma
ofensa e a sua natureza.
2 A raiva e sua importância clínica
Se perdoar é importante para a saúde mental, e mesmo física, quer dizer que a raiva é ruim?
Muito pelo contrário, a raiva frequentemente quer comunicar que algo está errado e, em
muitos casos, que uma injustiça foi cometida. Aliás, as emoções em geral, sejam elas positivas
ou negativas, sempre servem ao propósito de comunicar algo e, portanto, jamais deveriam ser
suprimidas, mas exploradas para que sua mensagem seja traduzida e o problema trabalhado
desde suas raízes. A questão, portanto, não está em sentir raiva ou qualquer outra emoção
negativa, mas sim em permitir que esta raiva seja direcionada de forma não prejudicial a si
mesmo ou outras pessoas. Quando alguém foi pessoalmente injustiçado, ou descobre que
alguém que lhe é próximo sofreu injustiça, a raiva é uma resposta bastante natural e talvez
até mesmo moralmente justificável. Além disso, a raiva pode ser considerada como fonte
de energia (NOVACO, 2000), no sentido de preparar a pessoa para agir contra a injustiça
(CARVER & HARMON-JONES, 2009). Assim, quando a raiva é explorada e trabalhada de
forma apropriada, esta pode levar o indivíduo a se sentir fortalecido e confiante, impedindo
assim que o mesmo torne-se prisioneiro do medo, da vergonha, ou da vulnerabilidade não
saudável, que naturalmente conduzem à autovitimização.
A expressão da raiva pode, contudo, tomar formas destrutivas. Quando as pessoas
experimentam altos níveis de estímulo fisiológico associados com a raiva intensa, elas
são submetidas a um alto nível de estresse (NOVACO, 2000) e, consequentemente,
terão sua capacidade de tomar decisões de forma racional reduzida (SCHRODER &
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CAREY, 2005). A raiva intensa pode gerar rancor e mágoa e, quando não canalizada de
forma apropriada, pode alimentar atitudes e atos de retaliação ou vingança. Todavia, se
canalizada de forma positiva (PASCUAL-LEONE & GREENBERG, 2007), a raiva serve como
combustível para motivar a assertividade (ALBERTI & EMMONS, 2008), a busca por justiça
e ao estabelecimento de limites saudáveis nos relacionamentos.
Assim, uma das primeiras das diversas etapas de intervenções psicoterapêuticas
facilitadoras do perdão é a validação do direito da pessoa ofendida de se sentir ressentida
e com raiva (CHAGIGIORGIS & PAIVIO, 2008; ENRIGHT & FITZGIBBONS, 2000). Caso
essa etapa seja negligenciada, a pessoa ofendida pode sentir-se incompreendida pelo
psicoterapeuta e, ironicamente, ser levada a experimentar mais raiva, sobretudo, no caso
dela ter anteriormente suprimido sua raiva ou minimizado ofensas sofridas. Dessa forma,
quando corretamente canalizada, a raiva pode representar um primeiro e importante
passo na intervenção clínica, funcionando como auxílio na restauração do sentimento
de autorrespeito e segurança do paciente.
2.1 Se a raiva é tão importante, por que então desistir dela?
Depois que as pessoas sentem-se validadas, respeitadas e seguras, então, conseguem
superar emoções mais intensas resultantes de uma ofensa e consequente sentimento
de injustiça, elas tornam-se mais propensas a considerar o perdão como uma possível
opção. Como mencionado acima, a raiva, no contexto de uma ofensa e injustiça, pode ser
utilizada de maneira positiva e pode capacitar as pessoas que, de outra forma, poderiam
sentir-se impotentes e indefesas. Mas, se a raiva pode ser utilizada positivamente, por
que, então, alguém iria desistir da mesma para considerar a possibilidade do perdão?
Para desejar perdoar, faz-se necessário compreender que os benefícios morais ou
práticos do perdão superam os riscos ou custos de não perdoar. Muitas pessoas,
contudo, preferem não levar em consideração estes riscos devido a diversos fatores. Por
exemplo, a parte ofendida pode não contemplar o perdão como opção por ainda estar
se beneficiando de ganhos secundários da raiva, por não ter tido uma relação prévia
com o ofensor (FINKEL et al., 2002), ou por estar obcecada em proteger seus direitos
pessoais a todo custo (EXLINE et al., 2004). Consequentemente, para a maioria das
pessoas, a decisão de perdoar, sobretudo, ofensas mais graves, não é um ato isento de
considerável esforço, exigindo que estejam dispostas a sair de si mesmas e transcender
os ganhos secundários da raiva e o excessivo apego aos direitos pessoais.
3 Motivações para o perdão
As motivações que levam as pessoas a se decidirem pelo perdão podem originarse de fatores tanto externos quanto internos. Nesse caso, podem ser a possibilidade
de um sincero pedido de perdão da parte do ofensor, a possibilidade de reatar um
relacionamento significativo, a possibilidade da restituição dos danos causados pela
ofensa, ou ainda, a possibilidade do ofensor ser adequadamente punido são alguns
exemplos de fatores externos que podem motivar a parte ofendida a se decidir pelo
perdão. Todavia, a decisão de perdoar pode igualmente resultar de motivos internos,
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como por exemplo, benefícios práticos do perdão e atitudes provenientes de princípios
morais nas quais o perdão é visto como um bem a ser buscado.
3.1 Benefícios práticos do perdão
Nos estágios iniciais do enfrentamento da ofensa – sobretudo aquelas mais graves – a
energia produzida pela raiva contribui para que as pessoas abandonem o papel de vítima,
sintam-se mais fortalecidas e menos vulneráveis. Todavia, uma vez que a raiva cumpre
esta sua função terapêutica inicial, esta não apenas se torna obsoleta, como também
pode tornar-se prejudicial caso continue sendo alimentada. Por exemplo, em sua busca
de demonstrar que estão certas as pessoas podem facilmente nutrir atitudes e assumirem
comportamentos que escalam conflitos, criando, assim, ciclos de vingança que podem
levar a danos permanentes para ambas as partes. Consequentemente, valiosos vínculos
relacionais podem ser destruídos ou danificados permanentemente se a parte ofendida
continuar permitindo que a raiva a governe e a mágoa a domine. Além disso, há considerável
evidência científica indicando que a raiva crônica e a hostilidade podem aumentar o risco de
problemas graves de saúde, incluindo doenças cardiovasculares e o comprometimento do
sistema imunológico (GROSS & LEVENSON, 1993).
Assim, a mesma raiva que uma vez serviu como combustível para fortalecer o
indivíduo, depois de transformada em rancor ou amargura, pode não apenas tornarse um fardo insuportável, mas passar a consumir energia que poderia estar sendo
utilizada de forma benéfica para a saúde mental do indivíduo. Por exemplo, ruminações
mentais relacionadas com a ofensa e o ofensor podem não apenas transformar-se
em uma verdadeira fonte de tormento psicológico como também contribuir para o
desenvolvimento de transtornos depressivos e de ansiedade. Portanto, os benefícios
práticos do perdão – sejam pessoais ou relacionais – podem representar uma primeira
motivação para ajudar as pessoas a se decidirem a perdoar.
3.2 Perdoar por questão de princípios
Muitas pessoas herdaram princípios ou valores morais de suas práticas ou convicções
religiosas, culturais, ou familiares que favorecem o perdão. Estes princípios ou valores
podem desempenhar um papel fundamental na decisão de perdoar, economizando
assim tempo e energia consideráveis para as pessoas, pois as mesmas são poupadas de
um debate interno e intenso sobre se o perdão é a escolha certa para elas. Indivíduos
que consideram o perdão como um valor, geralmente, acreditam que devem perdoar
porque essa atitude é um ato generoso. Essas pessoas podem ainda recordar-se de
momentos em que experimentaram o perdão em suas vidas e decidirem perdoar
porque um dia foram também perdoadas.
Em outros casos, o perdão pode ser percebido como um imperativo moral: quando a
pessoa compreende a negação do perdão como um pecado, como é o caso no cristianismo
e outras religiões (RYE et al., 2000), a decisão de perdoar pode então assumir um significado
diferente. Por exemplo, aqueles que conseguem perdoar podem sentir uma maior conexão
e intimidade com Deus e sentirem alívio espiritual por obedecerem a um mandamento de

STUDIUM, Várzea Grande, ano 2, n. 2, p. 1-116, abril 2016

Doutorando Rosimar José de Lima Dias

|

89

Deus. Por outro lado, aqueles que se sentem incapazes ou não dispostos ao perdão podem
ter a preocupação de estarem desagradando a Deus ou membros de seu grupo religioso e
temerem algum tipo de punição como consequência de sua falta de perdão.
Apesar de princípios e valores morais terem sua importância e eficácia em persuadir as
pessoas a se decidirem pelo perdão, faz-se necessário chamar a atenção para possíveis
problemas que podem acontecer quando a decisão de perdoar é fortemente e,
principalmente, radicada no imperativo moral (LAMB & MURPHY, 2002). Primeiramente,
pode haver uma tentativa prematura e irreflexiva de perdoar, resultando na supressão
da raiva sem uma vivência apropriada das etapas básicas do processo do perdão. Em
segundo lugar, mágoa e ressentimento não explorados e processados podem resultar
tanto em negligência relativa ao respeito para consigo mesmo e seus direitos (MURPHY,
1988, 2002), quanto na fácil irrupção destes sentimentos não resolvidos em futuras
interações com outras pessoas. Além disso, no caso de quem sofreu violência ou algum
tipo de trauma ou abuso no contexto da ofensa, frente à pressão moral de oferecer o
perdão, pode correr o risco de sofrer dupla vitimização (CHAGIGIORGIS & PAIVIO, 2008;
LAMB, 2002): primeiro, a pessoa foi prejudicada e ferida de forma traumática pelo
agressor, segundo, ela se sente envergonhada e culpada caso não consiga perdoar.
Portanto, mesmo quando a decisão de perdoar está enraizada em princípios morais
valiosos é necessário, com sabedoria terapêutica, considerar se a decisão de perdoar é
madura e não motivada simplesmente pela pressão de um imperativo moral. A partir de uma
perspectiva teológica, filosófica e das ciências sociais, o perdão é tipicamente visto como um
comportamento transcendente e não simplesmente um ato de legalismo ou conformidade
moral. Assim como acontece com a maioria das outras decisões comportamentais, também
a decisão de perdoar é mais eficaz e duradoura quando intrinsecamente motivada (RYAN &
DECI, 2000), refletindo o querer pessoal do indivíduo, ao invés de um desejo de agradar aos
outros (ou, pior, medo de punição ou rejeição). Assim como acontece com outras decisões
comportamentais que exigem um ato da vontade individual, como por exemplo, parar de
usar substâncias que causam dependência (PROCHASKA, DICLEMENTE & NORCROSS, 1992),
as pessoas podem precisar de um tempo considerável para refletir sobre a perspectiva de
perdão e decidir se estão prontas, dispostas e psicologicamente capacitadas a tentar este
desafiante curso de ação.
4 Estratégias facilitadoras do perdão
Uma vez que uma pessoa está comprometida a perdoar, é importante usar estratégias
que facilitem este processo, fazendo com que o processo do perdão torne-se menos
árduo para a pessoa. Dessa forma, esta seção objetiva apresentar algumas sugestões de
como facilitar o perdão. Mais especificamente, o conteúdo desta seção será organizado
em torno de duas estratégicas básicas, a saber, a estratégia de auxiliar a parte ofendida a
ajustar sua percepção da injustiça – isto é, enxergar a ofensa de forma mais realista – e a
estratégia de abrandar as atitudes de quem foi ofendido em relação ao ofensor para que
haja aproximação psicológica das partes.
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Entretanto, um cuidado especial deve ser mencionado antes de prosseguir. As
seguintes sugestões ou estratégias visam indivíduos que estejam prontos e dispostos
a tentar perdoar. Usadas de forma prematura, isto é, antes de a parte ofendida ter tido
a oportunidade de usar sua raiva de forma apropriada para energizá-la e fortalecê-la ou
ter estabelecido limites saudáveis e apropriados em relação ao ofensor, estas estratégias
podem facilmente aumentar o risco de repetida vitimização, dupla traumatização,
repressão emocional, e resistência de perdoar (CHAGIGIORGIS & PAIVIO, 2008; LAMB &
MURPHY, 2002).
4.1 Olhando para a ofensa de forma mais realista
Quando alguém é ofendido ou emocionalmente ferido há uma tendência psicológica
de se ruminar a dor experimentada e injustiça sofrida. Essa tendência amplifica ou
inflaciona a percepção da ofensa e, quanto maior parece uma injustiça na mente, menor
a probabilidade de se considerar a possibilidade do perdão. Assim, uma das formas
facilitadoras do perdão é ajudar a parte ofendida a enxergar a ofensa de forma mais
realista, o que, por sua vez, diminui a fenda da injustiça, além de aumentar as chances de
a parte ofendida transcender sua dor, passando a investir energia na construção de uma
ponte sobre esta fenda.
Obviamente, um dos desafios nesta estratégia é encontrar formas eficazes para mudar
a percepção que o indivíduo tem da ofensa sem, contudo, negar a realidade do dano
causado ou mesmo a responsabilidade do ofensor – o que pode em alguns casos tratarse de responsabilidade jurídica e não apenas moral. Atingir este equilíbrio, portanto,
de desinflacionar a percepção que a parte ofendida tem da ofensa sem descontar ou
negligenciar a responsabilidade do ofensor é o desafio psicoterapêutico nesta etapa do
processo do perdão.
Uma primeira possibilidade é demonstrar uma atitude genuinamente empática
com a parte ofendida. Pesquisas sugerem que as pessoas facilmente cometem
distorções sistemáticas ou cognitivas ao processar informações quando assumem o
papel de vítima. Por exemplo, a parte ofendida pode subconscientemente ampliar47
a gravidade da ofensa, percebendo-a como inexplicável (BAUMEISTER, STILLWELL
& WOTMAN, 1990). No entanto, quando a parte ofendida consegue superar a
ampliação ou catastrofização que até então limitava sua percepção e esforçar-se por
imaginar a situação do ponto de vista do ofensor, haverá certamente a descoberta
de fatores e explicações alternativas que podem contribuir para reduzir a culpa (ou
ao menos a má intenção) atribuída ao ofensor, facilitando o desenvolvimento do
desejo da parte ofendida de perdoar (WITVLIET, LUDWIG & LAAN, 2001). De fato,
estudos recentes sugerem que esta técnica cognitiva conhecida como tomada
de perspectiva pode ser particularmente útil para os homens, pois ela favorece o
47A distorção cognitiva da ampliação de uma memória, ou qualquer outro fato, ocorre de
uma forma que já não corresponde à realidade objetiva. A catastrofização é um subtipo
de ampliação. Neste caso, a pessoa parece incapaz de prever outra alternativa senão o pior
resultado imaginável, porém improvável, ou considerando uma situação como insuportável ou
impossível quando a mesma é apenas incômoda (BURNS,1999).
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desenvolvimento da empatia pelo outro, visto também que os homens, em geral
(EXLINE et al. 2008; EXLINE & ZELL, 2009) parecem menos socializados para se
mostrarem empáticos do que as mulheres (EISENBERG & LENNON, 1983).
Uma das formas que pode facilitar a tomada de perspectiva é refletir sobre a história de
desenvolvimento do ofensor, incluindo possíveis abusos ou traumas sofridos, traços de
personalidade, ou áreas vulneráveis que não justificam, mas podem ajudam a explicar,
ao menos em parte, as escolhas erradas feitas pelo mesmo. Além disso, o incidente da
ofensa pode ser visto no seu contexto, incluindo estressores e circunstâncias atenuantes
que possam fornecer explicações razoáveis para o comportamento do ofensor. No
decorrer deste processo, a parte ofendida pode até mesmo perceber como suas ações
(ou omissões) talvez tenham contribuído no surgimento e/ou intensificação do conflito.
Outra forma de facilitar a tomada de perspectiva é convidar a parte ofendida a tomar
consciência e refletir em ofensas que a mesma cometeu ou poderia ter cometido no
passado. Estudiosos do perdão afirmam que as pessoas capazes de lembrar-se de
ofensas semelhantes cometidas por elas tendem a ser mais indulgentes com os outros
(EXLINE et al., 2008; TAKAKU, 2001). Obviamente existem limites para esta estratégia: às
vezes, as pessoas não são capazes nem de relacionar ofensas que as mesmas cometeram
àquelas que sofreram, nem de se imaginarem fazendo algo semelhante sob quaisquer
condições. Apesar de em alguns casos esta aparente incapacidade reflita atitudes
hipócritas ou de falta de empatia, em outros casos pode ser simplesmente uma resposta
natural, sobretudo, no caso de delitos hediondos. Ademais, as pessoas podem também
ter dificuldade em imaginar a si mesmas cometendo certos tipos de ofensas devido ao seu
estilo de personalidade. Por exemplo, quem é tímido pode ter dificuldade de imaginarse mesmo intimidando os outros, enquanto quem é bastante assertivo e orientado para
a ação pode ser incapaz de se imaginar agindo de forma passivo-agressiva ou omissa.
Uma terceira opção de tomada de perspectiva fornece um horizonte muito mais amplo
do que simplesmente concentrar-se no autor da ofensa ou na parte ofendida. Trata-se de
abandonar a perspectiva de uma ofensa específica para contemplar ofensas em geral
como manifestação da condição inerente e universal da natureza humana de cometer
falhas morais e, portanto, compreender que os seres humanos são todos capazes de ações
ou comportamentos que ferem os outros. Em outras palavras, ofender o outro, de forma
intencional ou não, faz parte da experiência humana e todos estão sujeitos a isto em algum
momento da existência. Esta percepção da ofensa como parte da condição humana em
geral, e não simplesmente um evento pessoal isolado, favorece uma perspectiva mais ampla
e pode igualmente facilitar atitudes de perdão (WOHL & BRANSCOMBE, 2005).
Qualquer uma destas técnicas de tomada de perspectiva pode desinflacionar a percepção
da ofensa tornando, assim, a fenda da injustiça menor e mais fácil de transcender. Obviamente,
qualquer técnica que faça com que uma ofensa pareça menor ou mais compreensível
também pode correr o risco de levar as pessoas a simplesmente desculpar ofensas que por
sua própria natureza são hediondas (BELICKI, ROURKE & MCCARTHY, 2008). Além disso, é
preciso considerar que alguns indivíduos, quer por estilo de personalidade quer por outros
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fatores, são naturalmente predispostos a minimizar ofensas facilmente e não responsabilizar
ofensores por suas ações. Contudo, para aqueles com os quais as devidas precauções foram
tomadas para evitar estes riscos, as técnicas acima apresentadas podem ser de grande valia
clínica para facilitar a tomada de decisão de perdoar.
4.2 Aproximação psicológica da parte ofendida do ofensor
As técnicas acima descritas objetivam auxiliar a parte ofendida a contemplar
a ofensa desde uma perspectiva mais ampla para que uma possível mudança
de percepção resulte em uma visão mais realista da ofensa. Contudo, algumas
pessoas podem ter dificuldades em transcender sua própria visão dos fatos para
considerar perspectivas alternativas. Neste caso, as estratégias de tomada de
perspectiva podem ser substituídas por outras técnicas que se concentram nas
atitudes pessoais da parte ofendida em relação ao agressor. Estas técnicas podem
assim ser denominadas estratégias de aproximação, pois as mesmas objetivam
trabalhar nas atitudes de distância colocada pela parte ofendida em relação ao
agressor. Todavia, faz-se necessário destacar que se trata aqui de uma aproximação
mental ou psicológica e não necessariamente física.
Como mencionado anteriormente, a raiva, quando não canalizada
terapeuticamente de forma apropriada, pode facilmente gerar ódio ou até
mesmo atitudes ou atos de retaliação e vingança. Quando feridas, humilhadas ou
impotentes, as pessoas podem com facilidade envolver-se em um processo mental
para se autojustificarem como vítimas inocentes e responsabilizar seus ofensores
como inteiramente responsáveis pela ofensa. Em alguns casos, a parte ofendida
pode inclusive demonizar o ofensor (BAUMEISTER, 1997), responsabilizando-o
por todas as suas misérias, identificando-o como a perversidade em pessoa, a
encarnação de Satanás, ou monstro malevolente merecedor de ódio, desconfiança,
desprezo, retaliação e vingança (ELLARD, MILLER, BAUMLE & OLSON, 2002).
Nestes casos, atitudes de perdão serão tão somente facilitadas e nutridas na medida
em que a parte ofendida for terapeuticamente capacitada a superar as armadilhas
cognitivas de supergeneralização e pensamento dicotômico, para passar a enxergar o
ofensor como ser humano e nutrir atitudes mais positivas em relação ao mesmo. Embora
mudar as próprias atitudes em relação ao ofensor pode não estreitar a fenda da injustiça,
pode, contudo, aumentar a motivação pessoal de transcender esta fenda.
O cultivo de sentimentos ou atitudes positivas em relação ao ofensor tornase mais fácil quando houve um relacionamento significante com o mesmo que
antecede a ofensa (FINKEL et al., 2002). Caso a ofensa tenha acontecido em um
contexto conjugal, por exemplo, é possível incentivar a parte ofendida a refletir
sobre as qualidades positivas do cônjuge ou positivas experiências vividas no
relacionamento. Mesmo que haja uma recusa de se reconhecer aspectos positivos
do cônjuge no presente por causa da ferida aberta, ainda assim a parte ofendida
pode ser recordada do amor que um dia nutriu pelo cônjuge e vice-versa, ou
quaisquer outros compromissos ou vínculos um dia estabelecidos entre eles.
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Este processo será obviamente facilitado se o ofensor demostrou arrependimento após
a ofensa – incluindo um pedido de perdão ou tentativas de restaurar o relacionamento –
assim como demonstrou preocupação e carinho autênticos para com a parte ofendida.
Entretanto, a tarefa de aproximação da parte ofendida com o ofensor torna-se muito
mais complexa quando não houve qualquer manifestação de arrependimento pela
ofensa. Nesse caso, há uma tendência de culpar a parte ofendida pela ofensa, ou a ofensa
reabriu feridas antigas não cicatrizadas.
Nos casos em que um relacionamento prévio entre as partes nunca existiu, ou em que o
ofensor foi desde o princípio visto como inimigo, a tarefa de encontrar aspectos positivos
para aproximar psicologicamente as partes envolvidas pode ser extremamente difícil. No
entanto, mesmo nestas situações, é possível facilitar a decisão da parte ofendida de perdoar
através de uma ênfase em valores universais tais como o valor e dignidade inerente a todo ser
humano ou a concepção de que todos os seres humanos são parte de um mundo decaído
no qual frequentemente prejudicam-se uns aos outros (NEFF, 2003).
É importante destacar que há situações em que o uso de técnicas de aproximação pode ser
bastante arriscado ou mesmo potencialmente perigoso para a parte ofendida. Teoricamente,
estudiosos do perdão costumam delinear linhas conceituais claras entre perdão, confiança
e reconciliação; isto é, perdoar um ofensor não implica confiança, nem implica uma decisão
de retomar ou desenvolver um relacionamento com o mesmo. No entanto, na vida real, as
linhas divisórias entre estes diversos conceitos podem não ser tão demarcadas.
As estratégias descritas acima são projetadas para tornar as atitudes de uma pessoa
em relação à outra – e talvez relacionamentos – mais positivas. Contudo, na medida em
que o ofensor é visto de forma mais positiva, é também possível que a parte ofendida
naturalmente torne-se mais disposta a restaurar a confiança ou a buscar reconciliação.
Em muitas situações, estes resultados são desejáveis. Todavia, é importante ressaltar
que, no contexto de uma ofensa, o cultivo de uma visão mais positiva, ou mesmo
a possibilidade de se restabelecer um relacionamento, pode resultar em danos
ainda maiores para a parte ofendida, caso isso signifique manter a pessoa em um
relacionamento abusivo, por exemplo, casos que envolvem violência doméstica.
Portanto, faz-se necessária extrema cautela em situações que envolvam exploração,
abuso, violência, ou outras circunstâncias que poderiam colocar a parte ofendida em
situações de risco (CHAGIGIORGIS & PAIVIO, 2008; LAMB, 2002; LAMB & MURPY, 2002;
KATZ, STREET & ARIAS, 1997). O estabelecimento de limites saudáveis, atitudes de
autoproteção, e a busca pela justiça legal quando cabível podem ser cruciais em certos
casos para que os direitos e o bem-estar integral da parte ofendida sejam assegurados.
4.3 Transcendendo o rancor
Em muitos casos, especialmente quando a ofensa foi menos grave e ocorrida no contexto
de relacionamento positivo, as estratégias apresentadas acima podem ser suficientes para
reduzir o rancor e os sentimentos vingativos de forma que nenhuma intervenção adicional
seja necessária. Todavia, resíduos de sentimentos negativos podem permanecer, sobretudos
aqueles associados a um sentimento persistente de injustiça difícil de ser desinflacionado ou
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compreendido a partir de perspectivas alternativas. É, sobretudo, nestes casos que o aspecto
transcendente do perdão precisa ser explorado para que haja uma decisão consciente da
parte ofendida de abrir mão não só dos sentimentos vingativos, mas também da mágoa
para que possa alcançar um objetivo maior, que pode ser o bem-estar físico e/ou emocional,
a obediência a Deus, um gesto altruísta, a fidelidade aos próprios princípios e valores, ou a
restauração de relacionamento precioso.
Trabalhar o imaginário do paciente e explorar o simbólico pode ser eficaz neste
processo de transcendência do rancor. O paciente pode ser, por exemplo, guiado a
imaginar-se em uma circunstância na qual liberta-se de um fardo pesado (jugo) que
carrega nos ombros, entregando suas preocupações a Deus, ou rompendo cadeias
de falta de perdão como forma de reencontrar libertação. Além disso, rituais podem
também ser bastante úteis e terapêuticos: fazer um compromisso público de perdoar ou
mesmo escrever uma carta de perdão, sem necessariamente entregar ou enviar a carta
ao ofensor.48 Independentemente das exatas ações ou rituais, o importante é que estas
estejam fundamentadas em um esforço deliberado e consciente do paciente de liberar
quaisquer sentimentos negativos que tenham porventura permanecido.
5 Perdão: um processo contínuo
As pessoas frequentemente tomam uma decisão consciente de perdoar, percorrem o
processo terapêutico do perdão, concluem que de fato perdoaram uma determinada
ofensa, mas acabam por perceber a raiva reacendendo depois de um tempo. Isto é
muito comum acontecer quando, por exemplo, o ofensor comete uma nova ofensa,
reacendendo assim as memórias de antigas ofensas. Além disso, mesmo na ausência
de novos desacatos, as pessoas podem se surpreender pensando em algum aspecto
da ofensa presumidamente perdoada, como, por exemplo, o dano moral, emocional ou
material causado, ou ainda a atitude insensível do ofensor; também nestes casos a raiva
e o ressentimento podem ser mais uma vez despertados.
Confrontadas novamente com a raiva, algumas pessoas podem ser levadas a dar espaço
para a autorrepreensão ou o autojulgamento: “Eu já tinha perdoado essa pessoa!”, ou “Ao
final das contas, eu acho que não sou capaz de perdoar”. Nestas situações e, particularmente,
quando se trata de feridas profundas, é importante compreender o ato de perdoar não como
uma única ação isolada no tempo, mas sim como um processo contínuo. Assim, se a raiva
reaparece, é preciso ter a coragem de se reexaminar e mais uma vez percorrer o processo do
perdão, que não deveria ser visto como um processo linear, mas sim cíclico.
A princípio, os níveis da raiva podem ser intensos, mas diminuem paulatinamente ao
se vivenciar o processo do perdão. No caso da raiva reaparecer, ela pode ainda ter certa
intensidade em um primeiro momento, mas certamente não será tão intensa como na
primeira vez; com mais uma tentativa de perdoar, a raiva começará paulatinamente a
perder sua força. Embora seja um processo gradual, o mesmo torna-se sempre mais fácil
com a repetição. Em outras palavras, o processo do perdão pode necessitar de contínuas
48 Veja abaixo a seção intitulada “Transmitindo o perdão ao ofensor”.
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repetições, sobretudo, no caso de ofensas mais graves, mas a cada repetição a força da
raiva diminuirá e o caminho do perdão será percorrido com muito mais facilidade, pois o
mesmo já foi percorrido anteriormente.
6 Transmitindo o perdão ao ofensor
Até então, o foco deste artigo foi o perdão interpessoal como um processo interno
englobando os elementos decisório ou volitivo e emocional. No entanto, na vida real,
as partes ofendidas deparam-se frequentemente com a complexa tarefa de decidir se (e
como) transmitirão o perdão ao ofensor (EXLINE & BAUMEISTER, 2000).
Uma primeira dificuldade que se apresenta neste sentido é que dizer publicamente “Eu
te perdoo” pode ser interpretado como atitude de confronto. Visto que tecnicamente
só há perdão se houve uma ofensa e, consequentemente, uma injustiça, a expressão
direta de perdão naturalmente implica atribuição de culpa àquele a quem o perdão é
comunicado. Assim, exceto no caso do ofensor ter explicitamente solicitado o perdão,
expressões diretas de perdão podem colocar o ofensor na defensiva. Portanto, a
possibilidade de explicitar o perdão pode criar um dilema àquele que está perdoando.
Outra possibilidade seria comunicar o perdão de forma implícita, sem mencionar a
ofensa, por exemplo, um simples aperto de mão seguido de uma menção de quem
perdoa de que está tudo bem entre as partes. Esta possibilidade pode aumentar a
probabilidade do ofensor responder de forma positiva. Contudo, neste caso não há
comunicação clara da natureza da ofensa ou injustiça cometida ao ofensor que pode,
nem sequer ter consciência das mesmas.
Uma terceira possibilidade seria aquele que perdoa introduzir a expressão do perdão
reconhecendo sua possível parcela de responsabilidade no conflito que gerou a
ofensa e, em seguida, solicitar o perdão por sua parcela de culpa. Embora um pedido
de perdão possa ser melhor recebido do que uma oferta direta e não solicitada, não há
garantia nenhuma de que o ofensor será sensível o suficiente para reconhecer a injustiça
cometida e pedir perdão. Além disso, esta possibilidade só se aplica nos casos em que a
parte ofendida tenha de fato alguma parcela de responsabilidade no conflito.
Outro problema a ser considerado é que algumas pessoas são rápidas no comunicar o
perdão, mas mais tarde encontram-se amarguradas pela raiva não canalizada de forma
apropriada. Nestes casos, o ofensor acreditando que foi perdoado, pode colocar-se na
defensiva caso a parte ofendida demonstre qualquer sinal de irritação ou ressentimento.
Dessa forma, a questão do tempo oportuno para se comunicar o perdão deve ser
sabiamente considerada por quem perdoa. Desde uma perspectiva clínica, o ideal seria
primeiramente trabalhar terapeuticamente no processo do perdão interpessoal antes
de arriscar qualquer expressão de perdão.
Na vida real, contudo, as pessoas nem sempre tem este luxo. Por exemplo, considere o
caso de duas crianças que acabaram de ter uma briga: depois de serem intimados pelos
pais a se perdoarem, espera-se que comuniquem o perdão um ao outro imediatamente.
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Mas, e se esta expressão de perdão for motivada apenas pela obediência aos pais ou pela
possibilidade de punição caso não o façam? Exemplos semelhantes podem ser encontrados
entre adultos: considere, por exemplo, uma situação de justiça restaurativa em que uma
mãe tem a oportunidade de interagir formalmente com o assassino de seu filho. Apesar
dela considerar o perdão como uma possibilidade, e talvez ter inclusive iniciado o processo
interno do perdão, esta oportunidade, que não foi por ela agendada e, pode ser por ela não
controlada, talvez seja a sua única chance de transmitir o perdão àquela pessoa. Sua luta
interna para perdoar, por outro lado, poderá ser um processo que perdurará pelo resto de
sua vida.
Em síntese, apesar de ser teoricamente possível delinear uma linha clara entre o
processo interno do perdão e sua expressão externa, as pessoas podem, com muita
frequência, encontrar-se em situações práticas que não são necessariamente governadas
pelo ideal teórico. Dessa forma, em decidindo quanto e como comunicar o perdão a um
ofensor, a pessoa ofendida pode enfrentar novos desafios que, ao menos em parte, são
bastante distintos daqueles envolvidos no processo interno do perdão.
Considerações finais
Este artigo apresentou alguns aspectos teóricos e clínicos do processo psicoterapêutico do
perdão interpessoal, incluindo estratégias que podem facilitar este processo. Embora o perdão
envolva a redução de raiva, é fundamental destacar que, especialmente em um primeiro
momento, a raiva pode ser uma resposta natural e adaptativa a injustiças. As pessoas podem
iniciar esse processo motivadas pelo simples desejo de se sentirem melhores. Contudo, a
decisão final e autêntica desse ato exige um esforço de superação de feridas pessoais para
desenvolver atitudes e sentimentos positivos em relação ao ofensor.
O sair de si, ou seja, autotranscendência, para considerar o outro é crucial no processo do
perdão interpessoal, na libertação da raiva, e na cura da mágoa. Perdoar, portanto, envolve a
decisão de desenvolver atitudes e sentimentos positivos para com o ofensor e a compreensão
do mesmo é melhor do que seu mero comportamento, sem deixar de perceber a ofensa
como resultante de seu comportamento errado. Em outras palavras, de um lado, trata-se de
acreditar que o caráter do outro não se reduz ao seu comportamento errado e, de outro, não
fazer vistas grossas ou ser complacente com a ofensa cometida.
Como facilitadores do processo do perdão na prática clínica, psicoterapeutas precisam
ter de modo muito claro, tanto para si mesmos quanto para pacientes, aquilo que o perdão
implica (ou seja, um processo interno de redução do rancor, ressentimento e sentimentos
vingativos) e aquilo que o perdão necessariamente não implica (isto é, restauração da
confiança, reconciliação, esquecimento ou minimização de ofensas graves). O cuidado, o
conhecimento, a sabedoria, além de uma sólida prática clínica são requisitos necessários para
garantir que pessoas ofendidas não sejam colocadas em situações de perigo no decorrer
do processo terapêutico do perdão. Intervenções clínicas de perdão implementadas com
atenção e respeito pelos direitos de todas as partes envolvidas podem facilitar a cura de
feridas relacionais e libertar o paciente da raiva crônica ou do ódio que, de outra forma, o
impediria de florescer e desenvolver seu potencial humano de forma integral.
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RECENSÕES
PAPA FRANCISCO. Carta Encíclica Laudato Si’ sobre o cuidado da casa comum. São
Paulo: Paulus; Loyola, 2015. 144 p. 14 cm x 21 cm. ISBN 978-85-349-4216-4 (Paulus);
ISBN 978-85-15-04294-4 (Loyola) (Coleção Documentos do Magistério).
A encíclica Laudato Sí é uma advertência moral urgente do Papa Francisco a todos os
povos sobre a forma como tratamos o meio ambiente, nosso planeta Terra, “nossa casa
comum”. Insere-se entre os documentos da Doutrina Social da Igreja.
O que o Papa faz é liderar uma luta pela justiça. As degradações que infligimos ao
planeta pela nossa pegada ecológica são, hoje, equivalentes a cerca de um planeta
e meio. Alguém precisa pagar a atual dívida ecológica, principalmente, aqueles
que se beneficiaram com uma economia que foi seu fator determinante.
Enfatiza-se na encíclica que tudo está conectado, levando a um cuidado
generalizado e ao bem comum. Não existe ser humano sem mundo; a defesa do
meio ambiente implica na proteção do ser humano, em especial, dos mais pobres,
frágeis e desafortunados.
As emissões de gases de efeito estufa, provenientes da queima de combustíveis
fósseis, aliada à indolência dos governos revestida de bela retórica (§166), parecem
ser os grandes vilões da encíclica (§§ 23, 26 e 265) que nos mantém desorientados
e apáticos como uma nuvem cinzenta instalada sobre nós e nosso horizonte.
A encíclica indica as causas da degradação ambiental e do aquecimento global,
suas consequências e possíveis soluções. As atividades humanas – principais
geradoras atuais das emissões de gases de efeito estufa – estão na origem do
aquecimento global. Já vivenciamos suas consequências negativas, como também,
o uso irracional dos recursos naturais.
A degradação ambiental deve-se aos padrões e fatores culturais, sociais e
econômicos da produção e do consumo que moldam nossa forma de vida ocidental
disseminada por todo o mundo pela globalização. O Papa ressalta que numa maior
conexão entre estes mesmos padrões e fatores, à luz da ética, está a possível
solução para a saída da crise ecológica em que nos encontramos. Os mercados
não dão conta de absorver os efeitos deletérios provocados pela poluição, pela
destruição da biodiversidade e pelo desajuste climático. Nem as novas descobertas
técnicas nos salvarão da crise ecológica.
Logo no início, o Papa Francisco constata que “a violência que está no coração
ferido pelo pecado vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na
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água, nos seres vivos” (§ 2), audíveis na vida dos pobres, que estão “gemendo como
que em dores de parto” (Rm 8,22).
Vivemos numa cultura baseada no consumo e no domínio do mercado (economia
neoclássica). O capitalismo financeiro domina cada vez mais o mundo, trazendo a
instabilidade para o futuro de todos. A civilização ocidental chegou atualmente a
tal nível de saturação que compromete de forma irreversível as bases ecológicas
do planeta (§ 4). É necessária uma mudança urgente e radical no comportamento
da humanidade, que já pode ser qualificado de irresponsável. O desenvolvimento
científico-técnico alcançado não veio acompanhado de um progresso moral e social.
Ficamos, então, diante das seguintes perguntas: Pode a liberdade humana não
ter limites? Podemos fazer da realidade um mero objeto de uso e domínio? Somos
capazes de proteger “nossa casa comum”? O Papa acredita que sim (cf. § 13). É
possível um desenvolvimento sustentável e integral?
Ao ressaltar as raízes éticas e espirituais dos problemas ambientais, o Papa
Francisco apoia-se num pronunciamento do Patriarca Bartolomeu I da Igreja
Ortodoxa de Constantinopla realizado na Califórnia em 1997, no testemunho de
São Francisco de Assis e no Deus Criador que “não nos abandona, nunca recua no
seu projeto de amor e nem se arrepende de nos ter criado” (§ 12).
O Papa constata que o movimento ecológico mundial já percorreu um longo e
rico caminho conscientizador e institucional, mas que sofre resistência em atitudes
contracorrentes.
Alguns dados evidenciam a relevância da encíclica. Já é plenamente constatável
que centenas de milhões de pessoas são afetadas por ano pelos desastres
naturais decorrentes de um clima mais hostil e milhares de pessoas perdem suas
vidas com o aquecimento global.
Uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina mostra que entre
1991 e 2012, 127 milhões de brasileiros foram afetados por desastres naturais
(estiagens, secas, tempestades, enchentes, deslizamentos de terra, tornados, etc.)
e que estes ocorreram em intensidade 40% superior na segunda metade desse
período em relação à primeira.
Parece que estamos saindo da pior crise hídrica em décadas no Sudeste do país,
a pior seca em décadas no Nordeste e uma grande enchente no Norte do país.
Entre janeiro e junho de 2015, a Defesa Civil registrou 1.068 municípios brasileiros
em situação de emergência e calamidade pública devido a desastres naturais.
A encíclica divide-se em seis capítulos.
O primeiro capítulo faz um breve apanhado dos vários aspectos da atual crise
ecológica já alcançados pela pesquisa científica.
Hoje, as mudanças na humanidade e no planeta ocorrem num ritmo mais rápido,
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ocasionando deterioração da natureza e da qualidade de vida de grande parte
da humanidade. Os fatores causadores são: a poluição atmosférica e fluvial; os
resíduos não-biodegradáveis e tóxicos (lixo) decorrentes da cultura do descarte;
o aquecimento do sistema climático (com elevação do nível do mar) ocasionado
pelo uso de combustíveis fósseis; o desflorestamento para finalidade agrícola;
o esgotamento dos recursos naturais (como a água); a perda da biodiversidade
(extinção de espécies e impossibilidade da migração de animais); a fragilidade na
conservação das impressionantes reservas ecológicas como a Amazônia, bacia fluvial
do Congo e recifes de coral; a exploração abusiva da pesca nos oceanos; o crescimento
das cidades; o êxodo rural com a favelização das cidades; a desigualdade social com
o empobrecimento; o desperdício de alimentos; a contaminação do solo com metais
pesados decorrentes do extrativismo mineral; o descontrole governamental referente
à ação das empresas multinacionais; a frustração do projeto de Deus de paz, beleza
e plenitude, incluindo a saúde da Terra; a reação política governamental regional
e internacional insuficientes e dependentes da economia neoclássica e financeira;
a corrupção; a omissão; a falta de um debate científico sobre a crise ecológica do
planeta e a insustentabilidade do sistema econômico vigente.
O segundo capítulo retoma algumas argumentações que derivam da tradição judaicocristã, a fim de dar maior coerência ao nosso compromisso com o meio ambiente.
Diante da complexidade da crise ecológica, é necessário o diálogo e a contribuição
dos diversos ramos do saber, inclusive das religiões. A fé bíblica revela que nós e
nosso mundo, com sua capacidade de produção de alimentos, fomos criados por
amor pelo Deus Criador. Nós, seres humanos, somos sua imagem e semelhança;
capazes de responsabilidade e cuidado como Ele. Vivemos em sua companhia.
Em Cristo, podemos viver como irmãos sem o domínio de uns sobre os outros,
conservando o mundo criado.
No terceiro capítulo, o Papa Francisco procura chegar às raízes da situação atual,
suas causas profundas muito além da mera descrição dos sintomas.
O paradigma tecnocrático globalizado e assumido de forma unidimensional
levou ao aumento da concepção antropocêntrica. Assim, tudo passa a girar ao
redor do ser humano, ao bel-prazer, reforçando a ideia do crescimento infinito e do
progresso ilimitado. Mas, isso esbarra no limite dos recursos naturais e condiciona
a vida de nossas sociedades. “A técnica tem a tendência de fazer com que nada
fique fora de sua lógica férrea” (§ 108). “O mercado, por si mesmo, não garante o
desenvolvimento humano integral, nem a inclusão social” (§ 109)
Precisamos passar de um antropocentrismo desordenado à concepção do ser
humano como ser de relação, ao reconhecimento do outro.
No quarto capítulo, o Papa Francisco propõe uma ecologia integral, quer dizer,
que integre nas suas dimensões o lugar específico do ser humano neste mundo e
suas relações com a realidade que o rodeia.
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O ser humano é, antes de tudo, relação. Com Deus, com os outros e com a natureza.
E, quando prejudica uma dessas três relações, ele prejudica automaticamente as
outras duas. Tudo está intimamente relacionado.
“A ecologia estuda as relações entre os organismos vivos e o meio ambiente onde
se desenvolvem. E isto exige pensar e discutir acerca das condições de vida e de
sobrevivência de uma sociedade com a honestidade de por em questão modelos
de desenvolvimento, produção e consumo” (§ 138).
“Não há duas crises separadas: uma ambiental e outra social; ambas são uma
única e complexa crise socioambiental” (§ 139)
O quinto capítulo, à luz do anterior, mostra as grandes linhas de diálogo e de ação
que envolvem tanto a pessoa humana individual quanto a política internacional.
“Para enfrentar os problemas de fundo que não se podem resolver com ações
de países isolados, torna-se indispensável um consenso mundial que leve, por
exemplo, a programar uma agricultura sustentável e diversificada, desenvolver
formas de energia renováveis e pouco poluidoras, fomentar uma maior eficiência
energética, promover uma gestão mais adequada aos recursos florestais e marinhos
e garantir a todos o acesso à agua potável”. (LS 164)
“Trata-se simplesmente de redefinir o progresso. Um desenvolvimento
tecnológico e econômico que não deixa um mundo melhor e uma qualidade de
vida integralmente superior, não se pode considerar progresso”. (LS 194)
O último capitulo motiva as mudanças necessárias a partir do tesouro da
experiência espiritual cristã.
Só há desertos exteriores porque existem desertos interiores. Devemos mudar
nossos estilos de vida. Os seres humanos “são capazes de olhar para si mesmos
com honestidade, externar o próprio pesar e encetar caminhos novos rumo à
verdadeira liberdade. Não há sistemas que anulem, por completo, a abertura ao
bem, à verdade e à beleza nem a capacidade de reagir que Deus continua a animar
no mais fundo dos corações”. (LS 205)
Os seguintes eixos atravessam toda a encíclica: a relação íntima entre os pobres e
a fragilidade do planeta, a convicção de que tudo está estreitamente interligado no
mundo, a crítica do novo paradigma e das formas de poder que proveem da tecnologia,
o convite a procurar novas maneiras de entender a economia e o progresso, o valor
próprio de cada criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade de debates
sinceros e honestos, a grave responsabilidade da política internacional e local, a cultura
do descarte, a proposta de um novo estilo de vida e a importância da espiritualidade
para perceber e viver a inter-relação de tudo o que existe.
Ms. Ernani Miguel Lacerda Wetternick

STUDIUM, Várzea Grande, ano 2, n. 2, p. 1-116, abril 2016

|

109

GONÇALVES JÚNIOR, Arlindo Ferreira. Ética e crise na sociedade contemporânea. São
Paulo: Ideias & Letras, 2008. 216 p. 21cm x 14cm. ISBN 9788576980216.
A obra é magnífica e indispensável àqueles que desejam compreender a
contemporaneidade a partir do ponto crítico da ética. Isso se deve à gama de
artigos que constroem o escopo teórico ao tocar os pontos neurais do status que
sustentam uma depreciação nos estados democráticos na lida com a crise. Dentre
eles temos a relação entre o kairós e a krisis, o retorno aos valores gregos, a primazia
da ética, os limites da tecnologia, o domínio da técnica, a ontologia da técnica, a
retomada da categoria de pessoa, os debates acerca da ética do discurso.
O primeiro texto em questão, de Constança Marcondes Cesar, tem por tema
“Krisis e Kairós em Evanghélos Moutspoulos”. Versa inicialmente situando a crise
como o desdobramento de uma sociedade que tornou-se incapaz de buscar no
seu passado os elementos que possam resolver os problemas contemporâneos.
Isso coloca a sua sobrevivência em estado de ameaça, drama este que comporta
como que um enredo com uma marcha polifônica. A história como tradição ajudanos enquanto consciência histórica que busca não apenas conhecer a crise, mas
superá-la como uma passagem criadora em direção a um ser-mais e dessa forma a
crise e o kairós se entrelaçam como ruptura e oportunidade.
O kairós, numa perspectiva epistemológica, é a passagem de uma condição ótima
para a sua superação; sob o ângulo ontológico, é a passagem de um estado fraco
a um estado forte; sob a questão axiológica, é o momento decisivo da escolha e
da ação. A implicação dessas nuances nos permite compreender que a crise é um
tempo favorável situando nossa época num ponto crucial da elaboração humana.
Enfim, a crise e o kairós, enquanto ameaça e oportunidade, estão presentes na
contemporaneidade propondo ao homem o desafio na busca de um ser-mais
alcançando uma alteração qualitativa existencial.
O texto seguinte “Prometeu ou Epimeteu: a crise contemporânea do humano
e os valores filosóficos da Grécia”, de Anna Keléssidou, aborda a necessidade do
retorno à filosofia política da Grécia antiga, para recuperar o contributo da tríade
política, direito e moral. Dessa forma, reabilita-se uma conexão entre o cuidado
com o humano e a oferta de uma concepção do homem – logos nous – enquanto
defesa dos conflitos hodiernos. Outro aspecto nessa mesma perspectiva é o
reconhecimento do direito ao Logos como medida das necessidades e valores nos
processos democráticos. O retorno em questão demonstra que o pressuposto da
democracia é a liberdade, baseado no reconhecimento do homem.
Em “As teorias sociais e o enfoque levinasiano sobre a justiça”, de Gabriel Lomba
Santiago, abre-se com as raízes do debate em voga no escopo sociológico
através das escolas: Marx, com conflito e poder; Durkheim, com estrutura e função;
Weber, com visão social e burocracia racional. Marx desnuda o conflito de classes
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apresentando a questão do capital como mais-valia acumulada. Em Durkheim,
a sociologia deve partir das relações entre os grupos. Weber pontua a ação
individual e seu sentido nas relações como pontos fulcrais da teoria social. Lévinas
partindo da fenomenologia – a experiência dos campos de concentração – postula
que a pulsão de alteridade (desejo metafísico) atravessa o psiquismo e penetra na
intimidade do outro. Desdobra-se daí que, como o entende Levinás, a sociedade
não é um produto da contemplação da verdade, mas na relação com o outro é
que torna-se possível a verdade; desta forma a verdade liga-se assim à perspectiva
social, que é a justiça, a qual reconhece o outro como mestre.
No texto “A tecnologia e a crise da civilização”, de Joaquim Domingues, o conceito
é revisitado em sua primeira nuance: significa rompimento, ruptura e separação
aplicável ao movimento. Uma recepção pessimista nesse sentido é inicialmente
compreensível. Acontece que a mudança qualitativa em nossos tempos, com a
entrada na era da tecnologia, diz respeito ao plano técnico-científico. Surge daí o
drama que a sociedade, nessa rota, faz violência sobre a natureza implicando nas
relações humanas: na degradação do seu cosmos, há uma sobrecarga da técnica
que afeta a própria noção de matéria, eixo da compreensão inicial de crise. Mas, a
compreensão de movimento não é prejudicada, pois a realidade é animada pelo
movimento. E mais, tal movimento converge para a unidade, pois é universal; assim
a tecnologia não altera os dados fundamentais, antes, trata-se de um paradigma
que está carregado de possibilidades positivas.
No texto de Rodolfo Jacarandá, “Humanidade precária: o domínio da técnica e o
problema da vida em Heidegger e Foucault” denota-se inicialmente a percepção
de Heidegger de que o que está em jogo é um processo de apropriação da
existência dos sujeitos roubando-lhes a autonomia por meio da técnica. Essa dá
o último passo na delimitação de toda a diferença entre a realidade verdadeira e
a realidade empírica. E mais, a técnica moderna é a base de toda ciência moderna
da natureza. Foucault nunca citou diretamente Heidegger, mas um mês antes
de morrer concedeu uma entrevista a André Scala admitindo que tal filósofo
sempre foi o seu essencial. Ambos defendiam que as características básicas dos
mecanismos tecnológicos eram objetificar e ordenar as forças da vida. E mais, a
liberação disto requer uma reinvenção da natureza dos seres humanos no presente.
Trata-se de aumentar as capacidades individuais enquanto via de acesso para uma
transformação social.
No texto seguinte, de Arlindo Ferreira Gonçalves Jr., “A questão da técnica
e a crise do ‘si-mesmo’: contribuições da filosofia orteguiana” temos que, na
contemporaneidade, a perspectiva ontológica da vida humana reclama da cultura
tecnológica a necessidade de um humanismo ético para a sociedade tecnológica.
O primeiro caminho é a abordagem filosófica que permita com que o indivíduo
exteriorize suas intenções valorativas tendo como demanda a eticidade dos atos
técnicos. A vida humana não se esgota nas suas condições objetivas. A tecnologia
que deveria servir a sociedade acaba por dominar o homem. O encontro dramático
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da metafísica do homem com o mundo precisam unificar-se para que o seu ser
extramundando no outro se dê como seu mundo. Daí surge o impasse que
conflitua tal processo existencial, uma vez que na cultura tecnológica o modelo
proposto é o homem-massa. Trata-se de um bárbaro moderno, que exerce poder
social por meio da sua capacidade técnica da ciência e não da existência. Por fim,
denota-se sem grandes dificuldades a necessidade de um projeto de sociedade
justa e humanizadora.
Em “Mounier, a crise da civilização e a retomada da ideia de pessoa”, de José
Maurício de Carvalho, a crise da civilização é a crise da ideia de pessoa. A crise pede
uma nova forma de olhar o homem. No Concílio de Trento, houve um movimento
de valorização do magistério universal da Igreja, a validade dos sacramentos e
dos ritos para a salvação, como também, a autonomia e superioridade do poder
religioso sobre o político. Os desdobramentos ocorridos resultaram em católicos
que renegaram a ordem social e em um clero que, posteriormente, colocou a culpa
dos problemas sociais na modernidade. Já no século XX houve um rápido avanço da
tecnologia e mudanças nos paradigmas da ciência e no quadro político. A verdade
é que o projeto da modernidade caiu num engodo: convenceu-se de que gerara o
homem perfeito mais isso não se realizou. A crise bebe deste equívoco, mas uma
renovação é possível: o personalismo que busca ações coletivas, os valores que se
realizam nas ações, o ser fiel ao próprio pensamento e não temer a alteração das
estruturas, valores e elites.
Por fim, Luiz Bernardo Leite Araújo, em “Ética do discurso e pensamento
pós-metafísico”, por meio de Karl-Otto Apel, procura responder à situação
contemporânea da ética reclamando a necessidade de uma fundamentação racional
da ética na era da ciência. Mas aqui está um paradoxo: a mesma racionalidade
científica que solicita uma ética macro-planetária carrega ao mesmo tempo em
seu bojo a neutralidade axiológica da racionalidade que torna inexequível tal
fundamentação. Uma saída está na proposta habermasiana: a passagem da moral
kantiana concentrada em sujeitos isolados para a abordagem dialógica no qual
predomina o entendimento mútuo. Segue-se que, em Habermas, o respeito moral
se dirige ao indivíduo insubstituível e ao membro de uma comunidade, associando
a justiça e a solidariedade, como um sistema de proteção de seres humanos
vulneráveis em via de socialização. Assim, se salvaguarda o direito dos indivíduos
e do bem da comunidade.

Carlos Eduardo Gomes dos Santos
Bacharel e Licenciatura em Filosofia, Bacharel em Teologia
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