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EDITORIAL
EDITORIAL

Dois mil e dezessete foi um ano de grandes sacrifícios para o povo brasileiro. A cada
manchete dos jornais vivia-se a angústia de participar de uma sociedade corroída
pela corrupção e mal feitos. Nenhuma esfera do governo e da sociedade foi isenta
desse desnudar-se da vergonha nacional. A luta de combate a corrupção e práticas
lesivas aos interesses públicos devem continuar sem trégua, mas também os direitos
individuais e as garantias constitucionais não podem ser flexibilizados. Assistimos,
horrorizados, a um avanço do estado policial sobre camadas da população e
da sociedade organizada. O suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa
Catarina, UFSC, professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo é um fato emblemático
da tentativa de criminalizar as universidades públicas e, em consequência, todo o
ensino superior. Há que se investigar, mas não se pode condenar a ninguém sem
o devido processo legal ou submeter à execração pública, e depois apenas indicar
uma nota de esclarecimento e pedido de desculpas. Por outro lado, vive-se a
desmoralização dos agentes públicos. Política é a arte de conciliar visões diferentes
em busca do bem comum superando uma visão corporativista e interesseira do
poder. Para isso, o ensino superior é crucial para ajudar a toda sociedade a encontrar
caminhos nesses tempos de apagão institucional. Raramente vamos encontrar
bons exemplos a serem seguidos entre nossos políticos tradicionais. O sistema
político eleitoral entrou em colapso. O que não autoriza a criminalizar a política e
nem propor saídas ilegítimas e nomes aventureiros para servir novamente a causa
do mercado sem freios. A saída desse impasse é a participação de todos e contínua
educação política da nossa sociedade.
Esse ano celebramos trinta anos do martírio do missionário espanhol jesuíta ir.
Vicente Cañas, SJ. Em novembro recebemos, com júbilo, a notícia de que um dos
suspeitos de participar nesse crime, contra os direitos indígenas, foi condenado.
A data é sugestiva porque apresenta um sinal de esperança, embora muito
tardio, para todos os que lutam pelos direitos humanos. Contudo, ainda há muito
caminho a se percorrer, muito preconceito a ser rompido para restaurar a justiça
que os povos originários merecem. Os primeiros mato-grossenses continuam
sendo violentados e são vítimas da indústria do lucro sem medidas, da destruição
do meio ambiente, de um agir sem pesar as consequências.
Por outro lado, esse ano também vimos aprovadas leis que põem em risco direitos
adquiridos ao longo de décadas. O Congresso Nacional parece ter se aproveitado
da dormência do povo brasileiro diante do cruel espetáculo da corrupção para
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fazer avançar os interesses do grande capital, nacional e estrangeiro. A reforma
trabalhista deixa à mostra a preocupação com lucros, com a prioridade do capital
sobre o trabalho, com a justificativa de criar novos postos de trabalho flexibilizamse as frágeis condições dos trabalhadores. Há exageros e desvios no mundo do
trabalho. Mas que sociedade queremos construir? Com a justificativa de combater
privilégios pretende-se reformar a previdência. Mas não se olha para os grandes
privilegiados dos três poderes. Enfim, dois mil e dezessete parece ter sido um ano
em que se aprofundaram as desigualdades em vez de diminui-las.
Essa história de dois mil e dezessete justifica que continuemos o árduo caminho
do labor acadêmico para apontar caminhos e desvelar esperanças. A revista
Studium deseja participar desse debate público sobre o agir humano diante
de tantas injustiças e desmandos. Esse número cinco traz o tema da Ética e
Contemporaneidade porque precisamos refletir sobre o agir que confirma o ser
daqueles chamados à comunhão com Deus. Não resultado de uma espiritualidade
individualista e privada, mas um compromisso de amor com Deus, com irmãos
e irmãs, com toda a natureza. A práxis cristã corrobora esse modo diferente de
conceber a vida, as relações, a vocação universal do ser humano à santidade. Práxis
significa um agir com qualidade que expressa o significado mais nobre da vocação
cristã e aproxima a humanidade de sua identidade mais genuína: ser uma melhor
imagem e semelhança de Deus. Assim, podemos ler os textos da Studium em busca
de preciosas iluminações para a ética na contemporaneidade.
Neste número atual publicamos dois textos que foram apresentados na seção
de encerramento do Sexto Simpósio da Faculdade Católica do Mato Grosso. A
mesa redonda reuniu quatro debatedores para apresentar suas ponderações
sobre o vídeo “Contexto de Mundo” do instituto Thymus, apresentado pelo senhor
Ricardo Guimarães. No seu texto o Professor Roberto de Barros Freire apresenta
uma instigante crítica dos pressupostos do multiculturalismo e da pluralidade. O
professor nos ajuda a alargar nossa consciência para que o agir se manifeste em
consonância com nossa visão de mundo, especialmente para o tipo de relação que
queremos construir e que não sejamos apenas reflexo de slogans e propaganda de
um liberalismo descompromissado. O Professor Carlos Viana reflete, trinitariamente,
sobre o filme mostrando que a interdependência já se faz presente na nossa visão
cristã de Deus. Sugere que o filme não compreende o estilo de liderança na Igreja e
que todos somos convidados a reler nossa tradição à luz da comunhão pericorética.
Em outro artigo, o professor Marivelton Leite Xavier apresenta uma excelente
reflexão sobre o legado do grande filósofo H. C. de Lima Vaz na Antropologia
Filosófica a partir de sua aproximação da estética de von Balthasar. Desse modo,
pode-se compreender melhor o conceito de pessoa na ambiguidade do paradoxo.
O autor sugere uma leitura particular do conceito de conversão em Lima Vaz
mostrando a fecundidade e atualidade do mesmo.
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da discussão o tema das condições atuais do ensino público no Brasil. Não se
formam cidadãos e cidadãs comprometidos com a paz e a justiça sem escolas que
encarnem essa visão. Nem dogmatismo, nem relativismo conseguem inspirar uma
ética apropriada para os nossos tempos. E, por fim, os autores nos alertam: “[...]
que a violência no ambiente escolar deste tempo é concreta, assim como as vidas
das crianças e jovens que são vítimas desta violência”. Ou seja, precisamos criar
condições para “praticar” a sociedade que queremos ser.
A Studium traz ainda, uma bela e iluminada reflexão sobre a liberdade em
Agostinho, de Cleyton Queroz Stefanello e Rosimar José de Lima Dias. O grande
teólogo nos ajuda a situar a liberdade dentro da nossa vocação para escolher o
bem em consonância com o desejo de Deus presente em cada pessoa. Aqui está
uma grande tarefa: libertar a nossa liberdade para buscar o bem, o belo, justo. E
o doutor da graça nos lança luzes para entender o agir humano em comunhão
com a graça divina. Deus não é extrínseco às escolhas humanas, mas estas são
genuinamente humana quanto mais se aproximam de Deus, “pois a graça divina
atua no espírito humano como luz que abre seus os olhos, antes obscuros [...]
para a possibilidade de contemplar a beleza da criação e para Deus que é sempre
relacional”. O artigo aprofunda o sentido da ética cristã.
Pode-se ler o artigo “Fé sem solidariedade é morta” como um exercício teológico
de entender as consequências da encarnação para a espiritualidade e a vida cristã.
Portanto, é o nosso agir que verifica a nossa fé, ou seja, a torna verdadeira e fecunda
tudo que somos. A encarnação é um conceito crucial do cristianismo e precisa ser
assumida na vida de cada seguidor de Jesus de Nazaré. Pois, ao encarnar a palavra
em sua existência, a fé se torna viva e solidária.
A Studium se encarna em nossas terras mato-grossenses e temos muito apreço
por nossa vocação regional, por isso podemos olhar o mundo a partir desse nosso
lugar. O universal concreto da vocação da Faculdade Católica de Mato Grosso se
expressa no relato dos “Apontamentos históricos dos trinta anos do Regional Oeste
II da CNBB” feito por Pe. Deusdédit M. Almeida e Pe. Edson Sestari. Celebramos a
vida de tantos que nos antecederam em sendo Igreja, povo de Deus na caminhada
para a libertação. Essa mesma vocação universal se faz presente na recensão do
livro “Família, uma casa em construção”, do Padre Jair Fante, que nos brinda com sua
obra nascida nessas terras abençoadas. Por fim, publicamos mais uma tradução
e comentários de textos de Isidoro de Sevilha preparados por Tiago Tondinelli e
Marivelto Leite Xavier. Um precioso mergulho na riqueza da reflexão cristã.
Que esta Studium inspire você e sua comunidade a continuar sua jornada na
busca de um mundo melhor para todos. Boa Leitura.

Tema da ética retorna na Studium com o artigo de Pedro Ferreira Faustino, Tony
Aparecido Moreira e Rosimar José de Lima Dias. Fruto da reflexão sobre o estágio
supervisionado do curso de Filosofia da Faculdade Católica MT traz para o centro
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ARTIGOS
ARTICLES
ÉTICA, MULTICULTURALISMO E DIVERSIDADE
ETHICS, MULTICULTURALISM AND DIVERSITY
Dr. Roberto de Barros Freire
Resumo
O trabalho versa sobre questões éticas contemporâneas para agir num mundo globalizado.
Começa apresentando algumas diferenças e distinções entre a ética e a moral, para em
seguida colocar a multiculturalidade como um fenômeno ético decorrente da modernidade,
advindo da ascensão da ideia de tolerância com o liberalismo. Por fim, apresenta a dificuldade
de se praticar a diversidade, dos limites da tolerância com os intolerantes, e a necessidade de
se alargar a consciência para uma ação ética.
Palavras chaves: diversidade, ética, filosofia, multiculturalismo, pluralidade.
Abstract
This paper deals with contemporary ethical issues to act in a globalized world. It begins
by presenting some differences and distinctions between ethics and morality, and then
placing multiculturality as an ethical phenomenon arising from modernity, which comes
from the rise of the idea of tolerance with liberalism. Finally, it presents the difficulty of
practicing diversity, of the limits of tolerance with the intolerant, and of the need to extend
the consciousness to an ethical action.
Key words: diversity, ethics, philosophy, multiculturalism, plurality

Participar desse debate sobre ética, multiculturalismo e diversidade, temas
imbricados e tão repletos de significações, porém, como me parece, de sentidos
pouco precisos, não é uma tarefa simples, pois a temática é densa. Quero começar
alertando que, devido a minha formação filosófica, parto do princípio que tanto o
termo ética assim como o termo multiculturalismo e diversidade, além de categorias
ou conceitos das ciências sociais, são termos usuais da linguagem ordinária dos
homens e nos deparamos com eles em diversos discursos e nos mais variados
contextos sociopolíticos. No entanto, se tentar estabelecer o significado que se
dá à ética, multiculturalismo e diversidade nesses discursos e nesses contextos, ao
analisar o uso dos termos no cotidiano, e não apenas no seu emprego técnicocientífico, aparentemente mais claro, percebe-se que há apropriações indevidas
dos mesmos, quando não contraditórias ou meramente confusas. Mesmo sendo
vocábulos de nossa linguagem, nem todos os vocábulos tem um sentido claro
ou distinto, quando não oscila de significação na exposição das nossas ideias e
perdem seu sentido.
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Só para exemplificar a questão, peguemos o termo Filosofia. Como me dirijo a
uma plateia de eruditos ou pretendentes a tanto, poderia pressupor que quando
falo em filosofia todos pensamos na mesma coisa, e que temos diante de nós o
mesmo objeto ou instrumento de exame da realidade. Ora, essa pressuposição
é um ledo engano! É possível que se encontre tantas noções de filosofia quanto
somos nós e quando pronuncio essa palavra emblemática – filosofia – ainda que
tente acreditar que todos estão entendendo a mesma coisa, sei que cada um
entenderá da sua forma o significado desse significante.
Sendo assim, – ou assim pressuponho, o que não faz a menor diferença – e
querendo ser compreendido nessa minha exposição, começo estabelecendo,
temporariamente, como filosofia, uma atitude que surge na Grécia, mais
precisamente na democracia grega, de investigação da realidade na busca
da verdade ou de compreensão, que se submete à opinião pública, seja
questionando-a, seja apresentando seus resultados para o julgamento público: a
filosofia tem o espírito democrático, pressupondo que todos são iguais, livres e
racionais, que podem opinar sobre a verdade, ou que podem ser convencidos pela
persuasão, coagidos pela verdade, não pela força, e que se tem que convencer a
assembleia dos homens – são argumentos que revelam a verdade das coisas.
Quando do surgimento dos primeiros filósofos1, antes mesmo de receberem
essa designação, chamavam a atenção pelo que havia de inativo, cismador, nãoguerreiro nos instintos desses homens contemplativos, e despertou (e desperta)
uma profunda desconfiança, além do desprezo, na medida exata em que não
eram temidos, principalmente numa sociedade guerreira como a grega. Mas, por
ser uma atitude nova, acabou sendo assemelhada ao sacerdote, ao feiticeiro, ao
adivinho, ao homem religioso, em suma, o filósofo começou a ser recepcionado
como algo já conhecido, por não se saber exatamente o que esse novo personagem
social queria ou realizava. O que não mudou muito nos 2500 anos de existência da
filosofia. É fato que a sociedade não sabe o que fazer com a filosofia, ainda que
muitos filósofos acreditem que saibam o que fazer com a sociedade.
E o filósofo como é visto pelos populares? Fundamentalmente, como uma piada,
como algo, pasmem, folclórico, logo ele acusado também como o mais erudito dos
saberes. Desde a antiguidade, Tales, tido como o primeiro dos filósofos, já era motivo
de riso, quando afirmavam que caminhava pelos campos a admirar as estrelas e caiu
num buraco, e sua escrava Trácia que o acompanhava, disse: “Enquanto o filósofo olha
as distantes estrelas do céu, não consegue ver o que está debaixo dos seus pés”, ou seja, o
filósofo perde tempo com coisas inúteis e não se atenta às coisas úteis e práticas. Ou
aquela máxima que afirma que a filosofia é aquela com a qual ou sem a qual, tudo
permanece tal e qual, enfim, para nada serve.
Os filósofos também ficaram afamados como detratores da sensualidade. Sempre
houve na filosofia peculiar irritação e rancor contra a sensualidade, as paixões, os
prazeres, o comércio, aliás, são afamados pelo horror que tem ao casamento: qual
1

Para essa visão do filósofo, vide (NIETZSCHE, 1998).
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grande filósofo foi casado? Heráclito, Platão, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant,
Schopenhauer, Nietzsche não foram. Para muitos, a filosofia parece ter um manto
ascético, de pureza, de santidade, de transcendência, de contemplação. Que são
seres livres de coerção, perturbação, barulho, de negócios, deveres, preocupações,
nenhuma inimizade ou rancor, nenhum verme de ambição. Que a filosofia nutre
uma obscuridade voluntária, uma aversão aos jornais, influência, ao ruído e
palavrório do povo, sua política, suas miudezas. Reconhece-se o filósofo no fato de
evitar três coisas: a fama, os príncipes e o casamento. Em última instância, exigem
bem pouco os filósofos, cuja máxima por excelência seria “quem possui é possuído”.
Enumeremos os impulsos e virtudes atribuídas aos filósofos: seu impulso
de duvidar, de negar, de aguardar, de pesquisar, buscar, ousar, de comparar,
compensar, sua vontade de neutralidade e objetividade, sua vontade de tudo sem
raiva e sem parcialidade, sua vontade de ser questionador e questionável, o cultivo
de sentimentos brandos, benevolentes, indulgentes, compassivos. Enumeremos
agora os vícios: a inação, a mera contemplação, a suspeita de tudo e de todos, a
indecisão, a erística, e sem fazer muita coisa, querer palpitar em tudo.
Naturalmente, essa visão estereotipada da filosofia não ocorreu sem contribuições
de alguns filósofos, quando realizam suas valorações da vida, quando tratam a
vida como um caminho errado, que se deve enfim desandar até o ponto onde
começou, ou como um erro que se refuta – que se deve refutar. Tal monstruoso
modo de valorar não se acha inscrita como exceção e curiosidade histórica, é um
dos fatos mais difundidos e duradouros que existe, filósofos querendo consertar o
mundo. Será preciso dizer quão arrogante é quem se considera senhor da verdade
de tudo e de todos, e que sabe o que fazer do mundo e dos homens? E o povo
ouve da filosofia um canto de criaturas descontentes, arrogantes e repulsivas, que
jamais se livram de um profundo desgosto de si, da terra, da vida, dos homens,
de ressentimentos, que prescrevem curas e receitas, e proteção de uma vida que
degenera, a qual busca manter-se por todos os meios, e luta por sua existência.
Por isso ele se torna o instrumento que deve trabalhar para a criação de condições
mais propícias para aqui viver, se torna no pastor do rebanho dos infelizes, dos
malogrados, desgraçados, frustrados, deformados, oprimidos, escravizados,
sofredores de toda espécie, monopoliza inteiramente a virtude, a verdade, a
justiça, o certo; só eles são bons e justos, e rondam entre nós como censuras vivas
ou como remédios para os males sociais. E bradam que é uma vergonha ser feliz
num mundo com tanta miséria. Simultaneamente e anacronicamente bradam o
grande nojo do homem e a grande compaixão pela humanidade.
Imagens à parte, o que importa é o fato do filósofo ir ao público, via de regra,
com algum livro, onde expressa sua posição e tenta convencer os demais de sua
validade ou relevância. A filosofia é um diálogo com os saberes entre pessoas que
buscam respostas para as questões que o conhecimento apresenta. E o filósofo
como aquele que realiza investigações a respeito da realidade e que fala com o
público e expõe suas ideias para o julgamento de todos; fala não apenas para seus
contemporâneos, mas para os póstumos, porque tem o conhecimento como uma
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obra coletiva da humanidade e que se aperfeiçoa com as gerações vindouras e
as pequenas contribuições individuais de cada um de nós. Enfim, salientando, as
verdades filosóficas (se é que existem) são estabelecidas pelo convencimento dos
demais de suas assertivas; não se impõem pela força, mas pela persuasão.
Na filosofia há a consciência que o conhecimento é dinâmico, que se aperfeiçoa,
que se diversifica, que se modifica, e assim buscar outras verdades, descobrindo
ou inventando, e debatê-las para convencer os demais de sua veracidade ou
relevância. Pressupõe o debate para estabelecer a verdade, a discussão com
os anteriores, com aqueles tantos que muito antes dele já haviam levantados
questões importantes a respeito da temática abordada. Enfim, é uma atividade
eminentemente investigativa e pública, ainda que o público possa ser restrito,
como o mundo acadêmico. Ainda assim, mesmo que seja apenas diante de uma
banca, nós, aprendizes da filosofia, sempre teremos que nos submeter às mais
variadas assembleias públicas, da defesa da monografia à defesa do doutorado,
assim como na publicação de nossos livros e artigos, se é que serão lidos, e se lidos,
debatidos, assim como nas nossas comunicações e palestras.
Transcendendo os seus estereótipos, o fato relevante a ser resgatado sobre
a filosofia, é que ela nos mostra que a simples enunciação de alguns termos no
campo da cultura humana, não nos leva a algum fenômeno imediato, unívoco,
claro e distinto, como ocorre ao falarmos de fenômenos naturais, não bastando
um exame meramente empírico de algum “ser” específico e particular, mas
também uma abordagem interpretativa para uma aproximação mais precisa dessa
fenomenologia. Termos como ética, justiça, moral, bem, mal, liberdade, diversidade,
multiculturalismo e muitos outros não descrevem coisas individualizáveis ou seres
específicos, muito menos coisas unívocas, mas antes relações humanas, construtos
subjetivos e abstratos que necessitam também de uma abordagem extensiva,
além da intensiva, para poder vislumbrar sua possível objetividade. Além disso, são
termos carregados de forte conteúdo emocional, que na maior parte das vezes
trazem percepções e ideias pré-concebidas da herança cultural, impedindo de
reparar em coisas simples e óbvias que eles contêm, mas que finda inconsciente
pelo uso e abuso dos mesmos. O significado denotado desaparece na conotação
dos usos diferenciados.
Comecemos com a ética tão mencionada nos debates públicos e tão pouco
compreendida, e que de certo modo é o que promove o multiculturalismo e a
diversidade. Inicialmente, é preciso realizar uma breve distinção entre ética e
moral. Logo, começo salientando que as práticas humanas cotidianas são a razão
de ser tanto da ética como da moral. Eis porque a ética finda confundida com a
moral; são tidas como sinônimas, ou pelo menos assim aparece nos dicionários.
Naturalmente, a culpa não pode ser atribuída aos dicionários, pois que captam o
uso dos termos, suas várias conotações e não apenas sua denotação. Isso ocorre
porque só podemos falar e debater sobre ética e moral porque existe a Liberdade
que permite ao homem, entre escolhas possíveis e razoáveis, todas elas inventadas
pela sua criatividade advinda da autonomia humana, de construir o que não existe
e moldar o social, procurando as melhores e mais interessantes ou as piores e pouco
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racionais, o que torna boa ou má as ações e o seu julgamento. Há um problema
ético ou moral porque há coisas que devem ser feitas ou que é preferível fazer em
vez de outras, ou que não devem ser feitas, e se tem a possibilidade de escolha de
fazer ou não. É exatamente o fato de sermos livres que nos torna responsáveis pelo
nosso destino, pois que não está escrito, nem previsto, e todos podem inaugurar
coisas e acontecimentos que mudem o rumo da história para melhor ou para pior.
É por sermos livres que podemos e devemos julgar os atos próprios e alheios, e
atribuirmos valores morais ou éticos aos mesmos.
Estando o homem condenado a ter que escolher, sempre se pode ser idolatrado
ou condenado dependendo das consequências das escolhas, ações ou dos feitos,
ou da nobreza ou não do gesto ou do dito, que nunca é ignorado. Enfim, da
liberdade nasce tanto o vício como a virtude; é da liberdade que nasce o problema
moral ou o problema ético. E assim, um homem racional e livre pode escolher o
caminho da virtude, mesmo convivendo com os vícios dos demais, e proceder,
assim como pensar, eticamente ou moralmente. Eis porque podemos enaltecê-lo
ou condená-lo.
Todavia, há diferenças importantes que estão subjacentes aos termos ética e
moral, que advém de formações culturais distintas das quais somos herdeiros, e
que muitas vezes passam despercebidas. Devemos lembrar que a palavra moral é
a tradução latina da palavra grega ética, e ainda que, sob certo aspecto, ambos os
termos se referem aos costumes e hábitos, entretanto, decorrem de pensamentos
subjacentes diferentes e levam a consequências diversas.
Moral vem do latim mos ou mores, “costumes”, no sentido de conjunto de normas
ou regras adquiridas por hábito. Está relacionado com moradia, lar, tradição. A moral
se refere ao comportamento adquirido ou modo de ser conquistado pelo homem
por herança e aprendizado. Ética vem do grego ethos que significa caráter, “modo
de ser” enquanto forma de vida, também adquirida ou conquistada pelo homem,
porém não apenas por hábitos e costumes herdados, mas por conquistas próprias
do esforço virtuoso e criativo da pessoa. Assim, originalmente, ethos e mos, caráter
e costume, assentam-se num modo de comportamento que não corresponde a
uma disposição natural, mas que é adquirido ou conquistado por hábito ou esforço
próprio. Em ambos os casos o comportamento humano é entendido como algo
que se adquire pela convivência, que não advém da natureza física tão somente das
pessoas. A diferença básica entre a ética e a moral, é que para os gregos a ética não
é apenas comportamento a ser seguido, mas reflexão sobre os comportamentos
e uma busca de melhora no próprio agir e pensar; enquanto a moral, para os
romanos, é conservadora, querendo manter tradição e hábitos cuja validade se
encontra na sua origem histórica. A ética grega é criadora, buscando inaugurar
novos comportamentos ou reflexões sobre os comportamentos diferenciados dos
humanos, enquanto a moral romana tenta imitar seus antepassados, fazendo da
imitação dos antigos a grande virtude. Para a moral, uma pessoa se torna virtuosa
ao seguir seus preceitos. Para a ética, uma pessoa se torna virtuosa quando vai
além do que determina a regra moral ou social, e realiza o bem por sabedoria e
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autonomia, independente da lei, ou atua para o aperfeiçoamento da norma ou da
lei, ou pelo menos para o seu autoaperfeiçoamento.
É de se notar que, tanto o comportamento moral como o ético, exige virtude do
agente, certo domínio das inclinações e uma atitude advinda de alguma sabedoria
ou de uma consciência alargada. Por exemplo, não mentir, não roubar e não matar
é um ato moral se a pessoa age por dever, e não apenas conforme o dever2, ou seja,
se a pessoa assim o faz não porque foi coagido pelo medo da punição (seja divina,
seja humana) caso não o fizesse, mas porque entende a importância de assim agir.
Logo, para haver virtude moral não basta cumprir uma norma, mas deve fazê-lo
pelo motivo correto. No entanto, do ponto de vista ético, não mentir, não roubar
e não matar é uma obrigação de todos, e mesmo sendo realizado pelo motivo
correto, não há a virtude ética na ação, mesmo havendo virtude moral, pois isso é o
que se espera de qualquer um, pois é uma obrigação legal. Mérito ou virtude ética
ocorreria se, além de não mentir, não roubar e não matar, se, por exemplo, ajudasse
o próximo sem que a lei o obrigasse ou agisse para melhorar as leis ou os demais.
Assim, para os gregos a ética não é tanto um produto ou produtor de regras, mas
também reflexão sobre as mesmas; enquanto para os latinos a moral é portadora
de regras que devem ser mantidas e acatadas sempre que ocasiões concretas
ocorrerem. De qualquer modo, a palavra ética entra na tradição ocidental através
da filosofia, como parte do corpo teórico de que é composta, sendo uma de suas
especialidades, aquela que aborda o comportamento sócio-moral dos homens. E
esse fato é talvez o menos conhecido quando se impunha esse termo.
A primeira decorrência que encontramos dessa diferença, é que a moral torna
imoral tudo que lhe é diferente e estranho, muitas vezes até mesmo atitudes
amorais, enquanto a ética busca entender essas diferenças pluralistas dos
homens em sociedade. E mais ainda, a moral não apenas julga, pré-julga, outras
moralidades ou justiças como imoralidades ou injustiças, além de criar meios
de punição e coação para todos se adequarem aos seus preceitos, às normas
preestabelecidas, mas raramente realiza seu aperfeiçoamento ou mesmo o
questionamento da validade ou da justiça de seus preceitos, tidos como certos
e verdadeiros por princípio: desenvolvimentos morais e jurídicos decorrem dos
conflitos morais e culturais, e nem tanto de sua convivência. E mais, como existem
tantas moralidades quanto são os povos ou pessoas que as cultivam, e que o que é
moral num local e num tempo, pode se tornar imoral em outro lugar ou tempo, há
assim uma impossibilidade de se ter uma moral ou uma justiça universal, porque as
mesmas estão no âmbito da particularidade cultural dos indivíduos ou dos grupos.
Deve-se notar que o dever moral visa mais aos fins que aos meios, assim, se não
é obtido por um desenvolvimento da moralidade nos indivíduos, é concebido de
maneira pragmática através das leis e da justiça, que visam coagir as pessoas aos
fins estabelecidos, pois ainda que se deva agir por dever, a sociedade se contenta
que as pessoas ajam conforme o dever. Dentro do pensamento moral, para os erros
A expressão por dever e conforme o dever é afamada na literatura sobre moral e ética devido a obra
de Kant, Fundamentação da metafísica dos costumes (KANT, 1980).
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humanos, a certeza da punição é o suficiente para a grande maioria não cometêlos; a penalidade fica para aqueles poucos que são incapazes de se ater às regras.
Assim, num sentido mais rigoroso, o conceito de moral designa a área das normas,
dos princípios do permitido e do proibido, e o sentimento de obrigação como face
subjetiva da relação de um sujeito com as normas herdadas de sua comunidade ou
sociedade. E a ética aponta para os enraizamentos das normas na vida e no desejo,
assim como para a reflexão sobre as normas em situações concretas. Podemos
designar a ética como uma meta-moral, uma reflexão de segundo grau sobre as
normas. Uma espécie de ciência, ou, melhor dizendo, um campo de conhecimento
que investiga os atos morais, atos onde o homem livremente se relaciona com os
outros. A ética se depara com uma experiência histórico-social no terreno moral,
ou seja, com uma série de práticas morais já em vigor e, partindo delas, procura
determinar a essência da moral, sua origem, as condições objetivas e subjetivas do
ato moral, as fontes da avaliação moral, a natureza e a função dos juízos morais, os
critérios de justificação destes juízos e o princípio que rege a mudança e a sucessão
de diferentes sistemas morais, visando um aperfeiçoamento.
Nesse sentido, enquanto há uma luta entre o bem e o mal na moral, na ética há
um conflito entre sabedoria e ignorância, ou seja, enquanto a moral ocupa uma
função diretiva e punitiva, a ética visa a uma função educativa onde as pessoas,
ao invés de serem punidas pelos deslizes morais, devem ser educadas para não
praticá-los. Procedimentos éticos podem ser elogiáveis, mas a sua ausência não
pode ser meramente castigada, podem servir de modelo afirmativo ou negativo,
mas não de parâmetro para criação de códigos penais. Além disso, cabe salientar
ainda que, contrariamente a moral que visa aos fins, ou seja, que as pessoas
respeitem as normas e as leis, a ética visa que cada um caminhe por si para o certo
e o justo, não pela força e coação da lei, mas pela consciência e sabedoria; visa à
constituição de princípios, ou seja, parâmetros para pensar e agir no mundo social
diante das situações inusitadas que aparecem e que as normas morais ou as leis
não estão preparadas para responder ou apontar a solução.
Enquanto a moral impõe uma ação determinada (pagar as suas dívidas), a virtude
ética obriga a querer um fim (tornar-se generoso). Enquanto a moral espera que se
cumpra com o fim moral, caso contrário será punido, a ética espera que as pessoas
sigam princípios pela consciência da justiça do fim, não pela certeza de sua obtenção.
Sua independência com relação à moral está ligada ao fato de que parte do princípio
que nenhum homem pode impor a outro o dever de ser virtuoso, e que para ser ético é
preciso ser um ato livre de coação externa. Os deveres para com si (respeito por si como
ser físico, intelectual e moral) e os deveres para com o outro (amor pelo valor humano,
respeito pela dignidade dos homens) não se aplicarão a menos que cada indivíduo faça
deles um móvel voluntário da sua conduta. O dever concebido de maneira ética e não
de maneira pragmática, através da justiça, se torna uma fonte de obrigação, não como
resultado de uma avaliação sobre as vantagens de se cumprir uma norma, mas como um
imperativo categórico3. Desde que a consciência identifica o seu dever na forma universal
3

Essa expressão também é extraída de Kant(1980).
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de uma obrigação objetiva, ela cria uma pressão que se impõe independente de qualquer
solicitação e anteriormente às preferências das inclinações, de maneira à priori. Cada um
reconhece que o dever ético não pode ser comandado senão por uma lei interior e não
por uma atração ou por um objetivo arbitrário, ou ainda coerção externa. Renunciando a
medir a eticidade pela utilidade, se deixa de fazer da eficácia – ou das diversas maneiras
de influenciar o comportamento dos homens – o centro de interesse ético.
É de se notar que as noções da ética não são adquiridas sem um processo de
abstração, sem uma ruptura com o conhecimento intuitivo e imediato, pois que
naturalmente temos uma inclinação pela obtenção dos fins, antes do que pensar
nos princípios para consegui-los. Mas, para se emitir um juízo ético é necessário
extrapolar as preferências e aversões pessoais e culturais, e exige-se que a ação
humana, para ter eticidade, leve em conta seus prováveis efeitos, a responsabilidade
e os princípios, e não apenas os fins. O fato é que não se atinge a noção do dever
ser sem romper com o princípio do resultado imediato, sem uma visão alargada
do agir humano, sem a percepção de que o erro é fruto da arrogância que advém
da ignorância, antes que algo que advém da maldade. A maldade em si é apenas a
faceta mais visível da ignorância ou algum caso patológico.
Muitos veem na ética uma disciplina normativa, cuja função fundamental seria a
de indicar o comportamento melhor do ponto de vista moral. Certamente, muitas
éticas tradicionais partem da ideia de que a missão do teórico é dizer aos homens
o que devem fazer, ditando-lhes as normas ou princípios pelos quais pautarem
seu comportamento. O ético transfigura-se assim numa espécie de legislador
do comportamento moral dos indivíduos da comunidade. No entanto, há um
desconhecimento da dupla função ética, que lhe dá um lado prescritivo – a busca
de princípios para a ação humana e do dever ser, e um lado descritivo – onde
analisa e estuda o agir moral. Ou seja, a ética não está apenas numa ação ou numa
prática, mas simultaneamente numa reflexão sobre ações e práticas, devendo ser
entendida também como um campo de investigação, muito mais do que como
um mero campo de elaboração de leis e normas. Não tem tanto a pretensão de
regulamentar o mundo, mas principalmente debater e estabelecer as bases para
que isso possa ocorrer de forma justa e benéfica entre os homens.
Eis porque a ética também deve ser entendida como uma teoria ou ciência do
comportamento moral dos homens em sociedade, que aspira à racionalidade e
objetividade mais completa e, ao mesmo tempo, proporciona conhecimentos
sistemáticos, metódicos, e no limite do possível, comprováveis. Seu objeto de
estudo é constituído por um tipo de ato humano: os atos conscientes e voluntários
dos indivíduos que afetam outros indivíduos, determinados grupos sociais ou a
sociedade em seu conjunto, e mais recentemente, com as conquistas tecnológicas
do século XX, a humanidade inteira, coisa inimaginável para os homens até bem
pouco tempo atrás.
Por outro lado, contrariamente ao que o senso comum acredita, a ética não
tem a função de condenar os comportamentos morais distintos, pelo contrário,
procura antes entendê-los e sempre que possível respeitá-los ou tolerá-los, por
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mais “imorais” que possam parecer, buscando harmonizar a diversidade moral e
ensinando respeito à diversidade. Alimenta-se da pluralidade moral dos homens,
mas visando, além de sua compreensão, à busca de princípios genéricos e universais
que possam ser utilizados nas situações concretas das diversas moralidades,
visando à coabitação das mesmas. Portanto, seu objetivo não pode ser de apenas
ditar regras ou cobrar comportamentos, mas tentar contribuir para se estabelecer
princípios reflexivos que auxiliem a julgar a diversidade comportamental das
pessoas, com o intuito do desenvolvimento humano e cultural.
Além disso, os problemas éticos caracterizam-se pela sua generalidade, tendo
a pretensão de que seus princípios e suas normas tenham validade universal, e
possam transcender as necessidades e interesses imediatos, e isto os distingue dos
problemas morais da vida cotidiana, que são os que se nos apresentam nas situações
concretas do dia a dia. Logo, a função fundamental da ética é explicar, esclarecer ou
investigar uma determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes. A
ética busca harmonizar a diversidade moral e ensinar respeito à diversidade. Na ética
há uma rejeição de um padrão moral absoluto em favor do tipo de julgamento ético
situacional que varia de acordo com a pessoa e a circunstância, sendo a virtude assim
uma questão de fazer a coisa adequada no momento certo. Eis também porque seu
objetivo maior não pode ser o de ditar regras ou cobrar comportamentos, ou, pior
ainda, punir, mas estabelecer princípios reflexivos que auxiliem a julgar a diversidade
comportamental das pessoas, com o intuito do desenvolvimento humano e cultural,
e de possibilitar escolhas pessoais mais justas.
De um lado, com a ética se tem o entendimento que o não cumprimento de uma
norma moral não é tanto um desvio de conduta condenável, mas o resultado de
uma visão estreita da condição humana, e, portanto, a pessoa já está punida pela
ignorância, e cabe agora educá-la para que alargue sua visão e sensibilidade, e se
liberte dos limites a que está condenada. Por outro lado, uma das funções da ética
é mudar a recepção das ações humanas, para que antes de condenar, se entenda,
pois mais que o erro intencional, ocorre o equívoco não intencional e ocasional: a
pessoa não é má, apenas cometeu um equívoco em certo momento. Além disso,
somente o próprio agente está ciente se foi ético ou não, pois nenhuma ação,
por mais meritória que pareça, pode estar imune a intenções clandestinas e não
declaradas, e nunca se sabe se uma pessoa ajuda um cego a atravessar a rua por
virtuosidade ou se está cavando um lugarzinho no céu. E por fim, a ética não
pressupõe virtudes heroicas ou santas nos homens, que eles possam agir sempre
e em todas as circunstâncias com eticidade e com virtudes, logo sua atenção
não está voltada tanto para condenação dos atos injustos, que todos estamos
sujeitos a cometer em algum momento ou em alguma circunstância da vida, mas
para o elogio da virtude daquele que, podendo agir sem virtude por inúmeras
justificativas, age virtuosamente diante de uma circunstância. Ora, a busca do
dever ser, não significa o encontro do que será, mas numa tentativa de aprimorar
o que é, sem saber se conseguirá, pois o que move o agir ético não é a certeza da
obtenção de um resultado, mas a certeza de que o princípio da ação está correto.
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No decorrer da exposição, usei as expressões “pluralismo cultural” e “diversidade”,
sem maiores explicações, como se fossem termos usuais e corriqueiros, como se
todos nós estivéssemos pensando na mesma coisa, numa substancialidade comum.
Entretanto, longe está de ser verdadeiro, como perceberão, pois que o multicultural
pode ficar restrito a poucas culturas e a diversidade pode ser bem relativa.
Retomemos a gênese desses conceitos, de onde eles se originaram e como
foram sendo resignificados no decorrer dos tempos. Eliminemos logo de início o
fenômeno histórico e cultural do multiculturalismo, uma ocorrência independente
de nossa vontade, como resultado não intencional de nossas escolhas intencionais,
que vem ocorrendo desde a expansão dos Europeus pelo mundo a partir do século
XV, quando os homens foram tomando contato uns com os outros e as diversas
culturas começaram a se tocar de forma que não teve mais retorno, e que se amplia
até os dias atuais, onde já quase não há povos isolados na face da Terra. Assim,
o multiculturalismo, ou pluralismo cultural, também é um termo que descreve a
existência de muitas culturas numa região, cidade ou país, uma heterogeneidade
do povo, onde as diversas culturas estão misturadas e amalgamadas sem a
intervenção do Estado.
Analisemos o multiculturalismo como um ideal ético e político a ser obtido ou
desejado, e como um problema de pasteurização cultural, onde culturas tidas como
mais “fortes”, subjugam culturas mais “fracas”, que me parece ser um dos problemas
em questão. Ainda que multiculturalismo e diversidade sejam neologismos
advindos dos primórdios do século XX, seu ideário subjacente remonta ao século
XVII, com o advento do liberalismo e a consequente laicização do Estado que vem
ocorrendo desde então. O marco inicial, sem dúvida, é a afamada “Carta acerca da
tolerância” de Locke (1973). Nessa breve, mais profunda, obra, Locke mostra que
assim como o Estado não pode impor uma religião aos cidadãos, pois que isso é
de fórum íntimo e da vida privada, e cada um tem o direito de praticar sua religião
como mais lhe convierem (desde, é claro, não atentem contra as leis civis), os padres
e pastores não podem ordenar a sociedade civil suas regras morais ou religiosas,
nem interferir nas leis civis para impor seu ordenamento moral aos demais.
Segundo o autor, a igreja – qualquer que seja – é uma associação civil livre e
voluntária de pessoas que se unem para adorar Deus ou Deuses, e pode determinar
regras aos seus seguidores e punir aqueles que não as cumprem, mas apenas
expulsando-os ou excomungando-os, nunca ameaçando sua vida, seus bens ou
sua integridade moral e cívica. E o Estado só pode interceder numa igreja caso ela
aja contras as leis civis ou a liberdade dos demais. Aquilo que não é proibido pelas
leis civis, está permitido a todos. Por exemplo, assim como as leis civis permitem
matar animais para comê-los, é indiferente se matarem animais para suas liturgias
religiosas. Caso diferente seria se fizessem sacrifícios humanos, pois nesse caso
atentam contra a sociedade civil e por isso deve ser proibida, não por suas crenças.
Para Locke, a tolerância é um dogma cristão, está impregnada na mensagem de
Cristo e se revela a verdadeira fé em Deus quando amamos os homens, inclusive
supostos inimigos que devem ser respeitados como irmãos, e perdoados por suas
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faltas. Segundo ele, Cristo não mandou ninguém condenar o procedimento alheio,
pelo contrário, suas palavras foram, “perdoai, eles não sabem o que fazem”, “atire a
primeira pedra aquele que nunca pecou”. Ele não delegou ninguém em especial
como seu representante e verdadeiro intérprete, mas antes deixou sua mensagem
acessível a todos e cada um tem o direito de interpretar como bem entender.
Enfim, os religiosos erram ao querer impor seus preceitos morais à sociedade civil,
e o Estado erra ao privilegiar ou perseguir as religiões.
Esse foi o princípio liberal que foi se cristalizando através de história, separando
Estado de igreja, criando sociedades tolerantes com as diversas manifestações
culturais, que vem num crescendo desde o século XVII. O Estado permitindo que
a sociedade civil livre e voluntariamente se organize para cultuar o que quiser, de
deuses a time de futebol, e as religiões e os times de futebol sem imporem seus
preceitos próprios aos demais ou ao Estado.
Foi do seio do espírito liberal que surge o multiculturalismo e a diversidade, uma
vertente intelectual de princípios políticos e sociais que foram se cristalizando na
história. Em termos gerais, multiculturalismo e diversidade podem ser sinônimos,
são termos distintos para descrever o mesmo fenômeno cultural – a pluralidade
humana – e pleiteia um mesmo princípio ético: o respeito pelo outro independente
das contingências em que se encontra. A diversidade talvez seja mais extensa, pois
engloba não apenas as diversas culturas, mas a diversificada existência de pessoas
singulares nas diversas culturas.
O tema Multiculturalismo remete, em primeira instância, ao movimento teórico
que se inicia em meados do século XX nos Estados Unidos e que se difunde no
mundo ocidental como forma de enfrentamento dos conflitos gerados em função
das questões econômicas, políticas, e, mormente, étnico-culturais, na tentativa de
combater discriminações e preconceitos, haja vista as dificuldades de indivíduos e
grupos de acolher e conviver com a pluralidade e as diferenças culturais, decorrentes,
principalmente, das grandes deslocações humanas pós-segunda guerra.
O conceito de multiculturalismo tem grande influência do relativismo cultural,
que questiona a ideia de que os hábitos e costumes de um grupo poderiam
ser superiores a outros. Esta ideia de que as culturas são diversas e devem ser
respeitadas na sua essência, sem existir certo ou errado nos costumes, é a base
do multiculturalismo, sendo seu princípio a convivência pacífica de várias culturas
em um mesmo ambiente. É um fenômeno social diretamente relacionado com a
globalização e ao que se convencionou chamar de sociedades pós-modernas.
A política multiculturalista visa resistir à homogeneidade cultural, principalmente
quando esta homogeneidade é considerada única e legítima, submetendo outras
culturas a particularismos e dependência. Sociedades pluriculturais coexistiram
em todas as épocas, e hoje, estima-se que apenas 10 a 15% dos países sejam
etnicamente homogêneos. A ideia de um grupo multicultural pressupõe que os
grupos culturais estariam cada vez mais interligados, em função do crescente
contato que as culturas têm entre si e a quase inexistência de grupos isolados.
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A diversidade cultural e étnica muitas vezes é vista como uma ameaça para a
identidade da nação, defendendo que o multiculturalismo pode ser danoso às
sociedades e particularmente nocivo às culturas nativas. Em alguns lugares o
multiculturalismo provoca desprezo e indiferença. Mas também pode ser visto
como fator de enriquecimento e abertura de novas e diversas possibilidades,
ao demonstrarem que o hibridismo e a maleabilidade das culturas são fatores
positivos de inovação; contém a ideia de movimento, de articulação de diferenças,
de emergência de configurações culturais baseadas em contribuições de
experiências e de histórias distintas que podem levar a explorar as possibilidades
emancipatórias do multiculturalismo, alimentando os debates e iniciativas sobre
novas definições de direitos, de identidades, de justiça e de cidadania.
Em menor ou maior grau, a questão multicultural está presente em todos os países
caracterizados por instituições democráticas, por uma população heterogênea e
por uma economia industrial. Todas as sociedades estão a tornarem-se cada vez
mais multiculturais e, ao mesmo tempo, mais permeáveis. O desenvolvimento
da mundialização civilizacional, que homogeneíza e padroniza costumes e
que também produz novos hábitos, costumes e gêneros de vida comuns; o
desenvolvimento de uma mundialização cultural; a formação de um folclore
planetário, graças aos meios de comunicação; a teleparticipação planetária, que
faz com que o mundo seja espectador das tragédias, mas também desenvolve uma
compaixão global; a Terra vista da Terra, concretizando um sentimento de que há
uma “entidade planetária”, com problemas mundiais que a todos envolve: eis o que
se assiste no cotidiano mundial.
O projeto civilizatório da modernidade tem, como ingredientes principais, os
conceitos de universalidade, individualidade e autonomia. A universalidade significa
que ele visa todos os seres humanos, independentemente de barreiras nacionais,
étnicas ou culturais. A individualidade significa que esses seres humanos são
considerados como pessoas concretas e não como integrantes de uma coletividade
e que se atribui valor ético positivo à sua crescente individualização. A autonomia
significa que esses seres humanos individualizados são aptos a pensarem por si
mesmos, sem a tutela da religião ou da ideologia, a agirem no espaço público e a
adquirirem pelo seu trabalho os bens e serviços necessários à sobrevivência material.
Os seres humanos possuem diversas variáveis físicas como: cor da pele, altura,
forma dos olhos, boca, nariz, cor e textura dos cabelos, idade, saúde e outros,
mas também, dependendo de onde e quando nasceram, possuirão diferenças
históricas, políticas, tecnológicas, sociais, culturais, econômicas, religiosas, morais,
de linguagem, etc. Diversidade cultural são os vários aspectos que representam
particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária,
a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre
outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam um
determinado território.
A diversidade cultural é um conceito criado para compreender os processos de
diferenciação entre as várias culturas que existem ao redor do mundo. As múltiplas
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culturas formam a chamada identidade cultural dos indivíduos ou de uma
sociedade; uma "marca" que personaliza e diferencia os membros de determinado
lugar do restante da população mundial.
A diversidade significa pluralidade, variedade e diferenciação, conceito que é
considerado o oposto total da homogeneidade. Atualmente, devido ao processo
de colonização e miscigenação cultural entre a maioria das nações do planeta,
quase todos os países possuem a sua diversidade cultural, ou seja, um "pedacinho"
das tradições e costumes de várias culturas diferentes.
Se por um lado a diversidade cultural promove o surgimento de novas
organizações políticas, religiosas e culturais, por outro, é motivadora de conflitos,
guerras e movimentos ideológicos hegemônicos, totalitários e radicais. Algumas
pessoas consideram a globalização um perigo para a preservação da diversidade
cultural, pois acreditam na perda de costumes tradicionais e típicos de cada
sociedade, dando lugar a características globais e "impessoais". Alguns estudiosos
acreditam que esta visão multicultural não existe, e que houve uma imposição
da cultura dominante europeia, que teria culminado terminantemente com a
hegemonização da globalização. Já outros pensadores veem diversos traços multi
étnicos e defendem a existência das múltiplas culturas no continente americano,
e que habitam em harmonia justamente em função da possibilidade das relações
globais. Tudo isso conduz à questão da imposição de algumas culturas sobre
outras, fenômeno que sempre ocorreu e, talvez, não possa deixar de ocorrer.
Nesse sentido, algumas “lutas” e “resistências” tão “populares”, como a preservação
das culturas “populares”, das supostas culturas “oprimidas”, assim como a vã tentativa
de impedir as influências culturais, a tentativa de preservar valores, costumes,
hábitos, me parecem, de um lado, uma incompreensão do fenômeno cultural, que
não tem dono, senhor ou mandatário, nem fronteiras, mas se realiza nos encontros
e desencontros humanos; por outro lado, uma soberba de saber o que se deve fazer
e o que evitar em termos culturais, e que há um certo a ser seguido ou um projeto
cultural a ser estruturado, e, por fim, mas não menos prejudicial, se acredita que há
conspirações culturais para aniquilar ou prejudicar outras culturas aparentemente
mais “fracas”. E, pior ainda, muitos acusam a filosofia de epismeticídio, querendo
condenar os outros saberes ao esquecimento, ou ao obsoleto, que a filosofia
toma partido das culturas “opressoras” e seus saberes teóricos em detrimento das
culturas “oprimidas” e seus saberes práticos.
Creio que sobre o termo “cultura” se esconda coisas que não são percebidas e
se percebem coisas que não existem; é mais um termo dos discursos do que algo
compreensível. Creio que o multiculturalismo é mais uma retórica do que uma
efetividade prática ou teórica. Creio que a diversidade é uma moda e que no fundo
as pessoas desprezam as diferenças. Considero a tolerância mais um objeto de
desejo do que algo que se busque. Para provar essas afirmações seria necessário
muito mais tempo do que tenho para a minha exposição. É que estamos diante de
termos carregados de conteúdos emocionais, que longe estão de serem unívocos, e
que podem facilmente caírem em armadilhas semânticas ou retóricas. Isso significa
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que para falar algo que não seja uma celebração ou veneração desses objetos
simbólicos é preciso torná-los mais claros, penetrar no seu sentido intrínseco, ou
fornecer um significado mais preciso. O grande problema no uso desses termos é
colocá-los sobre a égide do bem ou do mal, do certo ou do errado, ou mesmo do
verdadeiro ou do falso, pois o fenômeno cultural é talvez a única coisa realmente
pública, que não pertence a ninguém e todos podem acrescentar o seu toque
pessoal: é uma obra coletiva.
Ao fim, como ficamos? Com filósofos impopulares, com filósofos populistas e
com filósofos comuns, todos compartilhando as mais variadas culturas; popular,
erudita, de massa, clássica, ocidental, oriental, europeia, africana, asiática,
americana, latino-americana, filosófica, novas, antigas, mas sendo eles também
criadores culturais. Naturalmente, há aqueles que acham que se deveria tomar um
partido, de preferência da cultura popular, pela preservação de hábitos e costumes,
lutar contra culturas tidas como hegemônicas, enfim, embarcar numa luta de um
suposto bem contra um hipotético mal. Não penso assim. Como mais um seguidor
de Sócrates, compartilho a ideia que o conhecimento humano é destituído de valor,
seja ele erudito, seja ele popular, seja ele europeu, seja ele africano, pois é algo
que se constrói, nunca algo acabado e pronto, e que examinando seriamente os
saberes e culturas se perceberá que há tolice e sabedoria por toda parte; filosófico
será saber distinguir um do outro, e se aproximar da sabedoria e se afastar da tolice.
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A VISÃO TEOLÓGICA SOBRE O VÍDEO: CONTEXTO DE MUNDO
TEOLOGICAL VIEW ON THE VIDEO: WORLD CONTEXT

Dr. Carlos Sérgio Viana, SJ
Faculdade Católica de Mato Grosso
Resumo
O texto apresenta os comentários do autor sobre o vídeo Contexto de Mundo, elaborado
pelo Instituto Thymus, em colaboração com o Instituto Natura. Esse texto representa a
resposta a uma solicitação dos organizadores do Sexto Simpósio da Faculdade Católica do
Mato Grosso em tecer comentários a partir de diversos pontos de vista. Teologicamente, o
autor situa os objetivos do vídeo ligados ao mundo corporativo e de empreendedorismo.
Num primeiro momento, salta à vista a comparação entre os papas Bento XVI e Francisco.
Embora com objetivos claros em demonstrar sua abordagem, os produtores do vídeo
desconhecem a Igreja Católica e seu sentido de liderança. Por outro lado, o autor do texto
destaca que o cristianismo oferece excelentes ferramentas para entender o mundo de hoje
na sua interdependência. Para isso, o autor utiliza, principalmente, a reflexão sobre teologia
trinitária.
Palavras-chave: Contexto de Mundo. Interdependência. Complexo. Mudança. Teologia
Trinitária.
Abstract
The text presents the author's comments on the video Context of World, prepared by the
Thymus Institute in collaboration with the Natura Institute. This text represents the response
to a request from the organizers of the Sixth Symposium of the Catholic School of Mato
Grosso in commenting from several points of view. Theologically the author situates the
objectives of the video linked to the corporate world and entrepreneurship. At first glance
the comparison between the Popes Benedict XVI and Francis is evident. Although with clear
goals in demonstrating their approach the producers of the video are unaware of the Catholic
Church and its sense of leadership. On the other hand, the author of the text emphasizes
that Christianity offers excellent tools to understand today’s world in its interdependence
and relationships. For this the author uses mainly the reflection on Trinitarian theology.
Keywords: World Context. Interdependence. Complex. Change. Trinitarian Theology

Para a seção de encerramento do Sexto Simpósio da Faculdade Católica
de Mato Grosso os organizadores solicitaram uma interpretação do Vídeo Contexto
de Mundo (do instituto Thymus patrocinado pelo instituto Natura4) por parte das
quatro áreas dos cursos de graduação da Faculdade Católica: Teologia, Filosofia,
Pedagogia e Psicologia, a fim de realizar uma mesa redonda sobre a temática do
Simpósio: Ética, Multiculturalismo e Diversidade. A obra em questão é uma criativa
apresentação de pistas para interpretar o novo mundo que se apresenta às pessoas
Thymus – Natura: Contexto de Mundo, 2016. O vídeo está disponível online em https://www.youtube.
com/watch?v=EdPS5LjT6Ts, último acesso em 18/12/2017.
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e às instituições, especialmente direcionado ao mundo corporativo. O Vídeo foi
publicado em 28 de abril de 2016 e assim está descrito no seu canal do YouTube:
“Ricardo Guimarães grava vídeo para Natura sobre Cenário, Transição e Evolução da
Sociedade, das Empresas e do Trabalho”. Para representar a hermenêutica teológica
do vídeo desenvolvi o texto a seguir, com a intenção de proporcionar uma simples
comunicação oral para provocar um debate posterior, numa limitação temporal
– em torno de 15 minutos - por debatedor. Essa apresentação se caracteriza pela
marca da oralidade e possui poucas referências bibliográficas acrescentadas,
posteriormente, para publicação nesta revista.
A teologia se entende como reflexão sobre a realidade a partir de Deus e sua
revelação. O teólogo é um servidor de seus irmãos e irmãs quando articula a fé, a
realidade, e as respostas adequadas advindas do encontro com Deus que sustenta
tudo que existe. Bejar Bacas sugere que há três momentos na metodologia
teológica: 1) auditus temporis et alterius (escutar os sinais dos tempos e outro); 2)
auditus fidei (escutar a tradição da fé); 3) intelectus fidei (propor uma intelecção
apropriada da fé) (BEJAR BACAS, 2016). Inspirado nessa proposta do fazer teologia
como amor-serviço comprometido como irmãos e irmãs do seu tempo, o(a)
teólogo(a) se arrisca a propor pistas, indicar caminhos, seguir solidário com os que
sofrem.Estas simples reflexões brotam do desejo de ler a vida com o olhar da fé
comprometida.
Partiu-se do pressuposto que surge logo com a pergunta: Como a teologia
interpreta esse vídeo? Na verdade, este texto pretende se ater apenas uma possível
perspectiva de um teólogo com formação na área sistemática (ou dogmática) que
se interessa pelo tema da resposta humana ao Deus trino diante dos desafios da
realidade. Estas breves pontuações são compostas de duas notas introdutórias e
três pontos fundamentais para uma fecunda interpretação do vídeo em questão.
Primeira nota introdutória
O vídeo parece ser uma visão de contexto de mundo parcial e de visão míope a
partir do mercado dos incluídos: quem toma tal marca de refrigerante ou cerveja,
quem participa das redes sociais, quem viaja para a Meca do Mercado, quem é
economicamente ativo e compra produtos de beleza e da indústria de cosméticos,
por exemplo. Há uma tinta mercadológica bem evidente na proposta do vídeo,
afinal é financiado por uma empresa que precisa vender, mesmo que seja com
o rótulo de ser ecologicamente correta, embora umbilicalmente contaminada
com essa visão unilateral de mundo e de contexto. Onde está o Evangelho de
Cristo nesse vídeo? Parece que aqui o livro é outro, a liturgia não cultua o Deus
cristão, e sendo ídolo, requisita sempre mais sacrifícios humanos: o mercado, a
empresa, o empreendedor, os colaboradores, o cliente. Nada contra a realidade
empresarial e de inovação, mas isso não reflete o que os cristãos acreditam e
que fundamenta sua visão de mundo e seu contexto. Para os cristãos, Jesus de
Nazaré veio para os doentes e não os são, os pecadores e não os justos (Mc 2,17)
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Ele veio, principalmente, para os pobres, oprimidos, os excluídos, não deixando
de lado ninguém, nem mesmo os cobradores de impostos, membros do Sinédrio,
frequentadores da elite de Jerusalém (Jo 19, 38). Entretanto, todos são chamados à
conversão, pobres e ricos, incluídos e excluídos. Uma visão parcial e distorcida leva
a pensar que nosso “mundinho” ou nossa “igreja” é o todo da realidade. Deus quer
vida plena para todos, para todos!
Segunda nota introdutória
Por se tratar, em primeiro lugar, de uma ação de marketing, para divulgar a marca
“naturalmente” o vídeo padece de duas qualificações: uma simplificação exagerada
e distorção da imagem da Igreja. Sabe-se que a proposta do marketing é criar e
desenvolver necessidades, divulgar marcas, fazer o nome ser repetido e “viralizar”.
Para isso, essa brevíssima palestra de 11 minutos, se propõe a entregar para sua
audiência um contexto de mundo que instigue o pensar e o agir do ser humano de
agora, na conjuntura atual, direcionado a empreendedores. Nesse sentido, o vídeo
parece ter mais virtudes que defeitos, porque o marido da Lili (como o apresentador
Ricardo Guimarães se apresenta no início do vídeo) sabe comunicar muito bem
uma compreensão da tessitura da vida humana e suas relações atuais. Contudo,
em relação à Igreja Católica, ele se mostra simplista e distorce a visão da instituiçãoIgreja e sua liderança. Ele quer passar a ideia de que é preciso saber se comunicar
não só por palavras, mas por gestos e atitudes, por isso compara Bento XVI com
Francisco e diz haver dois estilos diferentes e produtos de cosmovisões diversas. Há
que se concordar com o autor, que cada papa possui seu próprio estilo, resultado de
sua formação, de seu contexto sócio, político, econômico e cultural, do momento
eclesial. Porém, há também mais proximidade que distanciamento. Não há Francisco
sem Bento XVI e, muito menos, este sem João Paulo II. Há que se fazer mais uma
hermenêutica da continuidade. O papa João Paulo II enfrentou o desafio hercúleo
de conduzir a Igreja na pós-modernidade por um caminho seguro, integrando a
tradição, as novas demandas sociais e as complexidades de uma época de mudanças,
ou melhor, uma mudança de época. Ele foi um dos grandes papas da Questão Social
e Bioética. Bento XVI, por sua vez, como grande teólogo indicou os caminhos para a
renovação eclesial constante num horizonte de inculturação da fé, focando muito no
contexto europeu. O papa Francisco realiza essa abertura em busca de uma grande
ação global em defesa da vida com todos os parceiros possíveis. Será marcado como
o papa da Laudato Si, da Amoris Laetitia, da Evangelii Gaudium, o primeiro Papa
jesuíta do Fim do Mundo, espacialmente falando da Argentina, e não da escatologia
histórico-teológica. Os desafios de cada pontífice são únicos e o estilo e o modo de
proceder de cada um expressam um dom do Espírito a sua Igreja.
Em relação ao conteúdo do vídeo sugiro três divisões com os tradicionais três
pontos que se articulam. Em suma, o que o vídeo apresenta não é novo, nem tão
inovador assim, mas pode ser estimulante para que se revisite a tradição cristã
em sua radicalidade e riqueza. Acerca dos três pontos aqui sugeridos, a partir
dos pressupostos da teologia e do cristianismo temos: primeiro, a revelação de
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Deus como mistério que nos desafia em sua simples complexidade; segundo, o
questionamento teleológico diante da sociedade do conhecimento: o que fazer de
bom com o que se sabe; e por fim, o terceiro, a interdependência, livre, autônoma e
salvífica é paradigma do cristianismo desde suas origens, pois é assim o nosso Deus.
Primeiro Ponto
O vídeo expressa que os tempos mudaram e que hoje o acento reside sobre o
indivíduo em contraposição à instituição, do complexo em relação a uma visão
considerada simples e que isso leva a três características: fora de controle (institucional,
em primeiro lugar – as instituições não têm respostas para o mundo em ebulição),
imprevisibilidade, rapidez e instabilidade. Aqui a humanidade parece se encontrar
diante de seu maior desafio. Não se sabe mais, com segurança, o que fazer. Seria mais
ou menos o dilema filosófico: “nada mais é certo, apenas essa afirmação” (uma deliciosa
contradição linguística e nominalista – sem referente concreto na realidade). Por outro
lado, o vídeo deixa na sombra que se a percepção era de dois paradigmas distintos,
a vida em seu contexto de mundo é muito mais que rápidas simplificações. De fato,
para a teologia, o paradigma da complexidade pode ser um modo fiel e tradicional
de ler a revelação cristã. Deus é Trino, o único verdadeiramente simples é sempre
relacional, eternamente assim.5 O complexo não é resultado de superposições, mas
o desvelamento das nossas respostas à oferta absoluta de salvação em Cristo Jesus.
O vídeo imita o que já sabemos desde as primeiras comunidades quando afirmam
que nada menos do que Deus se revela em Jesus de Nazaré.6Esse paradigma da
complexidade expressa muito bem quem somos e como devemos agir para expressar
nossa imensa dignidade de sermos Imagem e Semelhança do Deus Uno-Trino. Se se
perder essa conexão com Aquele que é O Absoluto Simples, a complexidade se torna
apenas e tão somente camadas insuperáveis de dificuldades, resistências e barreiras
para o encontro que dá sentido à própria existência. Leia-se então esses mesmos traços
do contexto de mundo à luz da revelação cristã:
 O complexo é perceber-se em comunhão com Deus que é absoluta relacionalidade.
Essa comunhão não é produzida pelo indivíduo, mas recebido como dom que
rompe a barreira do individualismo. Cada resposta dada, individual ou em
comunitariamente afeta todos os outros irmãos e irmãs (e se pode ampliar para o
sentido cósmico, todas as criaturas) desse nosso planeta comum.
 Fora do Controle: a vida do Cristão tem essa dupla dimensão tão bela que
vem do próprio Deus, humano-divino, por amor e liberdade absoluta: criatura
chamada à comunhão em liberdade autônoma, mas a vida humana está nas
mãos de Deus. Não se pode controlar todas as dimensões da vida. Os cristãos
Para a reflexão sobre a teologia trinitária sigo de perto as intuições de L. Boff (BOFF, 1999, p.
169-192).

5

Essa afirmação devo a meu professor Roger Haight (HAIGHT, 1999, p. 239): “Jesus makes God
present, and God is encountered in or through him. This is the existential and experiential basis
for the theory that Jesus is the concrete symbol of God.”

6
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não partilham da crença no destino, no sentido de que algo já foi traçado
desde antes mesmo do nascimento de alguém. Cremos em Deus que chama
à comunhão, ou em outras palavras, desposa-se o significado existencial e
teológico de uma vocação. Há um chamado que depende de cada pessoa em
suas próprias respostas, no acolhimento ou recusa desse Amor Incondicional
de Deus e ao mesmo tempo é plano divino de salvação sem imposição. Quanto
mais se está no controle de sua própria vida, mais se percebe entregue nas
mãos do criador.
 Imprevisível: a vocação cristã fundamental é plenificar a própria liberdade. Não
há um caminho definido e pré-traçado absolutamente para a liberdade cristã.
A divina providência guia, confia seu desejo a cada ser humano. É preciso dar
um sim existencial para o imponderável. “Qual semente, Ele nos guiará”7.
 Rápido: assim se entende a resposta divina diante da entrega humana.
Mas rápido não significa superficial e nem aleatório. Rápido não quer dizer
irresponsável. Rápido pode-se dizer como a resposta humana de tantos homens
e mulheres que deixaram tudo para seguir o mestre, alguns entregando sua
vida através do derramamento de sangue8. Rápido é o convencimento do
coração daquele e daquela que encontra o Senhor.
 Instável: aqui de novo se afirma, toda a vocação cristã implica um sentido
de instabilidade e discernimento porque a resposta não está pronta, é livre
e autônoma porque é auxiliada pela graça de Deus. Instável não quer dizer
inseguro, mas a disposição de buscar sempre novas respostas diante de novos
desafios. A condição cristã nesse sentido é instável porque Deus sempre
surpreende a cada passo do caminho.
Segundo ponto
A consideração teleológica, como crucial, para uma resposta adequada numa
sociedade do conhecimento. De um certo ponto de vista, o conhecimento sempre
exerceu papel central no desenvolvimento das civilizações. O Brasil é fruto do knowhow super avançado da Escola de Sagres, em Portugal. O que deve continuar sempre
sendo a preocupação da teologia e do teólogo e teóloga, é a consideração teleológica.
O que se faz com o conhecimento que se tem. A sociedade do conhecimento, em
rede, em que o indivíduo se vê relacionado a múltiplos sistemas, buscando adaptar-se,
Última estrofe da canção Tu estás entre nós de Paulo César de Oliveira, disponível online em https://
www.vagalume.com.br/musicas-catolicas/estas-entre-nos-tu-es-minha-vida.html, último acesso em
19/12/2017:
“Ó, Senhor da vida, creio sempre em ti!
Filho Salvador, eu espero em ti!
Santo Espírito de amor: desce sobre nós
Tu, de mil caminhos, nos conduzes a uma fé
E por mil estradas onde andarmos nós
Qual semente nos levarás!”

7

8

Dr. Carlos Sérgio Viana, SJ

A visão teológica sobre o vídeo: contexto de mundo

O modelo desse tipo de pronta resposta é o evangelista Mateus, veja em Mt 9,9.
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aprender, evoluir leva ao questionamento: aplica-se seus maiores esforços em favor da
vida plena para todos? A pergunta crucial é “para quê” que deve levar em consideração
o “como”; fins bons não podem ser desculpas e justificativas de meios suspeitos e
degradantes da dignidade humana. Assim, nessa sociedade do conhecimento, a
teologia abraça a democratização dos meios de comunicação, um sistema circular e
aberto em que todos os parceiros são convidados a se manifestar e, principalmente, que
essa comunicação não vise à massificação, mas à constituição de sujeitos autônomos,
interdependentes, comunitários, que abracem o desejo de que o banquete da vida
seja servido a todos igualmente. A visão do ser humano e de Deus define quem sou
e quem quero ser, como dom e tarefa numa sociedade do conhecimento, da partilha,
da participação e da transformação social. Quanto mais se conhece, mais deveria se
abraçar o serviço como vocação fundamental do ser humano.
Terceiro ponto
A interdependência livre e autônoma pode ser uma maneira fecunda de
hermenêutica da experiência cristã de Deus e da vida humana. A última parte
do vídeo parece ser a mais bela, quando o apresentador explora o sentido da
interdependência que o mercado hoje exige. Ele enfatiza que, atualmente, a
sociedade deve ser considerada como sistema vivo e aberto, em que autonomia
não é sinônimo de independência, mas interdependência. Ele apresenta quatro
dicas para navegar nesse mesmo sistema, em que se valorizam sujeitos que pensam,
agem e transformam a vida a partir desse paradigma: O uso do discernimento como
o apelo de se confiar nas próprias intuições; promover a interação e integração; estar
sensível às informações relevantes para aperfeiçoar o seu trabalho e a empresa (não
percamos de vista o objetivo desse vídeo, eminentemente corporativo, empresarial,
cheio de “sebraeismos”); considerar a realidade como interdependente e por isso a
participação de cada um e de todos para resolver os “seus” problemas – veja bem:
que todos tenham que trabalhar para resolver os problemas da empresa, e não
os grandes problemas do mundo hoje. Paradoxal! Aqui seu Ricardo deixa escapar,
como num ato falho, a parcialidade interesseira do seu contexto de mundo. Já
mencionado acima, mas é bom indicar, que a interdependência plenifica a relação
pessoa-comunidade-sociedade. Para os cristãos, a comunhão pericorética trinitária
é outro nome da interdependência. Não baseada na necessidade de maximizar os
lucros e aumentar as fatias do mercado, mas na constituição do que somos: Deus é
amor, amor-comunhão, doação, entrega. Não há um sem os três, não por carência ou
necessidade, mas por amor absoluto, gratuito e incondicional. Não há que três que
sufoca e faz desaparecer as distinções e dom de cada pessoa. Deus é Amor fecundo
que não se contém porque é vocacionado à doação, a criar sempre e eternamente,
a amar sem limites. Na dança pericorética que fecunda e gera vida, os três não
desaparecem, não se somam, não diminuem, não se dividem, amam-se para além
de si. E nesse amor “vivemos, nos movemos e existimos” (Atos 17,28). Para a nossa fé
autonomia é relação, liberdade é direcionamento, cooperação é abrir os olhos para a
interdependência em busca de um mundo com menos muros e mais mesas cheias,
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menos latifúndio e mais terra partilhada e cuidada com carinho. Por outro lado, é o
enfraquecido, o pobre, o necessitado que mais precisa do nosso olhar. Somos iguais
perante Deus e, por isso, quem está mais fragilizado precisa mais. A interdependência
me faz chorar desconsolado com a morte do pobre, do sem teto, dos grupos étnicos
indígenas dos povos originários que não têm lugar numa sociedade do consumo.
O fundamento de tudo que existe é o amor do Pai (LADARIA, 2012, 312)9, o DeusMistério que é vida abundante para todos. Fonte da verdadeira interdependência.
Assim ela nos chama a amadurecer para relações genuínas, na simplicidade do Deus
amor, que se debruça sobre nós e nos chama à comunhão consigo. Parafraseando o
seu Ricardo pode-se dizer: a boa compreensão e gestão da interdependência como
comunhão pericorética se manifesta como plenitude de salvação das pessoas, das
comunidades, de nosso mundo. Ou nos salvamos todos ou estamos condenados ao
colapso egoístico dos recursos do planeta.
Para terminar, há que se expressar uma palavra de gratidão por essa análise de
contexto de mundo. Ela se propõe a um diálogo. Com essa breve vídeo-palestra nos
damos conta da riqueza do cristianismo como leitura e interpretação do contexto
atual, com Jesus, Pedro, Bento, Francisco e também o senhor Ricardo, você e eu.
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CONSIDERAÇÕES PARA UMA LEITURA ESTÉTICO-LITERÁRIA EM H.C. DE LIMA
VAZ.
CONSIDERATION ON H.C. DE LIMA VAZ’S AESTHETIC-LITERARY READING
Dr. Marivelto L Xavier
Resumo
O artigo inflexiona a semântica da linguagem teatral na teodramática de von Balthasar ao
substantivo pessoa da antropologia Vaziana. Tal inflexão, por mediação da figura paradoxo
permite a leitura estética – literária da antropologia vaziana. Destarte o substantivo
manifesta-se, na ambiguidade do paradoxo, como definição de pessoa.
Palavras chave: Pessoa; Lima Vaz; Paradoxo; von Balthasar.
Abstract
The article inflects the semantics of theatrical´s language in von Balthasar's theodramatics
to the noun person of the Lima Vaz´s anthropology. Such inflection, by mediation of the
paradoxical figure allows a aesthetic – literary reading of the Vaz´santhropology. Thus the
noun manifests itself, in the ambiguity of paradox, as definition of person.
Key words: Person; Lima Vaz; Paradox; von Balthasar.

O propósito deste ensaio é modesto. Trata-se de um momento específico no
pensamento dialético do Pe. Vaz. Refiro-me à colocação da antítese na determinação
do momento tético à definição semântica de Pessoa na antropologia filosófica
de Lima Vaz. Acreditamos ser possível na análise específica da figura antitética
na dialética vaziana, a possibilidade da “aposição” do sujeito por mediação da
figura paradoxo. Tal assertiva, da relativa posição do sujeito, conforme análises
sugeridas pelo próprio Vaz permitirão uma dupla leitura do substantivo Pessoa,
por ele definido como Paradoxo dos paradoxos. Leitura esta constituída, num
primeiro momento: Do movimento trágico, ou seja, de inclinação do pêndulo do
tempo na interpretação do sujeito diluído na eternidade. O tempo manifesta-se
como experiência da lembrança na memória. E, num segundo movimento, como
comédia, ou seja, a inclinação do pêndulo à adesão completa do sujeito ao tempo
cronológico. Doravante, o tempo manifesta-se como esquecimento. Assim, o
pêndulo em movimento constitui essa relação que define tragicomicamente
a pessoa como capacidade de lembrança do esquecimento na memória. Nosso
objetivo, portanto, consolida-se na demonstração primeira: Da equívoca construção
da leitura de um movimento paradoxal dualista do substantivo; Segunda: Da
necessária deconstrução conforme orientação da aposição do substantivo,
sugerido por Vaz; Terceira: Da construção do substantivo como tragicômico e
possibilidade de conversão em Lima Vaz.
Definição: A dupla leitura [paradoxo] do conteúdo inteligível da noção de pessoa
que o discurso dialético permite – como principio e como fim10 -.

10

AF II. p.192
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Considerações para uma leitura estético-literária em H. C. de Lima Vaz

a. Construção dual
A filosofia para Lima Vaz é anamnese enoesis11portanto, diz respeito à conversão
à imortalidade da Alma. Imortalidade da alma, como mediação intransponível à
“polléelpís (grande esperança)”12 de voltar para casa, nossa terra natal! É um ato da
Pessoa e não somente de uma ideia.
Assim, a conversão ao amado, possui seu enredo matrimonial originário na filosofia
platônica, onde a alma anseia pelo seu esposo. Conversão que será uma aventura
dramático-trágica, cômica e tragicômica representada no jogo teatral. O cenário –
a memória – dá a si mesma nas narrativas sua polifonia ambígua de uma dialética
trágica enquanto limitação eidética. A titânica tarefa da identidade do herói no
eterno presente. O sujeito aqui está separado e sua posição é declaradamente
trágica:
De fato, o verbo aphairesís é encontrado em várias passagens dos
escritos de Platão13, mas não parece que seu uso seja “especializado”.
Platão emprega vários verbos em sentidos bastante similares e quase
sempre se trata de dar uma Ideia de algo “separado de algo.”14 Admite
que o eidos comece sim por ser isolado da matéria15mas não de
forma des-ontologizada.1 6

Lembrança e esquecimento aparecem assim como movimentos “antitéticos”
tidos como autoexcludentes num primeiro momento, mas será justamente, nessa
justaposição aparentemente assimétrica que o substantivo pessoa em Vaz é
suprassumido.
b. Deconstrução.
Diante da presença do esquecimento, da lembrança na memória, o pensamento
anamnético de voltar para casa encerra-se numa síntese tragicômica, tanto na
presença da certeza que atesta precariamente à alma a identidade do mundo ad
extra, com o mundo ad intra por mediação da efetividade do espirito, quanto na
renúncia apofática a toda forma numa contínua presença do esquecimento. O
paradoxo - “διναµισ”21- de fundo platônico – agostiniano constituem, portanto,
itinerário obrigatório para aqueles que caminham com Lima Vaz na mesma dupla
imagem:
Platão mostra, assim, que a alma (e com ela o movimento) entra no
âmbito do ser perfeitamente real (το οντως ων) com o mesmo título
que as Idéias, sob pena de se tornar impossível todo conhecimento.
Mas este movimento não afeta a realidade intrínseca das Idéias.
Condição essencial do conhecimento é que seu objeto se apresente
como (καταταυτα και ωσαυτως και περι το αυτο). Se a alma é (dinamis)
ativa, a relação que lhe responde da parte das Idéias é puramente
lógica e não implica uma alteração do real. O estado ontológico das
Idéias é o “repouso”, a (στασις). Não tal, porém, que exclua a relação
lógica com a inteligência, a qual permite afirmar que o movimento
da inteligência é algo real. Este atinge o ser da Idéia sendo ser
(realidade) do conhecimento.22

Entrementes, no momento do aparecimento da efetividade do espírito na
relação, paradoxalmente, apresenta-se a presença do esquecimento da memória18.
A subjetividade19, em sua ilimitação tética, assume a cômica tarefa da desolação
do espírito:

11

Perine. SinteseV. 39 N. 123 (2012): 9.

12

Fédon 67b. Tradução Perine. M. idem.

[Phaed. 67 A, 69 B; Rep. VII, 254B; Parm. 158 C; Pol. (o político) 280 C; Phil. 26 A; Tim. 35] MORA, J.
Ferrater.Dicionário de Filosofia. São Paulo: Loyola, 4 Tomos, Tomo I 2001. p. 22.
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é arrastado na inquietação sem fim da vida ou é consumido pela
satisfação do desejo, nunca saciado e sempre renascente, impelido
por um movimento sem termo ou pela dialética do mau infinito.20

Aqui parece legítimo afirmar com Lima Vaz que, de fato, há uma “relação” dual na
conversão. Para Lima Vaz Pessoa é relação (ora como relação ora como absoluto)17.
Apenas parece, pois no exame mais “especializado”, como sugere Lima Vaz, a
semântica desta “relação” demonstra, no seu constitutivo ulterior, outro movimento
antitético.

Essa encontra, no seu fluir da vida e na pulsão do desejo seu
primeiro esboço ou figura na realidade objetiva. Aí, porém, o objeto

|

A colinérgica síntese elevou não o homem aos altares, mas desceu o altar até
o homem23”. O caminho de volta, já não me lembro; Não há memória, nem
recordações, nem lembranças. A memória do esquecimento da lembrança guarda
o perdido, na medida em que ela mesma não pode se lembrar, o esquecimento
de si mesmo:

13

14

Sobre o uso do termo aphairesíem Platão: MORA, J. Ferrater., Tomo I, 2001, p. 22.

15

LIMA VAZ, 2001, p. 70.

16

“[...] mas não sem as carnes e os ossos de modo absoluto. AQUINO. Sto. Tomás de, 1999. p. 112.

17

AF II p. 192 - 93

Aqui o paradoxo “esquecimento da lembrança” é compreendido conforme a dialética da metafísica
da interioridade em OH.

18

19

No sentido dado por Lima Vaz, seguindo Hegel, o “mau infinito”. Ver nota 12.
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LIMA VAZ, 1992, p. 54; p. 177, nota 23.

Conforme Lima Vaz: A “διναµισ”, que no Sofista exprime o ser, tem justamente este caráter, o mais
geral possível, de um principio , ativo ou passivo de relação”. Ainda: “Não podemos aceitar, pois , a
observação de STEFANINI (Platone, II, p. 35, n. 3) que, opondo-se a Souilhé , identifica a “διναµισ” com a
alma, negando até contra a clara atestação do texto do Fedro, a procedência hipocrática do conceito.
Stefanini não leva em consideração o aspecto passivo da “διναµισ”, que é no entanto essencial à sua
compreensão , tanto no Fedro quanto no Sofista. LIMA VAZ, 2001, p. 29.

21

22

LIMA VAZ, 2001, p. 31.

23

Cf. DE Lubac. EL Drama del Humanismo Ateo.
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Considerações para uma leitura estético-literária em H. C. de Lima Vaz

Seremos obrigados a concluir que o tempo da vida humana, não
obstante a sua distensão imanente entre o antes e o depois , entre
a retenção do que foi e a protensão para o que será, é um tempo
estruturalmente expectante, atravessado por um anelo profundo
e inextinguível por uma plenitude que só pode ser o domde uma
realidade transcendente sendo propriamente o abrir – se de um
eternidade que acolhe e transfigura o tempo efêmero da pessoa no
mundo.24

Esse tempo expectante é como a versão conceptual25. Aqui o advérbio ratifica a
metáfora fundamental da ontologia do sujeito vaziano – a antítese. Quanto mais
a alma “ama mimeticamente” num esforço erótico o amado, maior a tendência a
afirmar com os materialistas que são levados a admitir a alma do vivente mortal
como uma realidade26 e os idealistas por sua vez a existência do ser abstrato.27
A síntese desse processo recebe em Lima Vaz a genética definição de relação
(dinamis), conforme a tradição platônica.28
Assim sendo, a aposição do sujeito na relação – pessoa - permite que o substantivo
paradoxalmente signifique a um só tempo: tempo e eternidade. Esta aposição
não exclui a posição materialista do tempo em sua experiência cronológica, nem
tampouco sua versão idealizada, mas justapõe ambas numa performance teatral
do “tempo durante”.

Quando perguntamos por ela: sabemos que ela acontece com todos nós e
ninguém ao mesmo tempo. Sua sombra envolve a todos. O morto não fala, não
se exprime, é alógos e, portanto, simplesmente não é enquanto homem. Para que
a vitalidade da morte, atestada pelo fato banal e escandaloso de que o homem é
mortal possa ser suprassumida na sua raiz, é necessário que no homem, o eterno
se faça tempo. Não ao modo das monótonas representações do retorno eterno
sem começo nem fim, como nas cosmologias primitivas; Trata se da “Ressurreição
dos mortos” (anástasisnekrón), do morto de pé. Há aqui uma desontologização
do problema clássico da imortalidade. Não se trata da sobrevivência de “algo”
do homem depois da morte - KataZoéaionios - mas da Vida do Espírito. E aqui
retomamos o fio condutor para uma real e válida noção semântica de pessoa
como relação em Lima Vaz e sua possível condição de possibilidade de análise do
discurso literário.
Pessoa é para Lima Vaz em strito sensu: Ipsum Esse a Pessoa de Jesus Cristo o
“Paradoxo dos paradoxos”29 que se tornou o princeps analogatume. Por isso, tornou
a existência das demais pessoas uma existência histórica e concreta – analogia
entis concreta:30
Na noção dogmático-teológica da união hipostática (duas naturezas,
a divina e a humana, na unidade da pessoa divina) exprime-se, na
precariedade e imperfeição dológos humano o paradoxo supremo
do Lógos divino feito carne ou a tensão extrema do existir do homem
no entremeio (metacsy) da imanência e transcendência, quando
a transcendência é o em-si primeiro (hypostasis) da imanência e
a pessoa divina une a natureza divina e a natureza humana no
paradoxo da Encarnação.31

c. Construção.

24

AF II p 236

25

idem

26

LIMA VAZ, 2001, p. 27.

Nossa construção demonstrou que a leitura do substantivo pessoa na antropologia
filosófica e Lima Vaz permite o oculto-desvelamento da pessoa na (de)construção
real da Pessoa, enquanto Paradoxo dos paradoxos:
Seremos obrigados a concluir que o tempo da vida humana, não obstante
a sua distensão imanente entre o antes e o depois, entre a retenção do
que foi e a protensão para o que será, é um tempo estruturalmente
expectante, atravessado por um anelo profundo e inextinguível por
uma plenitude que só pode ser o dom de uma realidade transcendente,
sendo propriamente o abrir-se de uma eternidade que acolhe e
transfigura o tempo efêmero da pessoa no mundo. (...)Ele é como a
versão conceptual, na estrutura ontológica do sujeito, do inquietum cor
agostiniano e do desideriumnaturalevidedi DeumTomásico32.

LIMA VAZ, 2001, p. 28. Lima Vaz atribui ao imobilismo idealista a oposição à “dependência hipotética”
das Idéias entre si em Platão. LIMA VAZ, 2001, p. 27.

27

Conforme Lima Vaz: A “διναµισ”, que no Sofista exprime o ser, tem justamente este caráter, o mais
geral possível, de um principio , ativo ou passivo de relação”. Ainda: “Não podemos aceitar, pois , a
observação de STEFANINI (Platone, II, p. 35, n. 3) que, opondo-se a Souilhé , identifica a “διναµισ” com a
alma, negando até contra a clara atestação do texto do Fedro, a procedência hipocrática do conceito.
Stefanini não leva em consideração o aspecto passivo da “διναµισ”, que é no entanto essencial à sua
compreensão , tanto no Fedro quanto no Sofista. LIMA VAZ, 2001, p. 29.

28
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escolhas materialistas, mas é a própria morte nas suas expressões humanas de
finitude da vida. A pessoa é objeto da morte.

Essa “situação oscilante” no “entremeio” do tempo e eternidade joga a pessoa na
terra natal à qual, desde o inicio, pretendia voltar: a Conversão. O sujeito retoma
a consciência da lembrança do esquecimento na memória e torna possível a
construção seguinte.

Torna se possível “agora” a construção do significado e alcance da profundidade
do substantivo em Lima Vaz. Neste estado, de niilismo do “tempo durante”, é
possível a mais humilhante e paradoxalmente possível glorificação da razão
humana. Trata-se da resposta diante da morte. A definição de pessoa, como relação
”durante”, reposicionou sujeito e objeto. De sujeito da vida que não é mais uma
parte da “humanidade” sua psyché ou o noüsque vive e sobrevive para o alémmorte idealista, o sujeito agora não é também a experiência livre e alógica de suas

|
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Cf. Henri de Lubac em AF II, 243. Nota79.

30

Cf. H. U. Von Balthasar em AF II, 234. Nota80.

31

AF II, 204-205.

32

idem p.236
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Adequadamente, compreendido como “paradoxo dos paradoxos”, podemos falar
da Pessoa de um modo comparado.

alguns o vêem, mas não descrevem nada além das angustias do
individuo.38

A linguagem teatral é a mais oportuna para este trabalho. A religião possui uma
razão interior e é antes uma atitude estética. A estética teatral permitirá verificar
o mergulho solitário contemporâneo no amorfo. De outro modo, o horror ao feio
anda de mãos dadas com o maravilhamento do belo. Cristo jamais se olhou no
espelho quando esteve no mundo.

Em diálogo com as magistrais intuições de René Girard em que a desontologização
do ser manifestará paradoxalmente que a morte ontológica [no sentido vulgar cultural] de Deus significou, ao mesmo tempo e com a mesma foracidade, a morte
do homem.39Dostoiévski nos lembrará da Beleza esquecida, ao mesmo tempo em
que Kirilov assinala o ápice da doença ontológica – a morte cultural de Deus:

No teatro o homem é prósopon - máscara33 - vê-se a Si mesmo, no mais íntimo
de si [tóeinai: O Existir] como um grande Vazio essencial, amorfo e irracional.34 Nas
suas mais variadas denominações esse Vazio não se deixa de modo algum sequer
ser pensado35.

O céu obscurecido, desfigurado, ao final impotente, anulado, mau
interpretado inclusive como contraposição demoniaca do homem,
domina sobre muitos dramas da época moderna, cujos protagonistas
já não se orientam por nenhum Bem absoluto superior, senão que
únicamente perguntam a Deus em seus corações, personagens que
se sucedem como o Demétrio de Schiller, que tinha que romper
se internamente em dois ou abrir se através do impenetrável
emaranhadode uma existencia cuja hostilidade no pode lidar de
frente como o Woyzeck de Büchner, ou finalmente, paraassegurar
uma absoluta liberdade pessoal imaginam um Deus inimigo e que
presunçosamente é concorrente desta liberdade e que a reprime
com uma coação vergonhosa, como Orestes nas Moscas de Sartre.40

A inflexão dos gêneros literários do teatro, no drama cristão como demonstrou
genialmente Von Balthasar, na sua Teodramática, permite tal leitura da Pessoa. O
drama é constitutivamente uma ação humana, no sentido enfático: ação como
projeto de sentido da existência que busca realizar- se.36Assim como para Lima
Vaz, jesuíta de formação filosófica predominantemente platônica de alcance
agostiniano – tomásica - também von Balthasar, jesuíta por formação manteve-se
na esteira platônica, agostiniano –tomásica para dizer, do modo estético literário,
a complexidade do niilismo, não como maldade, mas como fragilidade da pessoa.
Mais que isso, o constructo ontológico fundamental da beleza37 da pessoa e daí sua
gênese dramática paradoxal. Drama vulgarizado por alguns expoentes modernos
como humanismo:

O Drama teatral cumpre as exigências da fenomenologia e hermenêutica do
Lebenswelte. Manifesta-se numa estética por vezes trágica, cômica e tragicômica:
Somente a hybris do homem poderia leva-lo a afirmar capte o
sentido que envolve a existência em sua totalidade, na felicidade
ou na desgraça, no êxito ou no fracasso, sentirá ou crerá no melhor
dos casos neste sentido envolvente, ou pelo contrário, percebendo
pequenas ilhas de sentido, há de velas fundidas um imenso mar
do sem sentido. Nestas três palavras do título se trata da questão
do sentido, pergunta que atravessa as três [trágico, cômico e
tragicômico]. Pode haver tragédias que apresentam o fracasso
do protagonista ante um horizonte de sentido ou de sem sentido;
também há comedias cuja reconciliação parcial se oferece como
símbolo de uma fé na reconciliação total, ou pelo contrário com
serenidade sobre um fundo de horror, e finalmente tragicomédias

Os dramas modernos que clamam pela transformação do mundo
permanecem na ingenuidade entre passar por cima deste dilema;
A palavra Prósopon remonta a Homero [850 A.C] em sua célebre epopéiaOdisséia (18, 192) significando
máscara. Ver: FANTANIN. Paulo. Acepção Teológica de Pessoa em Tomás de Aquino. Revista Synesis, ano
II, n.1, Jan/Jul, 2005, p. 59-70.

33

“Sabemos bem que existem “filosofias do absurdo” ilustradas ainda recentemente por algumas formas
de existencialismo. Mas uma filosofia do absurdo é rigorosamente contraditória. Com efeito, ela deve
propor uma teoria, ou seja, um sentido ou uma não-absurdidade do absurdo mesmo. Em concreto,
nenhum gesto humano é totalmente absurdo (idéia contraditória), e mesmo o gesto que pode aparecer
supremamente absurdo do suicídio é ainda uma homenagem ao sentido radical, como aparece na
personagem Kirilov dos Demônios de Dostoiévski.” Ver: LIMA VAZ, 2002, p. 253. O absurdo do projeto
retomado por Heidegger ver LIMA VAZ, 1997, p. 173. O absurdo segundo H. de Lubac em LIMA VAZ,
2004, p. 287.

34

35

Cf. processo de desontologização proposto por Heidegger em EF VII. Cap.16

El drama, según hemos visto, es constitutivamente uma acción humana, es um sentido enfático: acción
como proyecto de sentido de la existência que intenta realizarse. BALTHASAR, 1990, p. 399.
36

Agathón (Bem) e Kalón (Belo) são expressões da mesma perfeição – Kaloskagathós. LIMA VAZ, 1992,
p. 131; p. 103; p. 166; p. 136; p. 149; p. 178; p. 233; LIMA VAZ, 2002, p. 112; p. 129; p. 230; LIMA VAZ,
1997, p. 326. Para a Estética: “Akalocagatia, que só nos gregos encontramos, é um conceito meio moral,
meio estético, que consiste numa fusão da beleza e do bem. Parece ter sido a própria alma helênica,
apaixonada pelo ideal moral e pela beleza, que quis associar ambos, e foi na tradição popular que
Sócrates encontrou essa idéia.” Ver: BAYER. Raymond. História da Estética. Trad. José Saramago. Lisboa:
Editorial Estampa, 1979. [Livro I Antiguidade e Idade Média.]. p. 34.
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Los dramas modernos que claman por la “transformación del mundo” permanecen en la ingenuidade
mientras pasen po alto este dilema; algunos lo ven, pero no describen más que la angustia del individuo.
(BALTHASAR, 1990, p. 403).

38

DE LUBAC, Henry. El Drama del Humanismo Ateo.Tradução: Carlos Castro Cubells. 3. ed. Ed. Encuentro:
2008. p. 41.

39

El cielo oscurecido, desfigurado, al final impotente, anulado, malinterpretado incluso como contraposición
demoníaca del hombre, domina sobre muchos dramas de la época moderna, cuyos proagonistas ya no se
orientan por ningún bien absoluto superior, sino que únicamente preguntan al Dios en su corazón, personajes
a los que suceder, como ao Demetrio de Schiller, que tengan que romperse internamente en dos ou abrirse
paso a través de la impenetrable maraña de una existencia cuya hostilidad no pueden hacer frente, como
el Woyzeck de Büchner, o finalmente, para asegurarse una absoluta libertad personal imaginan un Dios
enemigo y que presuntamente es concurrente de esta libertad y la reprime con una coaccíonigniminiosa,
como Orestes en Las Moscas de Sartre. BALTHASAR, 1990, p. 408.
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que contemplam o que está atuando a um tempo de odo trágico e
cômico com espírito conciliador ou com encarniçamento.41

Considera-se o Drama Trágico:
Quando em uma visão de conjunto muito sumária, faz surgir a
tragédia “por duas vezes do mistério religioso”, primeiro como
transformação de antigo culto a Dionísio na tragédia clássica grega
e depois o nascimento da tragédia medieval e moderna a partir
do relato da paixão de Cristo, representada dramaticamente na
liturgia da Semana Santa. O frente a frente entre paixão Dionisíaca
no desregramento e revivificação do Deus da voluptuosidade e
paixão cristã [na cruz e ressurreição do Deus do amor que doa a si
mesmo] este frente a frente que para Nietzschese transforma num
renascimento do dionisíaco, está sempre de fato na origem da
tragédia e por sua vez do puro estilo trágico.42

|

39

Pois a contradição trágica deve ser superada numa esfera de ordem
superior [seja imanente ou transcendente].43

Certamente o que se manifesta não é uma tragédia como se conheceu no mundo
antigo-medieval, mas uma antitragédia:
Há que superar a “antitragedia” moderna, na que só se colidem vazios,
ausencias de valores, absurdos e onde a liberdade é posta em questão.
Superado não no sentido de que o homem volte a levantar de sua
humilhação, senão de que nela volte a encontrar o misteriodAquele
Deus poderoso cujo amor não possuia a possibilidade de responder
ao Filho que estava abandonado na cruz e que clamava ante Ele: o
mistério de uma culpa imcompreensível porém omnipresente entre
céu e terra.44

Entretanto, a tragédia moderna pretende ser um “renascimento” da tragédia antiga
destituída ontologicamente de transcendência ou imanência, concomitantemente
e na medida em que o cristianismo se degenera no dionisíaco:

Por sua vez, a comédia se situa nesse lugar epistemológico alcançado pela
tragédia, mas que com ela não se confunde. Trata-se do herói que, ao realizar a
titânica tarefa dos antigos deuses, contempla o horizonte e se deleita com um riso
escarnecedor do sagrado e do profano, pois ele mesmo se assentou no Olimpo e
está para além do Bem e do Mal:

Porém enquanto a distancia primitivo-natural entre o divino e o
homem se converte desde uma perspectiva pós cristã em uma
identidade contraditória [sem distancia alguma] do ser, surgem as
formulas do pantragismos que, como vimos, se anulam a si mesmo.
Somente então se pode dizer: “é comum a todas as formulações do
trágico, desde Schelling até Nietzsche, o sentido para uma divisão
necessária [desgarrar, fragmentação interna] na essência do universo
Deus, Idéia, Vontade], uma dissonância inerente a oralidade [Hegel],
a liberdade [Schelling] , a vontade [Schopenhauer]. Ou também:
somente é trágico a queda que resulta da unidade dos contrários da
inversão de algo em seu contrario, da fragmentação em seu próprio
interior. Mas também, somente é trágico a queda de algo que não
deve cair, algo cuja separação deixa feridas que não cicatrizam.

Em suma pode se dizer que a comedia nos coloca num estado
superior, a tragédia numa atividade superior. Nossa situação na
comedia é tranquila clara, livre, alegre, não nos sentimos ativos
nem passivos, contemplamos a tudo que esta fora de nós, esta
é situação dos deuses, que não se preocupam com nada humano
que se encontram livres acima de tudo, a quem o destino não toca e
nenhuma lei coage. Tal estágio superior e divino, no qual o sujeito se
relacionava com o mundo, com a natureza e a necessidade somente
de modo contemplativo, seria a ultima síntese escatológica : A
comédia seria a mais perfeita de todas as obras da arte poética[ F.
Schegel], Também para Schelling ela é “somente fruto da formação
superior”; em Hegel retorna a expressão de Schiller, É a alegre bem
aventurança dos deuses olímpicos, sua serenidade desinteressada

Sólo la hybris del hombre podría llevarlo a afirmar que capte o sentido que envuelve a la existencia en
su totalidad, en la felicidad o la desgracia en el éxito o el fracaso, palpará o creerá en el mejor de los casos
en este sentido envolvente, o por lo contrario, percibiendo pequeñas islas de sentido, las verá hundidas en
un inmenso mar de sinsentido. En las tres palabras del título se trata de la cuestión del sentido, pregunta
que atraviesa las tres [trágico,cómico,tragicómico]. Puede haber tragedias que presentan el fracaso del
protagonistas ante un horizonte de sentido o de sinsentido; también hay comedias cuya reconciliancíon
parcial se ofrece como símbolo de una fe en la reconciliacíon total, o por el contrario como serenidad sobre
un transfondo de horror; y finalmente tragicomedias que contemplan lo qe está actuando a un tiempo de
modo trágico y comico con espíritu conciliador o con encarnizamiento. BALTHASAR, 1990, p. 409.

[...] pero en cuanto la distancia primitivo-natural entre lo divino y el hombre se convierte desde una
perspectiva post-cristiana en uma identidad contradictoria (sin distancia alguna) del ser, surgen las
formulas del pantragismos que, como vimos, se anula sí mismo. Sólo entonces se puede decir: ‘És común a
todas las formulaciones de lo trágico, desde Schelling hasta Nietzsche, el sentido para una división necesária
(desgarrón, desvenencia interna) en la esencia del universo (Dios, Idea, Voluntad), una disonancia inherente
a la oralidad (Hegel), a la libertad (Schelling), a la voluntad (Schopenhauer). O también: Sólo es trágica la
caída que resulta de la unidad de los contrarios de la inversión del uno en su contrario, de la desavenencia
en el propio interior. Pero asimismo sólo es trágica la caída de algo que no debe caer, algo cuyo alejamiento
deja unas heridas que no se cierran. Pues la contradiccin trágica no debe ser superada en una esfera de orden
superior (sea inmanente o transcendente). BALTHASAR, 1990, p. 417.

41

43

Cuando en una visión de conjunto muy sumaria, hace surgir la tragédia “por dos veces del mistério
religioso”, primero como transformación del antiguo culto a Dionisio en la tragédia clásica griega y después
el nacimiento de la tragedia medieval y moderna a partir del relato de la pasión de Cristo, representada
dramáticamente en la liturgia de Semana Santa. El cara a cara entre pasión Dionisíaca én el desgarramiento
y revivicación del Dios de la voluptuosidade) y pasión cristiana (en la cruz y resurreicción del Dios del amor
que se autodona) este cara a cara que para Nietzsche se transforma en un renacimiento de lo dionisiaco, está
siempre de hecho en el origen de la tragedia y la vez del puro estilo de lo trágico. BALTHASAR, 1990, p. 416.

Hay que superar la “anti tragédia” moderna, em la que solo se entrechocan vaciedades, ausencias de
valores, absurdos y donde la libertad es puesta en cuestión. Superada no en el sentido de que el hombre se
vuelva a levantar de su humillacíon, sino de que en ella vuelva a encontrar el misterio de aquel Dios poderoso
cuyo amor no poseía la posibilidad de responder al Hijo que estaba abandonado en la cruz y que clamaba
hacia él: el misterio de una culpa incomprensible pero omnipresente entre cielo e tierra. BALTHASAR, 1990,
p. 418.
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Para Von Balthasar, a perspectiva romântica da comédia é grotesca, cuja
proximidade ao budismo se evidencia imediatamente, ‘de este modo la comedia
se convierte no solo en algo solipsista-monológico,sino ante todo en algo carente de
contenido’46, portanto, desontologizado:
O humor [que no romantismo dissolve de modo significativo o
comico, igual ao que o sublime volta de revés] não anula o particular,
senão o finito por contraste com a idéia. Não há para ele nenhuma
loucura particular, nenhum louco, senão somente loucura em um
mundo louco.47

Com esta identidade [de contradição e de reflexo] do cômico e do
trágico, chegamos no campo da comedia a aquele mesmo ponto em
que se havia suprimido a tragédia absolutizada e em que também se
suprime a comedia.48

Alguns dramas românticos podem, em seu desenvolvimento, perpassar comédia
e tragédia necessariamente. Destarte, surge a tragicomédia:
A. W. Schlegel explica o tragicómico como a expressão mais fiel da
mentalidade do homem moderno oque seguirá repetindo-se até
Dürrenmatt e Ionesco. Na França é Victor Hugo quem representa está
En resumen se puede decir: la comedi nos coloca emum estado superior, la tragédiaemuma actividad
superior. Nuestra situaccíonem la comedia es tranqüila, clara, libre, alegre, no nos sentimos ni activos ni
sufriendo , nosostros contemplamos y todo queda fuera de nosotros; ésta es la situación de los dioses, que no
se preocupan por nada humano, que se encuentran libres por encima de todo, a quienes no toca el destino
y ninguna ley coacciona. Tal estado superior y divino, en el que el sujeto se relacionaba con el mundo,
con la naturaleza y la necesidade sólo de modo contemplativo, sería la última síntesis escatológica: ‘La
comédiaseria la más perfecta de todas las obras del arte poético’ (F. Schlegel); también para Schelling ella és
‘Sólo fruto de la formación superior’; en Hegel retorna la expresión de Schiller;’ Es la risueña bienaventuranza
de los dioses olímpicos , su serenidad desinteresada que regresa a los hombres como su hogar y que puede
con todo’. Para F. Schlegel la comédia (em cuanto forma final de la progresiva poesia universal romântica)
alcanzará ‘su objetivo quizás en el futuro’ si ‘de la legalidad surge la libertad; […] toda la representaccíonés
entonces una ‘bufonada transcendental´ (F. Schlegel). BALTHASAR, 1990, p. 423-425.

45

46

BALTHASAR, 1990, p. 425.

El humor (que en el romanticismo disuelve de modo significativo lo comico, igual que lo sublime vuelto del
revés) no anula lo particular, sino lo finito por contraste con la idea. No hay para él ninguna locura particular,
ningún loco, sino sólo locura y un mundo loco. BALTHASAR, 1990, p. 425.
47

Con esta identidad (de contradiccíon y de reflejo) de lo cômico y de lo trágico, llegamos em el campo de
la comedia a aquel mismo punto en que se había suprimido la tragedia absolutizada y en que también
se suprime la comedia (p. 426). Ver também: ‘Tanto la tragedia como la comedia surgen dela eterna
contradicción entre lo divino y su aparición temporal en la existencia. Si se pensa este paso como acto a
través del cual o bien el fenómeno desaparece totalmente en la idea o la idea se disuelve y pasa al fenómeno,
s tiene entonces la oposiccíon de lo trágico y lo comico. BALTHASAR, 1990, p. 426.

48
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opinião em seu prólogo de Cromwell (1827): o cristianismo, com seus
desdobramentos do homem como corpo e alma, sensibilidade
e espírito, é a origem da fecunda união do tipo grotesco ao tipo
sublime, cômico é o homem enquanto corpo, trágico enquanto alma.
E como desde a perspectiva idealista absoluta sempre é possível a
inversão, E.T.A Hoffmann pode dizer que a suprema tragicidade tem
que ser suspensa por uma especie de piada, e mais tarde com Christian
Morgensten a tragedia é a forma suprema da comédia , ou Harold
Pinter “ a maior seriedade é engraçada, mesmo a tragedia é engraçada”
o que se fundamenta com o carácter absurdo de toda ação e conduta
do homem. Esta sucessão cronológica de citas indica o fundamento da
perspectiva absoluta idealista, que era o fundamento da indiferença do
trágico e do cômico, nos efeitos que ficam quando desaparece a causa: a
perda da dimensão metafisica põe em questão tanto a tragédia quanto
a comedia, e sua coincidencia om a modernidade é a conseuqencia
dessa perda.49

que regressa aos homens como na sua casa e que pode tudo. Para
Schegel a comédia [enquanto forma final da progressiva poesia
universal romântica] alcançara seu objetivo talvez no futuro se da
legalidade surgir a liberdade,[...] toda a representação é então uma
idiotice transcendental´[F.Schegel].45

Daqui decorre uma ontologia desontologizante entre comédia e tragédia:

|

Evanescência metafísica que escorre por entre os dedos, a perda supõe o
esquecimento do ser ontológico, sua deconstrução. Interessante perceber que
não se trata de uma ‘nova ontologia’ abnihilo, ao contrário, trata-se da Destruktion
para dizer com Gadamer de uma ontologia consolidada no que objetivamente
há de melhor na pessoa – “o herói” - para restaurar o real significado do herói “ser
simulacro”. Doravante, a crise de sentido, a debilidade e fragilidade consolidam-se
como estatuto objetivo. O que há de universal? A cruz, a fragilidade da pessoa!
Se por isso entendemos, paradoxalmente o outro lado do principio e absoluto,
como movimento antitético, esplendor da verdade, então a síntese, aquilo que
é Bem e Belo manifesta que: Persona significat id quod est perfectissimum in tota
natura50. Então cremos ter colocado questões genéticas acerca da noção de Pessoa
como pertença estritamente cristã e sua expressão narrativa a partir desse núcleo
epistêmico estético–literária, como contribuição específica para uma atualização
do pensamento vaziano.

A. W. Schlegel explica lo tragicômico como la expresíon más fiel de la mentalidad del hombre moderno
lo que seguirá repitiéndose hasta Dürrenmatt e Ionesco. En Francia es Victor Hugo el que representa esta
opinión en su prólogo del Cromwell (1827): el cristianismo, con su desdoblamiento del hombre como cuerpo
y alma, sensibilidad y espíritu, es el verdadero origen de la “féconde unión du typegrotesqueautype sublime”;
cómico es el hombre en cuanto cuerpo, trágico en cuanto alma”.Y como desde la perspectiva idealista
absoluta siempre es posible la inversión, E. T. A. Hoffmann puede decir que ‘la suprema tragicidad tiene
que ser puesta de relieve por una especie de broma’, y más tarde Christian Morgensten que la tragedia es ‘la
forma suprema de la comedia’ o Harold Pinter que ‘thegreatestearnestnessisfunny; eventragedyisfunny’, lo
que se fundamenta con el caráter absurdo de toda acción y conduta del hombre. Esta sucesión cronológica
de citas indica el hundimiento de la perspectiva absoluta idealista, que era el fundamento de la indiferencia
de lo trágico y lo cômico, en los efectos que quedan cuando desaparece la causa.: la pérdida de la dimensión
metafísica pone en cuestión tanto la tragedia como la comedia, y su coincidencia en la época moderna es la
consecuencia de esa pérdida. BALTHASAR, 1990, p. 425.

49

50

Suma teológica I , q.29,a.4 c. . Também AF II p.193.
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ÉTICA, MORAL E EDUCAÇÃO ESCOLAR: UMA CONTRIBUIÇÃO DE ESTUDOS
RECENTES
ETHICS, MORAL AND SCHOOLING EDUCATION: A CONTRIBUTION ON RECENT STUDIES

Pedro Ferreira Faustino
Tony Aparecido Moreira
Dr. Rosimar José de Lima Dias
Resumo
A crise que a educação brasileira enfrenta tem sido motivo de preocupação de professores
e gestores educacionais. As constatações frequentes no ambiente escolar consistem em
violência, indisciplina e falta de interesse por parte dos alunos em relação às matérias
lecionadas. O presente trabalho é fruto de uma investigação originada a partir de uma
experiência de estágio em uma instituição de ensino público. Objetiva-se estabelecer uma
relação entre o ensino da “Ética” e da “Moral” no Brasil e a crise educacional do país, bem
como a crescente violência no ambiente escolar. Para tanto, foi realizado um levantamento
bibliográfico de estudos nas áreas de Filosofia, Educação e Psicologia relacionados ao
tema da “Ética” e da “Moral” publicados nos últimos dez anos. No Brasil, é possível traçar
uma linha histórica de desenvolvimento do ensino da “Ética” e da “Moral” nos últimos 60
anos. Este período é dividido em três momentos: “dogmatismo moral”, “relativismo moral”
e “construção racional e autônoma de valores”. A partir da trajetória do ensino da “Ética” e
da “Moral” no Brasil e constatação do elevado índice de violência nas escolas na atualidade,
evidencia-se a necessidade de repensar uma educação pautada em valores que a resgatem
da presente crise.
Palavras-chave: Ética; Moral; Educação Moral; Educação; Valores.
Abstract
The crisis facing Brazilian education has been a source of concern for teachers and
educational managers. The frequent findings in the school environment consist of violence,
indiscipline and lack of interest on the part of the students in relation to the subjects taught.
The present work is the result of an investigation originated from an internship experience
in a public teaching institution. The objective is to establish a relationship between the
teaching of "Ethics" and "Morals" in Brazil and the educational crisis of the country, as well as
the growing violence in the school environment. For that, a bibliographic survey of studies
in the areas of Philosophy, Education and Psychology related to the topic of "Ethics" and
"Morals" published in the last ten years was carried out. In Brazil, it is possible to draw a
historical line of development of the teaching of "Ethics" and "Morals" in the last 60 years.
This period is divided into three moments: "moral dogmatism", "moral relativism" and
"rational and autonomous construction of values". Based on the teaching of "Ethics" and
"Moral" in Brazil and the high level of violence in schools, it is necessary to rethink education
based on values that rescue it from the current crisis.
Keywords: Ethics; Moral; Moral Education; Education; Values.
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Introdução
A educação brasileira tem sido frequentemente objeto de desconfiança e críticas
por parte de educadores, estudiosos e profissionais da área da educação que afirmam
a existência de uma aguda crise. Estudos recentes sobre o Ensino da “Ética” e da
“Moral” na Educação Escolar podem lançar “luzes” sobre a atual situação, investigada
neste estudo a partir de uma experiência de estágio na disciplina de Filosofia em
uma instituição educacional de Ensino Médio do município de Várzea Grande – MT.
Durante o período de estágio, que teve por objetivo observar o ambiente
educacional quanto a sua estrutura educacional, gestora e também as relações
interpessoais no ambiente escolar, o primeiro autor deste trabalho identificou
uma série de dificuldades acerca do comportamento interpessoal dos alunos
(comportamento entre aluno-aluno, aluno-professor, aluno-gestor). Professores e
gestores indicaram que os principais problemas por eles enfrentados incluem uma
acentuada falta de interesse dos alunos para com o conhecimento, uma crescente
violência entre os alunos e a falta de respeito desses jovens para com os professores.
Estas constatações parecem corroborar a afirmação de estudiosos do assunto
de que a educação brasileira enfrenta uma crise (CARVALHO, 2015; PONCE, 2009;
SHIMIZU; CORDEIRO; MENIN 2006). Contudo, não seria esta crise fruto de uma crise
anterior, isto é, uma crise de valores? Seria possível estabelecer uma relação entre
o crescimento da violência no ambiente escolar e o desenvolvimento do ensino da
ética e da moral nas escolas brasileiras nas últimas décadas? Estes questionamentos
são intrigantes e inquietantes, pois o destino de um povo passa por sua educação.
Os jovens que hoje estão nas escolas serão os mesmos que amanhã estarão nos
cargos públicos, no gerenciamento de empresas, na constituição de famílias e nos
diversos papeis sociais. Ora, se no presente esses jovens demonstram uma conduta
inadequada do ponto de vista ético, será possível que no futuro eles ajam de forma
distinta? Essa transformação é uma esperança acerca do processo educacional.
Mas como os atores do processo educacional (alunos, professores e gestores) estão
atuando para sua implementação?
Dentro do processo educacional as disciplinas de “Ética” e “Moral” são responsáveis
pelo estudo valorativo do comportamento humano e, por meio de suas
investigações, estabelecem critérios e padrões do comportamento humano que
se baseiam nos princípios da razão. Estes padrões são definidos como moralmente
adequados em razão de um fim, constituindo assim uma “ciência da conduta”
(ABBAGNANO, 2007).
Os termos “Ética” e “Moral”, na literatura, são usados muitas vezes de forma
indistinta, tendo em vista que representam a mesma realidade. Dessa forma, estes
termos serão utilizados neste trabalho de forma intercambiável pretendendo
significar formação, e ou, transmissão de valores no ambiente escolar (MORA, 1978;
SHIMIZU; CORDEIRO; MENIN, 2006).
A educação brasileira tem sofrido diversas transformações em seu todo ao longo
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dos últimos 60 anos, incluindo o ensino da “Ética” e da “Moral”; neste sentido, é
possível traçar uma linha de desenvolvimento que parte da década de 60, com o
regime militar, e chega até os dias atuais, como afirmam Shimizu, Cordeiro e Menin
(2006), citando Buxarrais (1997). Neste percurso histórico, estas autoras apresentam
três estágios distintos do ensino da moral.
O primeiro consiste no período dogmático, cujo marco foi o Decreto-Lei nº 869, de
12 de Setembro de 1969, que estabeleceu o ensino da “Ética” e “Moral” como matérias
obrigatórias na escola; o segundo período, o relativismo moral, teve como marco a Lei
nº 8.663, de 14 de junho de 1993, que revogou a obrigatoriedade do ensino da “Ética” e
“Moral”; e, por fim, um terceiro período, o construtivista. Junto a esse desenvolvimento,
surgiram amplos debates e discussões em ambientes acadêmicos e na mídia através
de intelectuais formadores de opinião, referentes ao tema da “Ética” e “Moral”.
O presente estudo tem por objetivo apresentar uma análise das produções
acadêmicas dos últimos dez anos, a fim de explicitar uma visão conjunta e
abrangente do movimento de transformação do ensino das disciplinas de “Ética”
e “Moral”. Além disso, destacam-se apontamentos e possíveis caminhos para o
desenvolvimento educacional, com o contributo do ensino da ética, que estudiosos
desta questão têm proposto neste processo.
Metodologia
Esta pesquisa é resultado de um estudo bibliográfico qualitativo acerca da relação
entre “Ética”, “Moral” e “Educação Escolar”. Para tanto, foram consultadas duas
bases de dados de relevância no ensino superior brasileiro, P@rthenon (sistema
de descoberta que congrega informações bibliográficas, eletrônicas e digitais) e
Scielo (Scientific Eletronic Lybrary Online).
Os descritores “Ética”, “Moral” e “Educação” foram utilizados nesta consulta. Os dois
primeiros termos deveriam ser exatos, constando no título ou no corpo do texto;
o último termo não precisava ser exato, mas o artigo deveria estar relacionado
à educação escolar. Além disso, utilizou-se como critério de inclusão estudos
relevantes ao propósito do presente estudo que tivessem sido publicados nos
últimos dez anos (2007 a 2017), bem como o fato de os mesmos estarem disponíveis
em língua portuguesa ou espanhola. Realizados os devidos cruzamentos de busca
e critérios de inclusão, sete artigos que correspondiam aos critérios estabelecidos
foram selecionados dentro das áreas temáticas de “educação”, “filosofia” e
“psicologia”.
O trabalho realizado com os artigos perpassou por uma análise crítica com a
finalidade de categorizá-los dentro dos três grandes períodos do ensino da “Ética”
e da “Moral” no Brasil. Feita a categorização, seguiu-se as análises e relações entre
cada período e suas características apontadas pelos autores. Dessa maneira, foi
possível relacionar o desenvolvimento de tal educação com os dados recentes
apresentado pela Unesco acerca da violência escolar.
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O ensino da “ética” e da “moral” na educação brasileira
Como já citado, Shimizu; Cordeiro; Menin (2006), baseadas em Buxarrais (1997), dividem
a história em três períodos distintos do ensino da “Ética” e “Moral” no Brasil. O primeiro
período é denominado “dogmatismo moral”. Neste período a “educação está baseada
em valores absolutos inquestionáveis e imutáveis” (p. 168), o que corresponde ao regime
de governo dos militares. Este, por meio do Decreto-Lei nº 869, de 12 de Setembro de
1969, determinou que o ensino cívico (moral) era obrigatório como disciplina e prática
educativa. O Art. 1º, do referido Decreto-Lei determinava, “em caráter obrigatório, como
disciplina e, também, como prática educativa, a Educação Moral e Cívica, nas escolas de
todos os graus e modalidades, dos sistemas de ensino no País”.
A finalidade da disciplina era especificada pelo Art. 2º como:
a) a defesa do princípio democrático, através da preservação do
espírito religioso, da dignidade da pessoa humana e do amor à
liberdade com responsabilidade, sob a inspiração de Deus;
b) a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores espirituais
e éticos da nacionalidade;
c) o fortalecimento da unidade nacional e do sentimento de
solidariedade humana;
d) a culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições e aos
grandes vultos de sua historia;
e) o aprimoramento do caráter, com apoio na moral, na dedicação à
família e à comunidade;
f ) a compreensão dos direitos e deveres dos brasileiros e o
conhecimento da organização sócio-político-econômica do País;
g) o preparo do cidadão para o exercício das atividades cívicas com
fundamento na moral, no patriotismo e na ação construtiva, visando
ao bem comum;
h) o culto da obediência à Lei, da fidelidade ao trabalho e da
integração na comunidade.

Percebe-se, nesse período, uma base de valores sólida e bem delimitada que
visam o bem do indivíduo, da família, da comunidade e da pátria. Esses valores são
os que possibilitaram o desenvolvimento da civilização Ocidental. Carvalho (2015)
compreende a importância dessa prática e afirma que ela estabelece, na educação
do povo, um senso de continuidade histórica por meio de sua tradição. Esse senso
não limita o desenvolvimento da sociedade, mas justamente torna-o possível.
Todavia, uma ruptura nesse senso de continuidade poderá render consequências
danosas para uma sociedade. O autor explica que o rompimento com essa tradição
dá origem a uma crise,
fruto da constatação de que a herança que recebemos do passado –
em forma de respostas teóricas ou práticas – já não tem autoridade
sobre o presente. Em suas formas radicais, uma crise pode implicar
algo ainda mais profundo: o esvanecimento dos próprios critérios
por meio dos quais uma dada comunidade ou sociedade escolhe,
valida e autoriza uma resposta (p. 979).
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Rompendo com o passado, o ensino da “Ética” e “Moral” introduzem o indivíduo
em uma crise na qual ele não será capaz de dar respostas por não possuir respaldo
cultural e experiências consolidadas. Essa autoridade do passado sobre o presente
não limita a autonomia do indivíduo, mas, justamente o oposto, concede o alicerce
para sua autonomia. De fato,
O reconhecimento do vínculo de pertencimento a um universo
cultural anterior – que se impõe aos recém-chegados como um
mundo comum que os transcende e no qual devem ser iniciados –
não impede o florescimento de um sujeito autônomo; é antes sua
precondição (CARVALHO, 2015, p. 984).

O rompimento acenado por Carvalho (2015) ocorreu na educação brasileira com
a revogação do decreto que obrigava o ensino moral nas escolas. Esse episódio
marca o início do segundo período do ensino da “Ética” e da “Moral”, denominado
como “relativismo moral”.
No ano de 1996, o presidente Itamar Franco sanciona a Lei Nº 8.663, de 14 de
junho de 1993 que revoga o Decreto-Lei nº 869, de 12 de dezembro de 1969, e
dá outras providências. Com isso, os temas “Ética” e “Moral” “são considerados
subjetivos e pessoais” (SHIMIZU; CORDEIRO; MENIN, 2006). Dessa forma, os
educadores não deveriam abordar os temas da “Ética e da “Moral” para que, desse
modo, não exercessem violência simbólica sobre os alunos.
Kaplan (2015) ressalta a importância deste relativismo como uma forma de
prevenir a violência simbólica exercida na escola. A violência simbólica se dá pela
autoridade do professor que impõe seus valores e concepções de moralidade.
O poder simbólico não usa de violência física, mas da violência
simbólica [...] um poder que constrói a realidade enquanto supõe a
capacidade de impor uma visão legítima do mundo social e de suas
divisões51 (p. 121, tradução nossa).

A autora enfatiza que a escola possui uma função ideológica, que legitima valores
sociais das classes dominantes sobre classes subalternas:
a escola em sua função ideológica, exerce uma violência simbólica
ao legitimar valores e práticas culturais das classes dominantes e
deslegitimar aquelas próprias dos setores subalternos52 (p. 122,
tradução nossa).

Neste sentido, Shimizu, Cordeiro e Menin (2006) apontam nesse período um
“aumento da violência e da indisciplina no meio escolar” (p. 169). Citando Cortina
(2003), dizem que a educação moral se tornou “artigo de primeira necessidade”
(p. 169). Dessa forma, as autoras apontam uma relação direta entre o relativismo
“El poder simbólico no emplea la violência física, sino la violência simbólica [...] un poder que
construye realidad en cuanto supone la capacidad de imponer la visión legítima del mundo social y de
sus divisiones”

51

“La escuela, en su función ideológica, ejerce una violencia simbólica al legitimar valores y prácticas
culturales de las clases dominantes y desestimar aquellos propios de los sectores subalternos”

52

STUDIUM, Várzea Grande, ano 4, n. 5, p. 1-110, setembro 2017

48

|

Ética, moral e educação escolar: uma contribuição de estudos recentes

moral e o crescimento da violência e indisciplina no ambiente escolar, o que clama
por uma necessidade de um retorno à educação moral, devido à “crise de valores
morais que atingem a escola tanto em seus objetivos educacionais e procedimentos
pedagógicos como nas relações entre seus membros” (p. 169).
Essa situação de violência e indisciplina fez com que se conclamasse a urgência do
ensino da “Ética” e da “Moral” nas escolas em meados de 1998. Assim, inicia-se o terceiro
período do ensino da“Ética”e“Moral”, isto é, a“construção racional e autônoma de valores”.
Esse período é fundamentado pela escola construtivista. Segundo Pradel e
Dáu (2009), esta concepção objetiva “a construção de valores [que], de acordo
com Piaget, é função de uma troca afetiva e da interação com o mundo a partir
de uma relação ativa, e não uma simples internalização” (p. 531). Em outras
palavras, a interação com o meio fundamentaria a construção dos valores a serem
internalizados. Não se trata de uma forma já pré-determinada e imposta aos
indivíduos, mas uma construção. A razão que fundamenta essa construção no dizer
destes autores é o fato de que
Do ponto de vista ético, os valores são os fundamentos da moral,
das normas e regras que prescrevem a conduta correta. No entanto,
a própria definição desses valores varia em diferentes doutrinas
filosóficas. Para algumas concepções, é um valor tudo aquilo que traz a
felicidade do homem [...]. Alguns filósofos consideram também que os
valores se caracterizam por relação aos fins que se pretendem (p. 530).

Ponce (2009) aponta que “a educação em valores na escola é tarefa complexa que
não pode ser pensada como um conteúdo a ser transmitido” (p. 12), sendo assim
os valores deverão ser construídos por meio de um “esforço coletivo” (p. 13). Nesse
sentido, os valores devem ser produto de um esforço coletivo por parte dos alunos,
professores e gestores educacionais, a fim de que as relações sejam firmadas de
forma estável e adequadas. Esse esforço é cotidiano, já que os seus conteúdos,
segundo a autora, não podem ser transmitidos. Tais valores devem ser flexíveis,
pois os mesmos devem ser mutáveis e facilmente adaptáveis às necessidades.
Soares (2010) lança uma perspectiva ousada nessa construção. De acordo com
esta autora, as realidades dramáticas do cotidiano desencadeiam a construção dos
valores e estes visam à salvação de “nossa própria pele” (p. 70), ou seja, os valores
são realidades construídas coletivamente, a fim de atribuir sentido aos diversos
medos e angústias vividas. O principal medo apontado pela autora é “o medo de
ser deixado para trás” (p. 60). Dessas realidades surge a
atribuição de sentidos que nos orientem para um pensamento alargado
e uma vida ativa. O que as narrativas do vivido têm nos mostrado são
as sabedorias do cotidiano, nos levando, com isso, a assumir que só o
que é tecido junto pode salvar nossa própria pele (p. 70).

Portanto, segundo esta concepção, os valores não deverão ser realidades trazidas
a priori, mas socialmente construídos e, este processo de construção, não deverá
sofrer influências de instituições alheias à escola. Seffner (2011) destaca a influência
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que algumas instituições tentam exercer sobre o ambiente escolar ao “forçar a escola
na direção de princípios morais muito particulares, pouco preocupados com as
especificidades dos procedimentos pedagógicos escolares e da educação em espaços
públicos” (p. 562). Para o autor, a escola é um ambiente público no qual tais pressões
e imposições são indevidas, pois as mesmas seriam provenientes de instituições que
“querem colonizar o espaço público com vieses privados, o que é especialmente
válido para as confissões religiosas” (p. 565). Além de não ceder às pressões externas,
a escola, segundo Seffner (2011), deve romper com laços e extensões, pois
a educação escolar não é uma simples continuação da educação
familiar e a professora não é uma tia, função meio parecida com a da
mãe. A escola é espaço público, a professora é uma educadora e uma
servidora pública, e nela os aprendizados e as regras de sociabilidade
são governados pela lógica do acolhimento e da negociação da
diversidade (p. 567).

Dessa maneira, a escola deverá acolher todas as formas de manifestação moral e
valorativa que lhe chegarem. Ao recebê-las, não deverá limitá-las com formas já préconcebidas, mas buscar uma integração entre os indivíduos e com isso construir os
valores e normas comuns que visam, por meio da ética, “equilibrar as relações a partir
do pensar, do refletir e do construir nos diversos espaços” (PRADEL; DÁU, 2009, p. 525).
Seffner (2011) aponta a influência da mídia nesses valores assimilados pelos
jovens e que se manifestam na escola. A grande mídia, a arte, as revistas “teens”,
as músicas e os filmes se tornaram os principais educadores e transmissores de
valores. Cabe à escola, como dito acima, assimilar esses valores, construir novos e
não discriminar os que lhe são apresentados pelos jovens.
Os Parâmetros Nacionais Curriculares (PCNs) contemplam essa abordagem
construtivista, transformando o ensino da “Ética” e “Moral” em disciplinas
transversais que perpassam todas as disciplinas da base curricular. Nesse sentido,
os valores integram todos os saberes e manifestações com a finalidade de
possibilitar a abertura de “discussões sobre este assunto no contexto escolar” (PCN,
2000, p. 65). Segundo o PCN (2000), “a ética é um eterno pensar, refletir, construir”
(p. 72). Visto que, a partir desta perspectiva, esta construção nunca se finda; logo,
não deveria, segundo a mesma, existir padrões éticos e morais pré-estabelecidos.
Apesar do PCN apresentar indicativos para a inserção dos conteúdos de “Ética” e
“Moral” nas disciplinas da base curricular, a realidade não se alterou, pois, a violência
continua não apenas presente, mas crescente, no ambiente escolar. Isso se deve ao
rompimento de uma tradição de valores sólidos, como fora apontado por Carvalho
(2015). Corrobora esta perspectiva o apontamento feito pelos autores Pradel e Dáu
(2009) ao salientarem a eficácia do ensino ministrado nas escolas Jesuítas, “pois
trazem na bagagem princípios éticos embasados nas crenças e valores que as
norteiam” (p. 536); ou seja, a eficácia do ensino está justamente na conservação
dos valores provenientes de uma tradição. Esses autores salientam ainda que esse
ensino “não abre mão, entretanto, da excelência acadêmica” (p. 536).
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Outro aspecto que Pradel e Dáu (2009) destacam é a preocupação com a
formação dos valores depositada somente sobre a escola. Segundo estes autores,
a responsabilidade deve ser dividida com as famílias por meio de uma efetiva
parceria, pois muitas “vezes a preocupação com a educação para valores parece
estar depositada exclusivamente na ação da escola” ( p. 535).

de Pradel e Dáu (2009) acerca das escolas Jesuítas que por possuírem uma ampla
bagagem de princípios sólidos conseguem em suas escolas resultados satisfatórios.

Conclusão

Por fim, abre-se a partir desse estudo, a possibilidade de um aprofundamento
do tema, bem como uma investigação ainda mais detalhada da crise da educação
brasileira e sua relação como a crise de valores. Tendo em vista as constatações
apresentadas neste trabalho abre-se também a possibilidade de propostas positivas,
tais como, a elaboração de atividades e currículos que contemplem uma “Ética” e
“Moral” solidamente fundadas. Para tanto, faz-se necessário aprofundar a temática
do presente trabalho, no sentido de desenvolver pesquisas exploratórias sobre
esta temática, bem como desenvolver programas educacionais que contemplem
as dificuldades educacionais observadas no decorrer do estágio supracitado que
ensejou esta revisão de literatura. Espera-se que outros pesquisadores, inspirados
nesta revisão de literatura, aprofundem tão importante estudo, a fim de que se
possa conceber e implementar uma educação capaz de formar jovens preparados
para enfrentar os desafios éticos e morais do mundo contemporâneo.

De acordo com o percurso histórico do ensino da “Ética” e “Moral”, as condições
atuais deveriam ser distintas das constatadas na década de 90 por Shimizu, Cordeiro
e Menin (2006). Entretanto, os relatos de professores e gestores de uma escola pública
de Várzea Grande – MT apontam uma prossecução do quadro e um agravamento
do mesmo. A experiência de estágio, realizada pelo primeiro autor deste estudo na
instituição supracitada, oportunizou a percepção da complexidade do tema, sua
pertinência e a escassez de caminhos para os entraves da violência, indisciplina e
falta de interesse por parte dos alunos em relação às matérias lecionadas.
A Unesco, em seu último relatório sobre a violência na escola, intitulado como “School
Violence and Bullying”, de 19 janeiro de 2017, apontou que milhões de jovens sofrem
algum tipo violência nas escolas. No Brasil, uma pesquisa realizada em 14 capitais,
também pela Unesco, e publicada no livro “Violências nas escolas”, aponta diversas
situações de violência vivenciada no ambiente escolar (ABRAMOVAY; RUA, 2002).
A mesma relação entre o relativismo moral e o aumento da violência nas escolas,
durante a década de 90 do século passado, apresentado pelas autoras Shimizu,
Cordeiro e Menin (2006), pode ser aplicada na contemporaneidade; ou seja, o
terceiro período da educação “Ética” e “Moral” não é distinto do segundo, ele é apenas
o desdobramento desse. Os valores construídos são relativos, o que corresponde,
em última instância, à ausência de valores objetivos que favoreçam o discernimento
daquilo que é ético do que é antiético daquilo que é moral, daquilo que é imoral.
Sendo assim, não é possível limitar a violência, a indisciplina, o interesse nas
atividades pedagógicas, e nem mesmo construir um ambiente com relações
solidificadas em um respeito mútuo, visto que os fundamentos deste se encontram
caoticamente fragmentados por um relativismo de fundo. Dessa forma, os valores
particulares sempre se chocarão com os valores coletivos, fazendo com que estes
sejam preteridos e desconstruídos sob o pretexto de se construir novos valores.
Essa dialética valorativa parece não se pautar em uma objetividade dos valores
que se fundam na unidade da natureza humana, a qual, investigada pela razão,
é capaz de estabelecer padrões morais comuns que não estejam sujeitos à
subjetividade individual.
Conclui-se, que é necessário retomar os valores solidamente construídos pela
civilização Ocidental, como foi proposto por Carvalho (2015), os quais têm sido
abnegados e abandonados com a ruptura do passado e sua tradição. Com isto, esperase reverter o quadro da crise atual da educação escolar, haja vista a constatação
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Acredita-se que esta realidade seria acessível a todas as escolas, caso os PCNs
indicassem o ensino da “Ética” e da “Moral” de forma concreta e respaldada na história,
sem relativismos ou omissões, já que a violência no ambiente escolar deste tempo é
concreta, assim como as vidas das crianças e jovens que são vítimas desta violência.
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RESUMO
Para Santo Agostinho, a liberdade não se define como a faculdade de escolha arbitrária entre
o bem e o mal, mas como o poder de se determinar pelo bem e pelo Sumo Bem. A liberdade
interior, numa visão agostiniana, é um bem muito maior do que todos os bens exteriores.
Neste sentido, o livre-arbítrio é compreendido como a possibilidade de escolher entre o
bem e o mal, enquanto que a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. Este artigo objetiva
apresentar, a partir de uma perspectiva teórica, a problemática da liberdade na perspectiva
de Santo Agostinho e, como contraponto, ao pensamento agostiniano, a concepção de
liberdade em alguns filósofos modernos e pós-modernos. Ao postular suas leis e princípios
filosóficos e epistemológicos acerca da liberdade, diversos destes autores preteriram a
objetividade da realidade em favor da subjetividade e relativismo.
Palavras-chave: Liberdade; Santo Agostinho; Livre-arbítrio.
ABSTRACT
Freedom, according to St. Augustine, is not defined as the faculty of arbitrary choice
between good and evil, but as the power of self-determination by what is good and by
the Highest Good. Inner freedom, in an Augustinian perspective, is a greater good than all
external goods. In this sense, free will is understood as the possibility of choosing between
good and evil, while freedom is the good use of free will. This paper aims to present, from a
theoretical perspective, the problem of freedom from the perspective of St. Augustine and
the conception of freedom in some modern and postmodern philosophers, as a counterpoint
to the Augustinian thought. In postulating their philosophical and epistemological laws and
principles regarding freedom, these authors have pretermitted the objectivity of reality in
favor of subjectivity and relativism.
Keywords: Freedom; St. Augustine; Free will.

Introdução
Santo Agostinho foi um dos primeiros filósofos a aprofundar, de forma mais
sistemática, a problemática da liberdade humana. A reflexão proposta por
Santo Agostinho para este tema não é encontrada em nenhum outro autor
contemporâneo a ele na antiguidade, embora suas reflexões sobre conceitos
importantes para a compreensão da liberdade humana, tais como livre arbítrio,
vontade e presciência, já se encontravam em germe em algumas elaborações do
pensamento patrístico desde os primeiros séculos do cristianismo (MORESCHINI,
2008).
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O conceito de vontade, no pensamento agostiniano, desenvolve-se a partir da
necessidade de se resolver a discussão em torno do problema do mal na realidade
humana, conciliando esta realidade com pressupostos da fé cristã, tais como a fé em
um Deus, sumamente bom e perfeito, e a ideia de uma natureza humana criada boa
por Deus. As reflexões de Santo Agostinho, neste sentido, aconteceram, portanto,
no contexto das posições de orientação maniqueísta, as quais postulavam o mal
como uma força metafísica tão influente e atuante na realidade quanto o bem.
Dessa forma, o pensamento maniqueísta concedia um estatuto ontológico para o
mal, que era incompatível com as verdades da fé cristã.
Além disso, Santo Agostinho precisava conciliar o livre exercício da vontade
humana e a realidade do mal cometido pelo ser humano, com a onisciência,
bondade e presciência divina, inclusive do pecado.
A liberdade, principal dom recebido de Deus pelo ser humano, possibilita-o a
agir bem ou mal frente a qualquer situação. Tudo o que o ser humano faz e pensa
passa pela sua vontade e liberdade. A liberdade é, assim, natural de todos os seres
humanos, e essa não é meramente aquela garantida por lei, como postulam alguns
filósofos modernos, mas uma liberdade mais profunda e intrínseca que remonta ao
mais pessoal e íntimo do ser humano, isto é, seu livre-arbítrio.
Deus, mesmo ciente de que o ser humano poderia fazer um mau uso da liberdade
e que isto o poderia distanciar dele, garante-lhe, ainda assim, a liberdade de
escolha. E, mesmo tendo o conhecimento do passado, presente e futuro, ele não
interfere nas escolhas humanas. Deus não quer que o ser humano vá a ele por
coação, mas por livre e reta intenção. Assim, o ser humano exerce livremente seu
livre-arbítrio, fazendo ou não o uso correto de sua vontade livre.
É na posse da verdade que o homem encontra a verdadeira liberdade. Para Santo
Agostinho, a liberdade não se define como a faculdade de escolha arbitrária entre
o bem e o mal, mas como poder de se determinar pelo bem e pelo Sumo Bem.
Gilson, analisando o pensamento de Santo Agostinho, afirma que “O homem escolhe
livremente suas decisões e é por ser livre que é capaz de fazer o mal. A questão é,
portanto, saber como um Deus perfeito pôde conceder-nos o livre-arbítrio, ou seja,
uma vontade capaz de fazer o mal” (2006, p. 171). Para Santo Agostinho, a vontade
é livre porque pode querer ou não exercer o direito de escolha, ou seja, antes de
qualquer coisa, ela é livre em relação a si mesma. Ao decidir fazer algo, mesmo que não
execute sua decisão, o ser humano já praticou uma ação que, mesmo desconhecida
dos outros, não deixa de trazer consequências para si mesmo (MANDOUZE, 1968),
para o seu próximo e, porque não dizer, todas as criaturas.
O tema da liberdade tem sido bastante discutido e continua bastante atual. Além
disso, o questionamento acerca da importância do livre-arbítrio e sua relação com
a presciência divina foram e continuam sendo objeto de estudo da Filosofia, das
ciências humanas e das ciências sociais.
Vive-se num mundo marcado por um caos moral, onde a compreensão e
o exercício da liberdade são confusos e até mesmo deturpados por atitudes
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egocêntricas que comprometem o bem-estar social. Dessa forma, este estudo
tem como objetivo apresentar, a partir de uma perspectiva teórica, a problemática
da liberdade na perspectiva de Santo Agostinho e apresentar, brevemente, o
pensamento de alguns filósofos modernos e pós-modernos como contraponto do
pensamento agostiniano.
Num primeiro momento, trabalhar-se-á a categoria da vontade como
propedêutica da liberdade; em segundo, será apresentado o tema do livre-arbítrio
como estatuto fundante da liberdade; em seguida, abordar-se-á a questão da
culpabilidade e as consequências do mau uso da liberdade; e, por fim, apresentarse-á, de forma breve, a concepção de liberdade de alguns filósofos modernos e
pós-modernos como contraponto à visão agostiniana.
1 A categoria da vontade como propedêutica da liberdade
A categoria da vontade é um dos pontos fundamentais do pensamento
agostiniano, porque é por meio dela que a liberdade se manifesta no agir humano,
sendo responsável pela realidade da culpabilidade dos atos humanos. “Nos
caminhos da liberdade, portanto, a vontade humana percorrerá um itinerário
(VAZ, 2009) – da queda à restauração – cuja conclusão é certamente paradoxal, do
ponto de vista de um entendimento moderno de liberdade, como mera ausência
de restrições” (CRUBELLATE, 2011, p. 173). Desse modo, a liberdade e a graça divina
caminham juntas para que haja a restauração da vontade livre que se dará de
forma total e plena no conhecimento e permanência na verdade, pois se assim não
o fosse, o homem seria livre apenas em um sentido restrito e incompleto, ou seja,
na possibilidade de escolher o bem, mas não desejaria escolhê-lo.
Segundo Crubellate (2011), três são as categorias antropológicas aplicadas
por Santo Agostinho a respeito do problema da liberdade: o poder, a vontade
e a ação, sendo a vontade um ponto fundamental da natureza humana. De
fato, diferentemente de outras tradições filosóficas, cujas perspectivas realçam
o intelecto como centro do ser humano, o grande diferencial da antropologia
agostiniana é a categoria da vontade (TILLICH, 1968). Portanto, “a vontade é a
principal faculdade afetada pelo pecado (porquanto o livre-arbítrio é mantido) e
restaurada pelo socorro da graça divina – é a vontade que é curada pela graça,
conforme Santo Agostinho” (CRUBELLATE, 2011, p. 174).
As categorias antropológicas acima mencionadas são discutidas por Agostinho
nos seguintes termos:
O querer e o poder são dois conceitos diferentes, de sorte que
nem o que quer pode nem o que pode quer. [...] Assim o que quer
tem vontade, e o que pode tem poder. Mas para que o poder
realize alguma coisa, necessita do concurso da vontade. Pois não
se costuma afirmar que alguém fez algo pelo seu poder, se o fez
involuntariamente (AGOSTINHO, 1998, p. 80).
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Contudo, Santo Agostinho também afirma que a vontade é sempre livre e nessa
realidade reside um paradoxo, pois de algum modo esta vontade, pelo pecado,
também se fez serva – tornando o ser humano servo do pecado. Neste sentido,
[…] devemos confessar que temos liberdade para fazer o mal e o
bem; mas para fazer o mal, é mister libertar-se da justiça e servir ao
pecado, ao passo que na prática do bem, ninguém é livre, se não é
libertado por aquele que disse: se pois, o Filho vos libertar, sereis,
realmente, livres (AGOSTINHO, 2002, p. 85).

Assim, o ser humano encontra-se diante do exercício da liberdade, a qual foi uma
das noções mais importantes para o pensamento medieval. Quanto à vontade, no
exercício desta liberdade,
é livre em vários sentidos diferentes, mas ela o é, antes de tudo,
pelo fato de que pode querer ou não querer exercer seu ato, ou
não exercê-lo e, nessa primeira liberdade lhe é essencial. É o que
os filósofos cristãos exprimem positivamente, identificando o livrearbítrio como vontade, ou melhor, como o ato de escolher o que a
vontade exercer, porque quando ela escolhe, ela quer; é ela que quer,
mas também poderia não querer (GILSON, 2006, p. 372-373).

Cada ação que o ser humano realiza parte de uma escolha da vontade livre, ou
seja, uma escolha realizada entre dois bens. Um que, para Santo Agostinho, seria a
escolha correta a se fazer e outra que vai gerar a culpa e levar ao erro. A vontade,
quando livre, é considerada por este autor, como um bem universal e imutável,
pois parte da vontade própria da pessoa, que sem nenhuma espécie de coação,
escolhe aquela decisão livremente. Neste ponto,
É ainda mais surpreendente que Agostinho concorde com o principal
argumento dos estoicosquanto à predominância da vontade, isto
é,que “nada está tanto em nosso poder como a própria vontade,
pois não existe intervalo; no momento em que queremos – lá está”
(ARENDT, 1981, p. 88, tradução nossa)53.

De fato, alguns estudiosos são da opinião de que a concepção de vontade (voluntas)
de Santo Agostinho deve muito ao estoicismo ou à noção do termo gregohormê,
que significa impulso racional para a ação. Rist (1997), por exemplo, afirma que
Santo Agostinho teria sido influenciado por Sêneca, o qual utilizou o termo voluntas
no sentido de hormê, mas, segundo este mesmo autor, o termo voluntas em Santo
Agostinho é uma alternativa filosófica para o termo estoico hormê.
O ser humano, contudo, possui a faculdade da razão que o diferencia dos demais
seres criados e, é justamente no uso da razão, que ele discerne suas escolhas e
como usará seu livre-arbítrio. É este uso do livre-arbítrio, sob a assistência da graça
divina, que garante que o ser humano se torne mestre de suas próprias ações, que
é o fundamento da responsabilidade moral.
“This is all the more surprising as Augustine agrees with the Stoics’main argument for the predominance
of the Will, namely, that ‘nothing is so much in our power as the will itself, for there is no interval, the
moment we will – there it is’” (ARENDT, 1981, p. 88).
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2 O livre-arbítrio como estatuto fundante da liberdade
O conceito de livre-arbítrio agostiniano foi uma revolução em relação ao conceito
de liberdade da Antiguidade clássica. Como acentua Arendt (1977, p. 156, tradução
nossa), “para a história do problema da liberdade, a tradição cristã tornou-se de
fato o fator decisivo. Quase que, automaticamente, equacionamos liberdade com
livre-arbítrio”54.
Santo Agostinho (2008a), contudo, distingue o conceito de liberdade do conceito
de livre-arbítrio. A liberdade liberta, no sentido de que o ser humano se vê afastado
do pecado, vivendo na graça divina, em oposição à escravidão, que consiste numa
vida dominada pelas paixões. Já o livre-arbítrio potencializa a liberdade por
excelência, porque é do seu exercício que o ser humano pode escolher seguir uma
vida reta ou pecaminosa.
A liberdade de escolha do ser humano se faz determinante à dignidade essencial
da criação divina, na qual o ser humano é o único ser ao mesmo tempo autônomo
e finito (GILSON, 1962). De acordo com Minghetti (2016), é o livre-arbítrio que
caracteriza e define o propósito do ser humano como um ser moral, dado ele
possua o apropriado alvedrio sobre o pecado a partir da lei em si inscrita. Boehner
e Gilson expressam deste modo essa relação:
É a graça de Deus, e só ela, que nos torna verdadeiramente livres. Mas
nem por isso a liberdade deixa de supor o livre arbítrio, pois ela não é
senão o livre arbítrio libertado. É de Deus que vem a força para fazer o
bem, mas é ao livre arbítrio que incumbe fazê-lo (1998, p. 192).

Segundo Santo Agostinho (2008a), a vontade humana sequer seria vontade se
não estivesse no poder do ser humano. O desenvolvimento conceitual da vontade
como uma das principais faculdades do espírito humano é atribuído por Arendt
(1981) a Santo Agostinho. Na concepção agostiniana, o livre-arbítrio é uma
manifestação da vontade que coloca o homem em contato com suas faculdades
interiores. A liberdade do ser humano é, assim, experimentada, em primeiro lugar,
em sua relação consigo mesmo e com suas limitações.
Mesmo admitindo que Deus tenha a presciência das vontades e ações futuras do
ser humano, “não se segue que não queiramos algo sem vontade livre (...), a vontade
culpável ainda que esteja em nós, não deixará de ser vontade livre pelo fato de
Deus ter previsto a sua existência futura” (AGOSTINHO, 2008a, p. 157). Este é um
ponto crucial para o pensamento de Santo Agostinho, isto é, a incorruptibilidade
da liberdade humana. Nem a presciência de Deus, nem a ação da graça divina,
muito menos o pecado atingem, de maneira essencial, a liberdade humana. Dito
de outro modo, aquilo que Deus conhece por antecipação é a realidade de um
movimento intencional da alma humana, chamado liberdade, que se dá pela
vontade e pelo livre-arbítrio. Portanto, mesmo Deus prevendo as ações humanas,
auxiliando o ser humano pela graça,
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We almost automatically equate freedom with free will” (ARENDT, 1977, p. 156).
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nós queremos livremente aquilo que queremos. Se o objeto da
presciência é a nossa vontade, é essa mesma vontade que se realizará
(...). A presciência não me tira este poder, que me pertencerá tanto
mais seguramente, quanto mais Aquele que não se engana previu
que me pertenceria (AGOSTINHO, 2008a, p. 159).

Dessa forma, o ser humano vive uma vida reta ou pecaminosa segundo a sua
vontade livre. Não se trata, pois, de uma necessidade meramente natural, isto é, da
impossibilidade de pecar ou não pecar. Assim, só faz sentido falar em livre-arbítrio
se couber única e exclusivamente ao ser humano decidir, a cada momento, qual
caminho trilhar. Seria totalmente aleatório e imprevisível saber se o ser humano
vai ou não pecar. E se o livre-arbítrio é um dom de Deus, nem mesmo Deus pode
interferir nas escolhas humanas. O máximo que pode fazer é esperar que o ser
humano livremente o procure.
Santo Agostinho (1990), comentando uma obra de Cícero (Sobre a Adivinhação), nega a
presciência do futuro, porque haveria um dilema: ou se nega a existência da fatalidade ou
se nega a existência da vontade livre (Agostinho, 1990, p. 201).Assim, buscando afirmar a
inexistência de contradição entre a onisciência e a presciência divinas, Santo Agostinho
amplia a ideia de causalidade dos gregos para justificar a existência do livre-arbítrio.
Ele afirma que não existe apenas a causa eficiente. Existem, ainda, outras causas, como
a causa fortuita e a causa voluntária. A vontade divina e a dos seres humanos seriam
causas voluntárias. Para ele, a vontade é a causa da ação humana e Deus conhece todas
as causas, isto é, conhece previamente a vontade humana (Agostinho, 1990). Assim, Deus
é capaz de prever a vontade humana, porque prever não significa forçar o ser humano a
ter uma determinada vontade em detrimento de outra.
Dessa forma, a presciência divina não força as ações humanas porque, ao ver
as possibilidades dos acontecimentos, Deus não força ou impede os mesmos de
acontecer. Agostinho demonstra, por meio de uma filosofia negativa, que a ação
de Deus não ameaça a liberdade humana e que a liberdade não escapa das mãos
de Deus. Novaes(2007) acredita que o “livre-arbítrio sem liberdade é uma vontade
livre por natureza e atada por si mesma. Só está atada porque sua natureza é livre,
mas carece de liberdade porque renunciou voluntariamente ao seu peso natural”
(NOVAES, 2007, p. 73).
Segundo Crubellate (2011), o livre-arbítrio constitui-se como um estado
paradoxal em que a liberdade se estabelece a partir da submissão à verdade, e não
contra ela. Assim, não há qualquer dificuldade de conciliação entre o livre-arbítrio
e a presciência divina, pois “o poder de fazer o que escolhemos é mais do que o
livre-arbítrio, é a liberdade. Não há problema da graça e do livre-arbítrio em santo
Agostinho, mas um problema da graça e da liberdade” (GILSON, 2006, p. 299).
Em conclusão, pode-se dizer que a liberdade liberta, no sentido de que o
ser humano se vê afastado do pecado, vivendo na graça divina, em oposição à
escravidão, que consiste numa vida dominada pelas paixões. Já o exercício do livrearbítrio é o exercício da liberdade por excelência, porque é do seu exercício que o
ser humano pode escolher seguir uma vida reta ou pecaminosa.
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3 A culpabilidade e consequências do mau uso da liberdade
Na origem do pecado encontra-se o movimento da vontade humana que se volta
para as coisas sensíveis e corpóreas dando a elas valor acima das coisas espirituais,
originando o que Santo Agostinho intitula mala voluntas(vontade má ou pervertida),
a qual consiste em uma disposição de ser do homem em direção às coisas sensíveis,
tomadas como fim em si mesmas e não mais reconhecidas na totalidade do sentido
da ordem (AGOSTINHO, 2008a). Como consequência, o ser humano que fora criado
para a beatitude, passa então a ser marcado pelo conflito; os desejos originariamente
voltados para a contemplação da verdade revelada na ordem do real, agora revelamse em uma vontade dividida contra si mesma devido às paixões que fazem a alma
voltar-se a diversas direções (DJUTH, 2001). Tratam-se de movimentos diversos da
mesma vontade em direção a fins diversos, o que não significa a presença de “duas
vontades” na pessoa, mas a “má condição”de uma faculdade vital perante a realidade.
Esta realidade conflitante, gerada pelo exercício desordenado da vontade,
resulta na “consequência do muito justo castigo do pecado (...) [que é a] perca [d]
aquilo que não quis utilizar retamente, quando poderia tê-lo feito sem nenhuma
dificuldade se quisesse” (AGOSTINHO, 2007, p. 193). Dessa forma, o que se perde,
como consequência do exercício desordenado da vontade, não é o livre-arbítrio,
pois o ser humano pode ainda escolher entre um bem maior e um bem menor.
Contudo, a inclinação corrompida levará o ser humano para longe da autêntica
liberdade (CRUBELLATE, 2011; CAPORALINI, 2007).
Para Santo Agostinho, cada vez que o ser humano age corretamente, ele se aproxima
da felicidade, enquanto o seu oposto é a ação do desejo sem controle pela paixão
desregrada. Isso ocorre quando o ser humano escolhe o bem inferior e, portanto, acaba
pecando. O pecado, por conseguinte, gera a culpabilidade na alma humana por ter
exercido uma má escolha (ZANELLA, 2015). Por sua vez, a culpa resulta no sofrimento
e na tristeza, provenientes da ação má que, por sua vez, procedem de uma má escolha,
porque torna o ser humano infeliz e distancia-o da verdade e da felicidade que almejava
com a realização dessa ação.
Assim, conforme Agostinho,
a vontade obtém, no aderir ao Bem imutável e universal,os primeiros
e maiores bens do homem, embora ela mesma não seja senão
um bem médio. Em contraposição, ela peca, ao se afastar do Bem
imutável e comum, para se voltar para o seu próprio bem particular,
seja exterior, seja inferior. Ela volta-se para seu bem particular,
quando quer ser senhora de si mesma; para um bem exterior, quando
se aplica a apropriar-se de coisas alheias, ou de tudo o que não lhe diz
respeito (Agostinho 2008a, p. 53).

Voltando-se para o seu próprio bem, no anseio de ser senhora de si mesma, a
vontade “converte-se às coisas inferiores, torna-se má, não por ser mau o objeto
a que se converte, mas por ser má a própria conversão (...), ela que é sua própria
causa, por ter apetecido mal o ser inferior” (AGOSTINHO, 1990, p. 83). Não se trata
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de uma necessidade naturalmente operada pela vontade como se esta estivesse
atrelada a uma cadeia causal dos fatos, mas de um ato livremente consentido
pelo ser humano. O movimento da vontade em direção às coisas sensíveis é uma
possibilidade inerente à sua criação, mas à qual o ser humano não deveria ceder
para que pudesse, assim, cumprir seu sentido na ordem do universo.
Este movimento livre da vontade ao aproximar-se das coisas inferiores, atraída
pela sedução que elas operam no espírito humano, tem como consequência o
afastamento de do Sumo Bem e a cegueira dos olhos humanos, o que resulta na
perda da liberdade originária. Tendo sido criada à imagem e semelhança de Deus,
a alma, deleitando-se com seu próprio poder, resvala do bem
universal ao seu bem particular. A culpa é do orgulho que ama as
divisões. (...). Com efeito, se a alma seguisse a Deus governador da
criatura, suas leis divinas poderiam governá-la com sabedoria. Mas
ela, desejando algo mais do que o universo, quis submeter o mundo
a suas leis particulares. E, assim, ao ambicionar muito, diminui-se
(AGOSTINHO, 2008b, p. 379).

Assim, o pecado consiste em uma degradação da natureza humana criada boa
por Deus.Trata-se de um movimento em que a alma, antes destinada à plenitude do
ser na beatitude, termina por tomar a direção do nada, do não ser, do afastamento
do sentido. Portanto, dependendo da forma como o ser humano ama as coisas,
a vontade o aproxima ou afasta do sentido do ser, cuja fonte é o próprio Criador.
Dessa forma, por conta da liberdade, o ser humano é visto por Agostinho como
radical possibilidade tanto ao ser, quanto ao nada, o que, no contexto de uma
abordagem relativista, pode resultar no niilismo.
A partir de Santo Agostinho, o pensamento medieval evolui em duas direções:
num sentido, pelo voluntarismo absoluto, e em outro, pela causalidade absoluta,
portanto, necessidade supressora do livre-arbítrio. Duns Scotto caminha na trilha
do voluntarismo radical, combatendo, simultaneamente, Averrois e Tomás de
Aquino (ABBAGNANO, 2000). Scotto chega a elevar a liberdade humana ao nível
da liberdade divina, igualando a natureza de ambas, sendo, todavia, aquela muito
mais frágil do que esta. A primeira causa (Deus) não impediria a autocausalidade do
homem e a vontade humana se mantém mesmo assim, pois conforme Abbagnano
(2000), a liberdade da vontade humana consiste em poder no mesmo instante.
4 A concepção moderna de liberdade
Desde o surgimento da modernidade e, mais recentemente, da pós-modernidade,
a perspectiva de reflexão sobre o tema da liberdade migrou de uma linearidade
teocêntrica, própria do período medieval, para uma visão antropocêntrica, à
medida que o ser humano tornou-se o centro das reflexões filosófico-sociais.
Para Descartes, considerado como pai da modernidade, a liberdade é definida
como ausência de oposição. Nesta perspectiva, o ser humano para ser livre não
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pode ser impedido de fazer o que tem vontade. Cottingham (1986, p. 205) destaca
que “a verdadeira liberdade para Descartes poderá ser conseguida se procurarmos
uma percepção tão clara e distinta que uma das duas alternativas propostas cessa
de existir”, ou seja, que quando a liberdade se manifesta de forma verdadeira e
ao se deparar com a realidade e os caminhos de escolha, por meio da razão, o ser
humano pode escolher a melhor via.
Na atualidade, o conceito de liberdade não é mais conhecido como um dom
de Deus dado ao homem para chegar à beatitude, como o compreendia Santo
Agostinho, mas atrelado com as Leis do Estado. Para Montesquieu (1996), por
exemplo, o conceito de liberdade consiste em poder fazer o que se deve querer,
sem jamais ser constrangido a fazer o que se não deve querer. O dever, neste
contexto, é fixado pelas leis. Assim, a liberdade é o poder das leis e este, por sua
vez, confere liberdade ao ser humano. Nas palavras do próprio Montesquieu, “a
liberdade é o direito de fazer tudo quanto às leis lhe permitem; e, se um cidadão
pudesse fazer o que elas proíbem, não mais teria liberdade, porque os outros
teriam idêntico poder” (1996, p. 166).
Para Hobbes, a concepção de liberdade está diretamente relacionada ao Estado,
localizando-se dentro do mesmo. Este pensador afirma que
Liberdade significa, em sentido próprio, a ausência de oposição
(entendendo por oposição os impedimentos externos do movimento);
e não se aplica menos às criaturas irracionais e inanimadas do que
às racionais. Porque de tudo o que estiver amarrado de modo a não
poder mover-se senão dentro de um espaço, sendo esse espaço
determinado pela oposição de algum corpo externo, dizemos que
não tem liberdade de ir mais além (1988, p. 129).

Em relação a sua condição de ser livre, o ser humano pode fazer um mau uso da
liberdade, ou um uso que pode gerar inúmeras guerras e conflitos. Mackeivicz (2010,
p. 9) afirma que, “Para Hobbes o homem que possui a liberdade é o animal mais
selvagem, pois anseia sempre mais, e não contenta-se com o que tem”. Dessa forma,
ao deparar-se com uma situação de eminente perda de liberdade, “o homem entre
a perda total da liberdade, ou seja, a própria morte, e a limitação da liberdade, opta
pela segunda condição, pois a vida é o valor maior que o homem possui”(Mackeivicz,
2010, p. 9). De acordo com Wollmann,“Entre a liberdade absoluta, que é acompanhada
pela insegurança e o medo da morte, a razão sugere-lhe a segurança, a defesa da
vida, porém, a limitação da própria liberdade” (1994, p. 79).
Por outro lado, Locke aborda a temática da liberdade partindo do princípio de
que o fim de toda ação humana é a felicidade. Ele estabelece uma relação entre
felicidade e liberdade, sustentando que a liberdade conduz para a felicidade. O
bom uso da liberdade conduz à felicidade perfeita. Esta felicidade, para Locke,
contudo, consiste em ter aquelas coisas que produzem maior prazer. Portanto,
quanto maior é o empenho para buscar essa felicidade, mais livre o ser humano se
tornará (NODARI, 1999). Assim, ser livre, segundo Locke, é ter o poder de pensar e
mover-se de acordo com a própria mente ou preferência hedonista.
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Por outro lado, em John Stuart Mill pode-se observar uma ênfase bem
acentuada na questão da liberdade como defesa do direito do indivíduo de viver
como lhe aprouver. De acordo com este autor, cada indivíduo é o seu único guardião
e, para que a natureza humana possa se manifestar fecundamente, é necessário
que os vários indivíduos estejam em condições de desenvolver os seus diferentes
modos de vida (MILL, 2002). Contudo, faz-se necessário notar que a liberdade de
cada pessoa encontra na liberdade do outro o seu limite. Dessa forma, segundo
Mill (2002), o indivíduo não deve lesar os interesses dos outros ou um grupo de
interesses específicos que, por expressa disposição da lei ou por tácito consenso,
são considerados como direitos. O indivíduo deve assumir sua participação nas
responsabilidades e sacrifícios necessários à proteção da sociedade e de seus
membros. Assim, liberdade civil “implica: a) liberdade de pensamento, de religião e
de expressão; b) liberdade de gostos e liberdade de projetar a nossa vida segundo
nosso caráter; c) liberdade de associação” (REALE & ANTISERI, 1991, p. 325). Em
suma, a compreensão de liberdade para Stuart Mill envolve a ideia de maior
liberdade possível de cada um para o bem-estar coletivo.
Outro grande pensador que refletiu sobre o tema da liberdade foi Maurice
Merleau-Ponty. Em sua opinião, “o homem é livre e não existe estrutura econômica,
que possa anular a sua liberdade constitutiva. Mas a liberdade do homem é
liberdade condicionada: condicionada pelo mundo em que vive e pelo passado que
viveu” (Apud REALE e ANTISSERI, 1991, p. 616). Dessa forma, Merleau-Ponty afirma
que a liberdade existe, porém condicionada e nunca absoluta, pois o ser humano é
limitado psicológica e historicamente, estando assim, condicionado pelo mundo e
pelos outros. Portanto, a liberdade humana não destrói um determinado contexto,
mas insere-se nele. Nesta perspectiva, o ser humano nunca será realmente quem
ele é pelo fato de ter sempre algo que o condiciona no seu agir.
Por fim, em toda a modernidade não há uma linearidade de pensamento a
respeito da liberdade. Ora se pensa o ser humano como ser livre para agir conforme
sua vontade, ora o mesmo é concebido como um ser que possui sua liberdade
condicionada pelas leis, pela economia, pela história, pela sociedade, etc. Assim,
na filosofia moderna não se pode ter uma base sólida e consistente na qual se
possa erigir uma compreensão objetiva e verdadeira da liberdade, pois a mesma
encontra-se refém da subjetividade.
A liberdade, ainda na atualidade, é um dos principais problemas que a
filosofia enfrenta. Diante de toda sua história e desenvolvimento, sempre se discutiu
a realidade do limite da liberdade individual. Por outro lado, o ser humano sempre
se deparou com a necessidade de autossuperação e autossuficiente, garantindo,
por suas próprias forças, um homem-além-do-homem (übermensch)(NIETZSCHE,
1979), o que Heidegger (1971) nomeou “super-homem”, enquanto subjetividade
incondicional da vontade de poder.
Vive-se em uma sociedade que possui um problema de memória e que o processo
de busca no passado se transforma em algo penoso e indesejável. Contudo, não se
pode negar a suma importância que os autores medievais tiveram sobre os rumos
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da Filosofia, bem como a formação da sociedade como um todo. Assim, faz-se mister
o processo de anamnese, ou seja, de lembrar o que já foi desenvolvido para que,
fazendo-se uso do patrimônio filosófico, seja possível atingir certa objetividade no
que respeita o problema da liberdade fundamentado na natureza originária do ser
humano, sendo este o principal problema da filosofia moderna e contemporânea.
Muitos filósofos, ao postular suas leis e princípios, romperam com a objetividade
da realidade e criaram um mundo à parte e caótico marcado pelo relativismo e pela
subjetividade. O primeiro passo foi à exclusão da verdade que vem dos sentidos,
seguido de uma compreensão de que, para que algo seja verdade, é necessário
que o indivíduo escolha aquilo como verdade, ou seja, a exclusão das verdades
objetivas.
Considerações finais
O tema da liberdade para a Filosofia, bem como para todas as ciências sociais, é
de suma importância, pois o homem moderno é um sujeito extremamente livre
por sua natureza originária, mas escravo de suas paixões ao mesmo tempo. Esse
artigo objetivou apresentar a visão agostiniana de liberdade e outros elementos
relacionados à mesma, como o livre-arbítrio e a vontade.
Longe, portanto, de determinar a ação humana, a ação de Deus objetiva tornar o
ser humano mais livre. A graça divina atua no espírito humano como luz que abre
seus os olhos, antes obscuros porque voltados unicamente ao seu “mundinho”, para a
possibilidade de contemplar a beleza da criação e para Deus que é sempre relacional.
Trata-se, portanto, de uma ação libertadora de Deus, que consuma a liberdade da
vontade humana, possível de ser realizada apenas por aquele que é mais íntimo
do ser humano do que ele mesmo, que antecipando o conhecimento da própria
autocondenação e alienação do ser humano, pode também antecipar sua salvação.
Dada a importância desta temática na Filosofia, e a limitada quantidade de
reflexões filosóficas em língua vernácula sobre o problema da liberdade em Santo
Agostinho em diálogo com a cultura moderna, faz-se necessário o desenvolvimento
de pesquisas que aprofundem esta problemática em busca de chegar-se a
uma síntese mais coerente e integradora deste tema ao longo do pensamento
filosófico ocidental, pois permanece uma cisão entre o pensamento agostiniano
e a compreensão moderna e pós-moderna acerca da liberdade, que possui suas
riquezas, mas também suas limitações. Esta cisão resulta, sobretudo, de uma
mudança de paradigma de um teocentrismo linear para um antropocentrismo
marcado pelo subjetivismo.
Assim, este modesto estudo, mais do que oferecer respostas para
o problema da liberdade, quer ser uma provocação que instigue filósofos e
pesquisadores das ciências humanas e sociais para que desenvolvam reflexões
que, sem desprezar o patrimônio filosófico, saibam integrar aquilo que é autêntico
no pensamento moderno e contemporâneo.
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“FÉ SEM SOLIDARIEDADE É MORTA”: UMA APROXIMAÇÃO DA
ESPIRITUALIDADE CRISTÃ ENCARNADA
“FAITH WITHOUT SOLIDARITY IS DEAD”: AN APPROUCH TO CHRISTIAN INCARNATE
SPIRITUALITY
Pe. Dr. Carlos Sérgio Viana, SJ.
Resumo:
O autor sugere algumas implicações da concepção de encarnação para a espiritualidade
cristã a partir de Irineu de Lyon e outros autores. Para isso se destaca a importância de
se entender a encarnação como um processo continuado de ser de acordo com a fé em
Cristo Jesus, usando como parâmetro as primeiras comunidades cristãs como exemplo de
apropriação da fé. Desse modo, acredita-se poder se contrapor a uma visão individualista e
privada da espiritualidade.Por outro lado a espiritualidade cristã não pode ser vista como
em oposição ao que acontece no dia a dia da vida das pessoas. A verdadeira espiritualidade
precisa se encarnar na vida concreta de cada pessoa que opta por seguir Jesus. Assim, podese entender melhor que uma fé cristã sem solidariedade se torna um contra testemunho
que antes de vivificar mata o sentido do ser cristão.
Palavras-chave: Espiritualidade. Encarnação. Solidariedade. Apropriação
Abstract:
The author suggests some implications that Christian’s concept of incarnation for spirituality
from Irenaeus de Lyon and other authors. The importance of understanding incarnation as an
ongoing process of being in accordance with the faith in Christ Jesus is highlighted, using the
first Christian communities as an example of appropriation of faith. In this way, it is believed
to be able to oppose an individualistic and private view of spirituality. On the other hand,
Christian spirituality can not be seen as in opposition to what happens in people’s everyday
life. True spirituality needs to incarnate in the concrete life of every person who chooses to
follow Jesus. Thus it can be better understood that a Christian faith without solidarity becomes
a counter-witness which, instead of vivifying, it kills the meaning of being Christian.
Keywords: Spirituality. Incarnation. Solidarity. Appropriation

Introdução
Ser cristão significa abraçar um programa. Devemos amar o Senhor nosso Deus
de todo o coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com todas as
nossas forças, e amar o nosso próximo como a nós mesmos (DUNN, 1992, p. 365)55
A encarnação representa uma marca indelével da experiência cristã. A realidade
expressa pela frase acima deve ser explicada para descobrir seu significado mais
profundo. A fé cristã tem a intenção de dar o sentido mais radical da existência
humana. Quando se fala de fé, pode-se entender o modo como cada pessoa responde
Todas as traduções do inglês são do autor: “Being Christian means embracing an agenda. We are to
love the Lord our God with our whole heart, our whole mind, our entire soul, all our strength, and to
love our neighbor as ourselves”.

55
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a Deus no seu modo de ser humano, que tem várias dimensões. O ser humano é um
ser biocultural, ele é forjado pela cultura nos seus aspectos históricos, econômicos
e políticos, é dado e é tarefa. Em relação à fé cristã,somos devedores da experiência
das primeiras comunidades cristãs e sua experiência de Jesus de Nazaré como o
Cristo Salvador,assim como está explicitado nas escrituras. Mas qual é a contribuição
específica da fé cristã para compreender a humanidade? A nossa especificidade
vem de Jesus Cristo e do seu modo de viver, sendo assassinado numa cruz e sendo
ressuscitado como testemunho do Amor de Deus (1 Cor 15, 3-4).
Isso representa mais do que dados históricos. Há que se apropriar da pessoa
de Jesus de Nazaré, como Cristo de Deus, a fim de transformar a experiência
pessoal e comunitária com Ele em fé viva. Caso contrário, o cristianismo está
condenado a ser uma recordação estéril de eventos arqueológicos. Este processo
de apropriação é muito complexo. Neste artigo trabalha-se com o entendimento
do conceito de encarnação e suas consequências para a espiritualidade cristã. A
dimensão mais importante do conceito de encarnação em suas consequências
para a espiritualidade é sua dimensão práxica, ou seja, para se tornar uma realidade
inspiradora e concreta ela precisa de atualização, de se fazer real e atuante na vida
cotidiana das pessoas. A encarnação não é só um dado histórico de fé: O Verbo
de Deus se fez carne e habitou entre nós (Jo 1,14). Mas também é uma realidade
existencial da dimensão pessoal e comunitária de fé viva dos que seguem Jesus
de Nazaré. Como se professa no credo Niceno-Constantinopolitano: “[O] qual, em
prol de nós, homens (sic.) e de nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou, do
Espírito Santo e Maria, a Virgem, e se em-humanou;” (DENZINGER, 2007, n. 150).
Aqui nesse artigo segue-se a reflexão de Santo Irineu de Lyon (THE SCANDAL OF
THE INCARNATION, 1990, 54-93)56para sugerir alguns insights para a compreensão
da encarnação. Com este conceito, pode-se lançar uma luz instigante sobre a fé e
a espiritualidade cristã. As dimensões essenciais da encarnação, criação, reino de
Deus, paixão, ressurreição, missão e salvação estão intrinsecamente relacionadas
no processo de acolher o mistério do Deus cristão. Isso se torna ainda mais
crucial no que diz respeito à espiritualidade. Assim, a espiritualidade ganha um
impressionante significado sempre novo e provocador. Espiritualidade pode ser
entendida como a maneira de responder ao plano salvífico de Deus, uma vida com
o Espírito de Deus. A ação constante da ação de Deus no mundo exige uma resposta
dos cristãos que também passa pelo dinamismo próprio da história humana.
Em linguagem litúrgica, podemos dizer que a proposta de Deus como um "Grande
Sim ‘para a humanidade espera o nosso’Amém”(LASH, 1993,3). A espiritualidade
expressa principalmente uma forma pessoal e comunitária de ser cristão, atualizando
os mistérios centrais da fé na vida dessa pessoa. O cristão é sempre parte do Povo de
Deus e, como parte desse povo quer que a Palavra de Deus habite em sua vida.
Esta afirmação da tradição cristã em parte simples e em parte complexa tem
dimensões pessoais, sociais e comunitárias. Ela vai lidar principalmente com as
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dimensões (interpessoais) comuns da nossa espiritualidade como uma forma
importante para entender o evangelho do Senhor. Jesus interpretado isoladamente
de seu povo destitui a narrativa do evangelho de seu centro hermenêutico (REISER,
2000, II:397). Assim, com Reiser pode-se parafrasear a Carta de São Tiago: “a fé sem
solidariedade também está morta” (REISER, 1997, p. 61) sublinhando que esta e o
desejo de justiça se constituem como marcas da espiritualidade cristã hoje.
Com estas reflexões busca-se elaborar alguns pontos importantes que foram
discutidos, refletidos e rezados ao longo da minha caminhada pessoal e na
disciplina “Espiritualidade do Seguimento de Cristo” no semestre 2016-2 no Curso
de Teologia da Faculdade Católica de Mato Grosso. A primeira e mais importante
constatação deste curso é que a relação entre teologia e espiritualidade mantém
as duas relevantes e desafiantes para os cristãos de hoje. Estas duas irmãs devem
permanecer sempre inter-relacionadas para que a fecundidade de uma ajude a outra
a sair do racionalismo ou da irrelevância. A relação entre espiritualidade e teologia
compõe algo essencial para ambas. Teologia sem espiritualidade pode tornarse racionalista e academicista, espiritualidade sem a teologia pode acabar num
voluntarismo militantista sem conteúdo transformador e prisioneira de modismos
ou refém de lideranças “desencarnadas”. Teologia e espiritualidade corrigem-se,
avaliam-se e fecundam-se mutuamente (SHELDRAKE, 1998, p. 87-95). Lamenta-se
que às vezes algumas visões de espiritualidade não respondem aos pontos de vista
e às necessidades dos homens e mulheres contemporâneas. Com esta proposta
pretende-se apresentar uma ponte existencial entre espiritualidade e encarnação.
Não é possível escrever sobre todas as implicações da encarnação na espiritualidade
cristã, mas aqui apenas se busca apontar direções, inspirações e compromissos. A
encarnação é uma das realidades mais importantes da fé cristã que não pode ser
negligenciada sem graves consequências para a identidade dos seguidores de Cristo.
Encarnação e Apropriação
Encarnação é a realidade mais decisiva da nossa fé. Os cristãos acreditam que Jesus
Cristo é a Palavra de Deus57. Em sua vida, morte e ressurreição, podemos ver a face
de Deus de uma maneira especial. Sua vida é normativa para a fé cristã e liberta os
seus seguidores para compreender o significado radical de Deus em sua vida. Deus
quer (quis) livremente tornar-se um ser humano em Jesus Cristo, a fim de fazer a
humanidade aberta ao mistério divino (capax Dei). Deus se autocomunica através
de Jesus Cristo. Esta experiência pertence ao coração do que chamamos de Novo
Testamento, e mais especialmente nos Evangelhos. As primeiras comunidades cristãs
refletiram sobre sua própria fé em Deus e na experiência de Jesus de Nazaré. Nesse
homem pleno e especial, a comunidade cristã experimentou nada menos do que
Deus. Eles costumavam reler as escrituras para entender o significado radical da vida e

A partir de agora essa obra será indicado como SCANDAL).

Pode-se ler tal afirmação em (RAHNER,VORGRIMLER, 1965, p. 241): “Deus, em sua soberana liberdade,
não quis apenas dotar as criaturas de uma verdadeira liberdade em relação ao Criador, mas também
convocar toda a criação a partilhar de sua própria vida na glória através da vida histórica, sua própria
Palavra se fez presente no mundo, na totalidade do corpo e do espírito, como o próprio ser da Palavra.”.
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o alcance da vida, morte e ressurreição de Jesus em suas próprias vidas58. Eles sentiram
a necessidade de transmitir a sua própria experiência em uma variedade de formas
escritas e não escritas. O desafio mais importante para as primeiras comunidades
cristãs era comunicar sua própria experiência de Jesus Cristo às novas gerações.
Santo Irineu é parte de uma geração posterior e ele percebeu que a encarnação foi
essencial para a fé cristã embora a linguagem da experiência cristã ainda não estivesse
definida. Para ele a autenticidade da nossa fé foi desafiada por heresias que negavam a
realidade da encarnação. Sem encarnação a fé cristã é especulação humana (SCANDAL,
1990, n. 57)59. Assim, ele sublinha o "escândalo" da encarnação: "Ele uniu o homem com
Deus e trouxe a comunhão entre Deus eo homem” (SCANDAL, 1990, n. 6)60.
A realidade da encarnação não é apenas um episódio histórico da nossa fé. O
cumprimento do processo de encarnação deve ser concluído na própria vidado
seguidor de Cristo para se tornar uma fé existencial. Há de se encarnar a Palavra
de Deus na vida pessoal e comunitária dos que querem levar o nome de cristãos.
Neste ponto em particular, pode-se aprender novamente com Irineu. A doutrina da
recapitulação de todas as coisas em Cristo explica a realidade da constante presença
e ação de Deus na vida da humanidade. Deus cria continuamente.61 E desta forma,
cada ser humano é chamado à comunhão com Deus. De acordo com Irineu:
Assim como Deus é sempre o mesmo, assim o homem em Deus
sempre faz o progresso em direção a Deus. Deus nunca deixa de
beneficiar e enriquecer o homem, eo homem nunca deixa de receber
o benefício e enriquecimento de Deus (SCANDAL, 1990, n. 123).

Irineu expressa a realidade do progresso constante na fé cristã e, especialmente,
na vida espiritual. Quando se celebra uma festa ou um tempo litúrgico especial,
como o Natal, por exemplo, atualiza-se esta dimensão particular do Mistério de
Deus no tempo presente. Deus nunca pára de atualizar a sua graça, mas aguarda
a própria resposta livre do ser humano. Isso também está presente nas escrituras.
De modo similar, é possível ler o episódio da encarnação do Verbo.Maria disse:
"Faça-se em mim segundo a tua palavra" (Lc 1, 38). É o mesmo para a criação e
redenção.Permitindo, a encarnação se torna enraizada na minha vida, nos meus
relacionamentos, no modo de ser Igreja hoje na história. Deus cura e salva a
humanidade constantemente. Deus está sempre em relação com a humanidade.
A vida cristã é, de fato, um processo de deificação ou humanização (a partir de
pontos de vista diferentes).
58

Podemos ver isso em Atos 2,14-40.

59

Ele ataca o gnosticismo: “Eles estão sempre procurando a verdade, mas nunca a encontram”.

“Ele se tornou Filho do Homem para permitir que a humanidade receba Deus e Deus habite na
humanidade (n. 95). Nesse imensurável amor, Ele se tornou aquilo que somos para que nos fazer o que
ele é (n. 96).”

60

61
Com essa expressão se insiste no processo único da criação, revelação e salvação desenvolvido através de
diferentes estágios. A realidade é a mesma: Deus comunica a si mesmo para a humanidade. A criação é já
agora salvação e permanente vocação (chamado) à união de amor com o Deus Trino. Assim, desse modo,
vê-se mais claramente que a ideia de um processo único e interrelacionado na vida das pessoas. Mais adiante
há de se estabelecer algumas consequências desse modo de compreender a realidade salvífica.
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Este ponto de vista não se torna em demasiado otimista em relação à condição
pecadora da humanidade após a queda de Adão?Na verdade,considerando assim,
essa abordagem explica melhor a maneira humana de se relacionar com Deus e
com os irmãos e irmãs e a própria criação à luz da revelação de Cristo. A Palavra de
Deus exige uma resposta de nós. O processo de responder a Deus é a apropriação
de nossa fé na encarnação da Palavra de Deus.
Jesus Cristo como normativo na Fé Cristã.
Jesus revela a face humana de Deus. Esta suposição é comumente aceita para os
cristãos. Mas no sentido mais profundo, Jesus liberta os seus seguidores da tentação
decriar um Deus a sua imagem e semelhança, ao revelar a verdadeira identidade
do Pai. Para se compreender melhor essa afirmação é preciso desdobrá-la em seus
elementos mais importantes. Em primeiro lugar, antes de tudo, é necessário afirmar
que Deus está além de toda capacidade humana de conhecimento (GREGORY OF
NYSSA, 1978, p. 95)62. Deus é mistério que dá sentido à vida dos seus seguidores. E,
além disso, o Deus cristão é pessoal (ZIZIOULAS, 1997, p. 27-65)63. Deus está sempre
mais adiante de tudo que podemos imaginar e refletir. Podemos dizer isso através da
tradição judaico-cristã. Em Cristo, pode-se ver uma face de Deus. E, precisamente, o
que Jesus faz é abrir os olhos dos cristãos para ver além da lei e da prática religiosa
o Deus de misericórdia e amor. A única maneira de descobrir a pessoa de Cristo e a
quem ele revela é através da experiência das primeiras comunidades cristãs.
Elas não apresentam uma teologia sistemática em Cristologia. Os primeiros
cristãos se autocompreendem como Povo de Deus. Eles querem expressar a sua
própria experiência de identidade em relação a Cristo. Nomeando-se como Povo
de Deus, mas com esta identidade alterada à luz de Cristo, pode-se ler o "prefácio"
do Evangelho de Marcos: "O princípio da boa nova de Jesus Cristo, o Filho de Deus
(Mc 1, 1)." Tudo ganha um novo significado para a pessoa e para a comunidade que
descobrir a experiência de Cristo vivo. Esta é a maior Boa Notícia (Evangelho): Um
novo tempo e uma nova vida em Jesus de Nazaré.
Em cada passagem do evangelho podemos ver refletida uma experiência comunitária
e pessoal de Jesus Cristo. O mesmo homem que viveu, ensinou e morreu por uma
conspiração e foi ressuscitado pelo poder de Deus. Com a ressurreição de Cristo a
comunidade cristã percebeu o significado radical da sua vida e da morte. Em Jesus de
Nazaré, o plano de salvação de Deus atinge o nível mais alto. A história humana toca a
história de Deus, ou melhor, dizendo, Deus vem ao encontro da história humana e a eleva
62
Veja por exemplo: “Este é o verdadeiro conhecimento que é buscado; isto é o ver que consiste em não
ver, porque aquilo que é buscado transcende todo conhecimento, sendo separado por todos os lados pela
incompreensibilidade como se fosse um tipo de trevas… o conhecimento da essência divina é inalcançável
não somente pela humanidade mas também por toda criatura inteligente”. “This is the true knowledge of
what is sought; this is the seeing that consists in not seeing, because that which is sought transcends all
knowledge, being separated on all sides by incomprehensibility as by a kind of darkness… knowledge of the
divine essence is unattainable not only by men but also by every intelligent creature” (n. 163).
63

Veja também (LACUGNA, 1991, p. 288-292).
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como revelatória do projeto salvífico (SCHNEIDERS, 1999). Neste sentido, a vida de Jesus
Cristo nos liberta de qualquer falsa imagem de Deus. Quando lemos uma passagem do
evangelho à questão hermenêutica, o mais importante reside em saber o que as primeiras
comunidades querem nos dizer através dessa perícope. E, seguindo a gênese do texto
do evangelho, o melhor lugar de sua interpretação e realização é a comunidade eclesial.
Existe uma interação entre a experiência das primeiras comunidades cristãs e a própria
experiência atual de fé que intermedia a experiência de Deus presente no hoje da história.
No Evangelho, Jesus ensina os seus discípulos a ver Deus presente no povo de Deus pela
experiência das primeiras comunidades cristãs. Para ser fiel a esta experiência deve-se
prestar atenção à presença de Deus junto ao seu povo. Este processo hermenêutico quer
libertar o evangelho da tentação do individualismo e do mundanismo espiritualista, a
interpretação individual deve se plenificar numa visão comunitária da fé. Ser cristão é se
apropriar dessa experiência original de Cristo. Assim, encarnação, ressurreição e salvação
são partes intrínsecas da vida do povo de Deus.
Não deve haver ruptura hermenêutica entre as primeiras comunidades cristãs
e o tempo que denominamos agora. Com base neste processo hermenêuticoa
espiritualidade cristã é alçada a um belo patamar na dinâmica que constitui o colorido
da identidade e missão do ser cristão. A encarnação está relacionada com toda a vida de
Cristo e, especialmente, com a Morte, Ressurreição e Pentecostes (Pública manifestação
da Igreja na força do Espírito Santo). A realidade da encarnação traz em si mesma uma
dimensão essencial da nossa espiritualidade. Como cristãos há que "se fazer carne",
para ser a palavra de Deus para este mundo. Este é o processo de deificação ou em
outras palavras, o cumprimento pleno da humanidade. Sem encarnação o cristianismo
torna-se um mero projeto ideal do ser humano, sem raízes e sem frutos.
Encarnação tem a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre esteve presente
na vida de Jesus de Nazaré64. Há que se mencionar que o Espírito Santo desempenha
papel especial na história da salvação e na própria história pessoal de cada cristão.
Pelo poder do Espírito Santo a memória de Cristo se faz fé viva como resposta a oferta
absoluta e graciosa de salvação. O Espírito Santo leva o cristão a entrar no mistério
de Deus na vida de Cristo e na vida das primeiras comunidades cristãs. Pode-se
nomear este processo como mistagógico, como bem o faz a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) (CNBB, 2017, n. 172)65. Os evangelhos, especialmente o
de Marcos, foram escritos para apresentar a experiência de Jesus como um processo
mistagógico. A comunidade (e os indivíduos também) são chamados a responder
aos apelos de Jesus presente na vida de comunidade: “Se alguém quer vir após mim,
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me” (Lc 9:23).O processo mistagógico
acontece especialmente no contexto comunitário ou traz os indivíduos a uma
compreensão comunitária da fé66.
64

Veja por exemplo: Lc 1, 35. 41; 2, 26; 3,22; 4,1.14.18; 10,21.Sigo de perto (LADARIA, 2005, p. 70).

O Documento 107 no n. 172, citando o Rito de Iniciação Cristã de Adultosconsidera mistagogia como
um processo crucial para a adequada compreensão do ser e tornar-se cristão: “O tempo da mistagogia
possibilita obter um conhecimento ‘mais completo e frutuoso dos ‘mistérios’, através das novas
explanações e, sobretudo, da experiência dos sacramentos recebidos”.

65

66

Veja por exemplo: Mc 10,46-52; Lc 24,13-35; Jo 20,19-31; Mt 28,16-20. A missão cristã é sempre eclesial
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Significado da encarnação para a espiritualidade cristã
A realidade da encarnação desafia a encontrar Jesus Cristo, a Palavra de Deus
em meu próximo. Este é o núcleo do Evangelho do Senhor. Jesus ensina a todos e
através de várias maneiras a verdade fundamental da nossa fé. Na parábola do Bom
Samaritano (Lc 10, 25-37) Jesus mostra que não é necessário ter um dom especial
para descobrir o nosso próximo. E a conclusão é, sem dúvida: "Vá e faça o mesmo".
O próximo tem rosto muito específico. Podemos comprovar no Evangelho a
preocupação central de Cristo pelos pobres e necessitados pela presença destes
junto ao verbo encarnado ao longo de toda a sua vida (Lc 6, 20-27). O mandamento
de amar e servir a Deus tem de se refletir no cuidado dos pobres. A realidade da
encarnação projeta consequências práticas da fé cristã. Como se pode pensar
sobre a salvação nesta vida e além dela, sem considerar melhores condições de
existência para todos? A desigualdade é um dos pecados sociais fundamentais de
tempo atual. Sem lidar com ela a fé transforma-se num cobertor ideológico que
evita conflito e dificuldades com as autoridades desse mundo.
Com base na experiência de Cristo pode-se compartilhar a mesma missão: “O Espírito
do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres.
Ele enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e recuperação da vista aos cegos,
para deixar em liberdade os oprimidos, a proclamar um ano de graça do Senhor” (Lc
4, 18-19). Essa palavra adquire uma atualidade dramaticamente questionadora. Mas
esta passagem só pode se tornar carne, ser verdade na vida dos seguidores de Cristo,
se se percebe os próximos versos: “Hoje esta escritura foi cumprida para vós (nós / eu)
que a ouvis” (Lc 4,21)como realidade em nossa vida. Aquele que ouve a palavra deve
perceber a aproximação do Reino de Deus acontecendo no seu dia a dia.
Cada cristão é ser enviado para transformar este mundo em um lugar de habitação
de Deus. Assim, a espiritualidade ganha novo significado teológico quando se é
chamado a ouvir a Deus no povo de Deus. Entre as pessoas de Deus são os pobres a
preferência especial de habitação de Deus, porque Deus tem um amor preferencial
pelos pobres (Sl 72, 12-14). Desse modo, espiritualidade e vida mística não é apenas
uma questão de oração e concentração. É também e, principalmente, o modo cristão
de se manter em comunhão com a mesma missão de Cristo. A espiritualidade cristã
dá conexão e profundidade entre a vida de oração e a prática (praxis). Pode-se dizer
que a espiritualidade liga a ortodoxia (maneira certa de dar glória a Deus) com
ortopraxis (maneira certa de agir para glorificar a Deus).Com esta visão, o famoso
ditado de Irineu tem muito significado: “Porque a glória de Deus é o homem vivo, e a
vida do homem é a visão de Deus” (SCANDAL, 1990, n. 44).
A CNBB expressa essa mesma realidade de forma muito bela e comprometedora
ao falar da espiritualidade dos cristãos leigos e leigas como encarnada:
A espiritualidade responde ao desejo e a busca do rosto de Deus e
da comunhão com ele. Uma espiritualidade encarnada caracterizase pelo seguimento de Jesus, pela vida no Espírito, pela comunhão
e comunitária como processo de fazer-se discípulo e convidar outros a fazer o mesmo.
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fraterna e pela inserção no mundo. Não podemos querer um Cristo
sem carne e sem cruz(CNBB, 2017b, n. 184)

mística do encontro com o mistério, mas é preciso buscar que o seu reino se torne
presente no dia a dia da vida.

A palavra-chave para compreender a espiritualidade cristã como uma forma de ser
cristão é a ação salvífica de Deus presente na vida comunitária e pessoal do seguidor
de Cristo. A Encarnação precisa ser realizada e experimentada em sua história, dessa
forma apropriada existencialmente e tornada real e verdadeira como plenitude do
ser cristão. Não há dúvida que num mundo de injustiças, desigualdades e opressão
uma maneira muito especial para realizá-la é a opção preferencial pelos pobres.

Uma espiritualidade que se baseia na encarnação tem consequências na interpretação
e da ação dos cristãos no mundo. Proclama-se a Palavra de Deus ao mundo, “sem
palavras” quando a realidade da encarnação se faz verdade na vida de cada irmão
e irmã, não importando sua etnia, classe social, religião ou orientação sexual. Podese ver claramente essa realidade em várias passagens do Evangelho. Apenas para
ilustrar, podemos ler o Evangelho da terceira semana do Advento (ano C: Lc 3, 10-18)
e levantar o questionamento sobre a prática cristã: “O que se deve fazer?” A partir daí,
o significado das palavras de João, o Batista, adquirem um princípio hermenêutico
quando a multidão pede-lhe o que fazer e Ele não diz para orar e jejuar. Para receber e
encarnar a Palavra de Deus na história é preciso prestar atenção à realidade dos pobres:

Uma excelente expressão da opção pelos pobres é a solidariedade. A opção pelos
pobres mantém os nossos olhos e coração centrados no povo de Deus, como Jesus
fez. Estamos realizando o mesmo projeto de Cristo quando tentamos transformar este
mundo em um lugar melhor para todos. Esta opção pode ser expressa de várias formas.
Não é necessário de que todos vivam como os pobres, mas sem nenhum contato real
com a realidade dos pobres e com a injustiça que frequenta sua moradia não será
possível estar verdadeiramente sensível ao apelo de Deus hoje. A palavra-chave para
a espiritualidade cristã não é encontrar a melhor maneira de rezar e falar com Deus,
mas principalmente prestar atenção aos oprimidos, à viúva, ao órfão, aos trabalhadores
sem terra, ao indígenas, ou em outras palavras: aos pobres concretos da atualidade.
A solidariedade, do ponto de vista da espiritualidade, procura melhorar a vidados
pobres e excluídos, almejando que os mesmos sejam agentes do seu próprio
processo de libertação. Dessa forma torna-se uma solidariedade comprometida,
que promove a criatividade, o cuidado, o crescimento das pessoas e das instituições.
E este processo de libertação conduz em seu bojo a perspectiva de uma sociedade
livre de preconceitos e dos excessos do consumismo. Tudo está interligado neste
mundo (PAPA FRANCISCO, 2015, n. 92)67 As sociedades ricas têm igualmente
responsabilidade para como os pobres. E os pobres ajudam a lembrar a todos de
que a vida pode ser mais simples e despojada, que a fé precisa ter consequências
de melhoria na vida dos sofredores. O processo comunal de libertação mútua
impede a privatização da espiritualidade, evitando exageros de individualismo.68
Hoje solidariedade pode expressar muito bem o ideal cristão de ascetismo,mas
de uma forma comunitária. A ascese é o processo de autocontrole e discernimento
para perceber melhor e realizar a vontade de Deus. O ascetismo cristão possui uma
dimensão comunitária quando se pensa nas consequências da fé neste mundo.
Solidariedade como ascetismo traz para o cristianismo uma relevância social como
força transformada das estruturas injustas. Assim se coloca como uma dimensão
importante do processo mistagógico. Não basta conhecer a Deus, através de uma
O papa insiste que a verdadeira ecologia se compromete com todas as dimensões da vida e se abre ao
cuidado como atitude fundamental diante da existência.

67

A CNBB no Doc. 105, n. 195 Denuncia muito bem esse traço de uma mística que não serve o Evangelho:
“Na conjuntura atual da Igreja despontam tendências ao subjetivismo sentimental, ao devocionismo,
ao demonismo, às ‘revelações privadas’. [...] São expressões aparentemente ou pretensamente místicas,
que não servem e até atrapalham o empenho da Igreja na transformação da realidade e o anúncio do
Reino de Deus” (CNBB, 2017b, n. 195)
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“Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem; e quem tiver
comida, faça o mesmo!” Até alguns publicanos foram para o batismo
e perguntaram: “Mestre, que devemos fazer?” Ele respondeu: “Não
cobreis nada mais do que foi estabelecido.” Alguns soldados também
lhe perguntaram: “E nós, que devemos fazer?” João respondeu: “Não
maltrateis a ninguém; não façais denúncias falsas e contentai-vos
com o vosso soldo” (Lc 3,10-18).

A principal preocupação da espiritualidade deve ser com a ação e a atitude
diante da vida. A Oração pessoal e comunitária são preciosas ajudas para unificar a
existência diante do Senhor. À luz da oração pode-se corretamente fazer a opção
de deixar que os pobres sejam a preocupação preferencial do seguidor de Cristo.
Espiritualidade sem consequências práticas representa um erro e uma alienação.
“Assim também a fé, por si só, se não tiver obras, é morta” (Tiago 2,17). Cada
dimensão da vida cristã tem implicações comunitárias. Deve-se evitar todo o tipo
de espiritualidade que se resuma a expressõesintimistas e privativas. Ninguém
pode ser salvo sozinho. Ao se seguir a Cristo no evangelho pode-se ver e ouvir os
constantes apelos de Deus em sua vida e como ele foi discernindo as respostas
a serem dadas a cada passo do caminho. Isso não é diferente do que também
acontece na vida dos seus seguidores. Solidariedade, num mundo consumista
que apenas se preocupa com os próprios interesses e prazeres,representa uma
ação profética e até revolucionária. Através de atitudes e ações concretas se
comprova a centralidade de Deus e seu reino no seguidor de Jesus. Já, desde o
Antigo Testamento, a preocupação de Deus parece não ser com um culto bonito e
organizado. Deus quer, sobretudo,buscar a justiça, resgatar os oprimidos, defender
o órfão, resguardara causa da viúva (Is 1, 10-17).
Para estar em sintonia com o Senhor, a espiritualidade cristã deseja manter bem
perto de si as mesmas preocupações de Deus. Como se pode oferecer um melhor
cuidado ao nosso pobre e desvalido? Os cristãos permitem ser ensinados pelos
pobres? O critério decisivo para a salvação dos cristãos é definido por Jesus de
Nazaré: o cuidado dos pobres. Isso é expressamente ensinada por Mateus na cena
final do julgamento (Mt 25, 31-46). A surpresa da salvação vem do cuidado com
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o Cristo que se fazia presente e vivo como pobre, faminto, prisioneiro, doente.
Com o conceito de encarnação, a espiritualidade cristã ganha em significado e
profundidade. A Boa Nova de Deus é para todos. Desta forma, a espiritualidade
genuinamente cristã é comunitária, eclesial, dialógica e aberta aos apelos de Deus
no mundo, sempre em processo, com consequências práticas e, em profunda
comunhão com Deus e seu povo, especialmente com os pobres.
Com algumas imagens teológicas muito caras à tradição, pode-se dizer que
espiritualidade cristã deve ser profética, real ou pastoral e sacerdotal. Cristo é o
profeta, rei, pastor e sacerdote, modelo da espiritualidade.
A espiritualidade expressa uma maneira de responder ao chamado de Deus
para o cristão. Chamado a ser profeta, pastor e sacerdote em todas as dimensões
da vida contemporânea como uma parte intrínseca da nossa espiritualidade. A
encarnação da Palavra de Deus oferece a plena dignidade para agir como o povo
de Deus e para ser profetas neste mundo. Com essa visão de espiritualidade afirmase que é crucial prestar atenção aos pobres quando se vê que o mercado faz opção
preferencial pelo dinheiro e pelo lucro e tanta preocupação com a economia e
como desenvolver recursos para as minorias. Nessa sociedade de consumo, os
cristãos precisam afirmar que apenas uma é a preferência de Deus: os pobres.
Se a espiritualidade dos que seguem Cristo não resultar em ação concreta para
melhorar a vida dos pobres, estaria negando Jesus Cristo encarnado no mundo, e a
fé se traduziria numa realidade mórbida. Como profetas, os cristãos nunca devem
parar de proclamar a Boa Nova para o mundo: "Onde está seu irmão?” (Gn 4, 9).
O cristão é chamado a ser pastor ou rei. Pastor é uma imagem bíblica que mostra
e acentua a preocupação de Deus para com o seu povo e especialmente em relação
aos sofredores. Como pastor, o cristão tem a intenção de ajudar as pessoas a ter e
cultivar uma experiência pessoal com Deus, presente de forma especial nos pobres.
Como pastor, deve trabalhar incansavelmente para dar uma vida melhor para os
pobres. Vê-se essa preocupação na vida de Cristo e, especialmente, no Evangelho
de Marcos, com vários sumários de atividades de Jesus de Nazaré: Mc 1, 32-34; 3,
7-11; 6: 12-13.34.42; 54-56. Jesus prega o Reino de Deus com suas ações e palavras,
seus gestos e preocupação profética com as pessoas que sofrem. Aspira-se a seguir
os passos de Cristo e o cristão dá graças: "Eu te agradeço, ó Pai, porque revelaste
essas coisas aos pequeninos; porque assim foi do teu agrado (Mt 11, 25-26) ".
E, finalmente, o Cristão é chamado a ser sacerdote no eterno Sacerdote, Cristo. Ele
mesmo estende esta dignidade a todo o povo de Deus. Deve-se, constantemente,
transformar este mundo em um lugar do reino de Deus, uma ação tipicamente
sacerdotal. A vida de cada seguidor de Jesus deve ser uma grande epiclesis69 (CONGAR,
1983, 267-272), quando se pede, pelo poder do Espírito Santo, ser um outro Cristo
neste mundo. Esta dimensão da espiritualidade cristã lembra todos de que a realidade
escatológica se faz presente na vocação cristã. Como sacerdote, pelo poder do Espírito
Santo, participa-se plenamente da dinâmicado reino de Deus já presente, mas ainda
69
Mesmo que o principal problema abordado por Congar seja a vida eclesial pode-se expandir
essa ideia e vê-la como maneira da presença do Espírito santo no dia a dia dos cristãos.
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não concluído. A tensão escatológica da espiritualidade cristã impede, por um lado, de
identificar o reino de Deus com qualquer sistema político ou econômico, ou situações
concretas. Por outro, há que se fazer escolhas em vista dos valores do reino em meio ao
atual sistema político e econômico. A simplicidade de vida dos pobres ensina a viver a
dimensão sacerdotal da vocação cristã. Vida litúrgica sem prática é um culto vazio no
qual Deus está ausente. Como um povo sacerdotal, os cristãos são chamados a servir e
amar o Senhor presente nos pobres. A parábola do juízo final de Mt 25, 31-46 continua
como texto paradigmático das exigências concretas da encarnação.
Este resumo das dimensões da espiritualidade cristã não é completo. Pode-se
ver a diversidade na maneira como se entende e se inter-relacionam as principais
dimensões da espiritualidade cristã. E, ao mesmo tempo, pode-se perceber em si
mesmo mais inclinação para agir, por exemplo, como pastor, exercendo um papel
de liderança, indicando novas trilhas a serem percorridas, atuando na pacificação de
conflitos, buscando a harmonia da comunidade. Ou como profeta que quer desinstalar
e questionar a comunidade que pode estar acomodada a sua própria vida interna.
Essas dimensões devem estar presentes em todas as comunidades de fé. Se em uma
comunidade que se pretende ser fiel a Jesus de Nazaré e entende a si mesma como
somente uma assembleia litúrgica, sem aspectos proféticos e de promoção humana,
há algo de errado nessa experiência. Ela não é verdadeira comunidade de fé.
Há interpenetração dessas dimensões. Pode-se dizer que nesses tempos críticos
a dimensão profética da espiritualidade cristã é o mais necessário para se sair
desse torpor e dormência em que vivem muitos, especialmente quando se passa
a compreender a encarnação como um processo contínuo de fé e obras, de ação e
contemplação. O aspecto profético da Palavra de Deus tem de ser encarnado aqui e
agora, especialmente neste momento histórico, quando se retoma tantas formas de
negar a presença de Deus nesse mundo. O profeta cristão se faz sempre porta-voz da
preocupação de Deus para com o seu povo. Nesta abordagem,pode-se acompanhar
de perto Reiser:Deus e mundo não são de jeito nenhum idênticos, mas onde a oração
é produto da solidariedade, o mundo não pode ser visto sem Deus e Deus não pode
ser visto separado parte do mundo (REISER, 1997, P. 205).70Há uma relação intrínseca
entre a salvação e mundo, fé e prática, Deus e ser humano. A espiritualidade cristã
tenta colocar as coisas juntas e ler própria a existência unificada a partir do crer no
Deus da vida. Crer é uma maneira de ser que se expressa na própria espiritualidade e
dessa nenhuma dimensão da vida pode estar de fora da fé cristã.
Para Terminar sem Concluir
A principal preocupação deste artigo é apresentar a espiritualidade cristã
como uma maneira de conceber a vida enraizada na carne humana. É a mesma
preocupação da disciplina “Espiritualidade do Seguimento de Cristo”. Se alguém
veio para as secções do curso de teologia à procura de respostas, talvez ele ou
No capítulo 10 o autor sugere que o mundo e suas mazelas podem ser uma escola de oração para o
cristão comprometido.
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ela tenha mais perguntas agora. Durante este período, buscou-se fazer teologia
na chave de leitura da espiritualidade cristã como seguimento de Cristo. Refletiuse sobre a relação entre teologia e espiritualidade. Ambas são culturalmente,
historicamente e intrinsicamente relacionadas, mas não completamente idênticas.
Outra questão que surge é: Qual teologia? Qual espiritualidade?
Quer-se abraçar uma espiritualidade que se encaixa nos tempos atuais, mas
que seja plenamente tradicional. Busca-se uma teologia que ajude o ser humano
a compreender e estar atento a este mundo sem esquecer sua vocação para
a eternidade. As contribuições de ambas se constituem como centro do que se
entende como nosso ser cristão hoje.
Revelação, encarnação, ressurreição, salvação, os principais elementos da fé
cristã, não representam, em primeiro lugar, uma realidade que vem de outra
dimensão e apontam para outra vida. Eles começam e acontecem (embora não
completamente) no hoje da vida das pessoas. Espiritualidade deve refletir sobre a
maneira de viver dos cristãos no seu processo de salvação, ressurreição, encarnação
como resposta ao encontro com Deus.
Este não é um ideal vazio, mas é uma opção fundamental em estar sensível para
encontrar Deus neste mundo, descobrir sua vontade e realizá-la. Este artigo quer
entender este encontro como o processo vivo de uma fé viva e vibrante. Não
há maneira viável de ouvir a Deus sem ouvir o povo de Deus, e especialmente
os pobres sem caminhar perigosamente pela vida da alienação. Solidariedade,
como expressão de uma opção pelos pobres e sofredores, são formas concretas
da revelação de Deus hoje. A mensagem mais importante que vem da história de
Deus na vida de Cristo está relacionada com o próximo real e concreto de quem
se aproxima das escrituras. Este próximo se reveste de uma face peculiar nos
pobres, nos imigrantes, nas vítimas da violência doméstica, nas juventudes pobres
perseguidas, nos povos indígenas, nos pequenos trabalhadores sem terra, nos
moradores de ruas das grandes cidades. A espiritualidade cristã se insere nesse
processo de integrar as diversas dimensões da vida de alguém com as exigências
de uma existência segundo a vontade de Deus. Atualmente, como nunca antes,
para se fazer cristão alguém precisa responder aos questionamentos diante de
Deus e dos pobres. Não há ambivalência entre os pobres e Deus.
Há de se destacar o processo mistagógico da espiritualidade cristã, como
uma maneira de ser sensível ao mistério de Deus presente nos pobres. Sugerese que este processo poderia começar com a leitura da presença de Deus na
história pessoal, com propósito de ir mais longe e com mais profundidade. A
espiritualidade encarnada reflete sobre a história comum da espécie humana e
desse planeta ameaçado. Assim pode-se manter fé cristã dentro de um quadro
comum. Contempla-se a história do mundo com perplexidade, mas também
esperança e paciência,a fim de viver a vida como processo constante de resposta
aos apelos de Deus no tempo presente (REISER, 1997, p. 214-216).Pode-se também
seguir a inspiração de Dunne, em seu texto sobre a experiência, quando afirma
que um estudo contemporâneo sobre espiritualidade cristã deve se aproximar do
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conceito de experiência com a expectativa de que todas as manifestações humanas
estão aptas para compor um humilde caminho para Deus que todo ser humano é
chamado a trilhar (DUNNE, 1992, p. 366).
A identidade e a missão cristã, sempre unidas intrinsicamente, são apreendidas
na história do Cristo. A espiritualidadedeve ajudar os cristãos a estarem abertos
à presença da encarnação da Palavra de Deus em sua vida cotidiana. Cristo está
vivo na história contemporânea se, de fato, abraça-se a fé cristã como processo
mistagógico do encontro com o mistério de Deus. Esta é a principal boa notícia que
se pode anunciar ao mundo.
A oração cristã, seja pessoal, comunitária, litúrgicas ou não, expressa uma forma
de mediar a experiência fundamental da encarnação, criação, reino de Deus,paixão,
ressurreição, missão e salvação. Fazer memória da vida de Jesus de Nazaré, o Cristo
de Deus, é comprometer-se com seu seguimento. Ao ouvir as primeiras palavras
de Jesus no evangelho de Marcos(Mc 1,15) percebe-se que o Reino de Deus se
faz presente quando a palavra se encarna na vida do ouvinte, quando se sente o
chamado de conversão, quando a vida faz sentido no encontro com Ele nos pobres
e necessitados.
Ser cristão significa buscar comunhão com Cristo em sua vida, atualizando o
ideal cristão para os dias de hoje. A categoria do reino de Deus pode nos ajudar a
entender a opção pelos pobres, o cuidado com a natureza e compromisso com um
mundo melhor para todos e interpretar existência de cada pessoa como a desejo
da glória de Deus. O reinado de Deus se insere no desejo divino de que seus filhos
e filhas possam viver bem, busca-se um modo de organizar o mundo em prol da
comunhão em que não haja necessitados entre nós. O reino se faz presente quando
se alimenta os famintos, dá-se de beber a quem tem sede, acolhe-se o estrangeiro,
veste-se os nus, assiste-se aos doentes, ou visita-se o prisioneiro, porque, fazendo
isto para outro, faz-se ao próprio Jesus (LACUGNA, 1991, p. 384). Porque “a palavra
se encarna e habita entre nós (Jo 1, 14, deliberadamente o uso do presente do
indicativo para indicar cotidianidade).
O reinado de Deus não é apenas uma categoria teológica, é também uma
realidade presente e escatológica. Ele já está aqui atuando na vida dos seguidores
de Cristo, mas ainda não está plenamente realizado. Não é uma construção
meramente humana, vai além do que tudo o que podemos fazer. A do reinado
de Deus pode-se interpretar mais claramente os conceitos de ascetismo como
discipulado e autocontrole. O ascetismo faz parte da vida dos cristãos para servir o
reino de Deus e para afastar-se tudo o que os separa de Deus e do seu reinado, ou
seja, que contraria a sua vontade. Ascese e oração são instrumentos para tornar a
própria existência como expressão da glória de Deus. Daí se pode entender tal frase:
“sem ascetismo nenhum de nós é autenticamente humano” (WARE, 1995, p. 13).
Sem a presença de Deus, não se é completamente humano. Perde-se, assim, uma
parte constitutiva da vida como resposta de fé aos apelos de Deus e da realidade.
E por outro lado, cada pessoa se constitui membro do povo de Deus e não apenas
indivíduos atomizados. A existência cristã apresenta um significado sempre novo
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diante da realidade do Reino de Deus. Tudo o que faz ou se planejafazer deve estar
em relação com o reino de Deus. Essa é a realidade da vida ascéticana existência
cristã a cada dia. Não importa a escolha de vida, se monge, cristão leigo ou leiga,
padre ou seja quem for, deve-se questionar-se constantemente: Será que se
percebe a vocação cristã como a própria opção de vida? Será que a comunidade
cristã considera a solidariedade e compromisso com um mundo melhor como
marcos de sua fé em Jesus de Nazaré?
O critério do reinado de Deus ajuda a incluir a dimensão comunitária da vida cristã
em práticas ascéticas. Neste sentido, todos nós somos chamados a ser plenamente
humano. O conceito cristão de pessoa deve ser entendido principalmente como
relacionamento. A vocação ao reinado de Deus é um chamado para estar em
comunhão: com Deus, com todas as criaturas e com todo o universo. A dimensão
comunitária da fé cristã refere-se na realidade da justiça e da solidariedade no
Reino de Deus. Portanto, a fé em Deus impele a construir um mundo onde a justiça
e a solidariedade se faz realmente presentes. A Solidariedade que realiza a justiça é
outro nome para o ascetismo no mundo de hoje. Não se pode ser ascético sem estar
em solidariedade com os outros, e especialmente com os pobres e necessitados.
Com a solidariedade quer-se lançar luz sobre o ascetismo, libertando-o de uma
interpretação individualista parcial e enriquecer a espiritualidade cristã com o
frescor da ação que transforma pessoas e fecunda a realidade com o Verbo que
se faz carne. Portanto, a solidariedade é uma expressão muito importante do
compromisso cristão com o Reino de Deus.Existem várias maneiras de entender a
espiritualidade cristã. Compreende-se que fazer teologia é comprometer-se com
opções reais e concretas. Desse modo, entende-se que a espiritualidade ajuda
os cristãos a abraçar em uma agenda humano-divina: Ouvir a Palavra de Deus,
ouvindo o mundo são palavras-chave do ser cristão hoje.
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APONTAMENTOS HISTÓRICOS SOBRE OS 30 ANOS DO REGIONAL OESTE II DA
CNBB
HISTORICAL REMARKS ON THE NATIONAL BISHOPS CONFERENCE’S REGIONALTHE
WEST 2’S 30TH ANNIVERSARY
Pe. Deusdédit M. Almeida
Ms. Edson Sestari
Introdução:
Esta memória, da organização pastoral e administrativado Regional Oeste 2, tem o
propósito de oferecer algumas informações históricas às novas lideranças: Leigos e
leigas, seminaristas,diáconos, presbíteros, religiosos e religiosas, que estão iniciando
algum tipo de apostolado no Regional. Fazemos a história! Precisamos escrevê-la e
conservá-la para as gerações futuras! “Ignorar o que aconteceu antes de termos nascidos,
equivale a sermos sempre crianças” (Cícero). Miguel de Cervantes Saavedra, no clássico
da literatura mundial, “Dom Quixote”, advertiu: “A história é a êmula do tempo, repositório
de fatos, testemunha do passado, aviso do presente e advertência do porvir”.
Este trabalho é fruto de uma pesquisa feita em várias fontes: Cúria Metropolitana
de Cuiabá (Livro tombo), Secretariado do Regional Extremo-Oeste, Livro de Atas
do Regional Oeste 2 e informações de pessoas que fizeram parte deste período
luminoso da nossa história.
1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
1.1Plano de Emergência (PE)
Em Novembro de 1958, o Papa João XXIII pediu que os Bispos se empenhassem
em obter uma clara visão da realidade em que trabalhavam e fizessem um plano de
ação correspondente à realidade. O apelo tornou-se letra morta. Até que em 1961,
o Papa João XXIII, em tom de urgência e angústia, escreve outra carta e propõe um
claro plano de trabalho solicitando uma renovação de todos os setores pastorais. A
proposta foi acolhida e, de novembro de 1961 a março de 1962, foi elaborado o plano,
que, aprovado na V Assembleia Geral da CNBB, chamou-se Plano de Emergência.
Foi um plano bastante simples em sua organização, e se propunha quatro metas
ambiciosas na época: a) a renovação das paróquias, b) a renovação do ministério
presbiteral, c) a renovação das escolas católicas, d) a promoção da ação da Igreja
no campo socioeconômico. Nessa mesma assembleia foi criada uma comissão de
assessoria técnica e sete secretariados regionais para a implementação do Plano
de Emergência. Os bispos entregaram ao Movimento por um mundo melhor (MMM),
iniciado por Pe. Ricardo Lombardi, a dinamização do PE nos sete regionais. O
movimento por um mundo melhor foi de pouca duração, mas empolgou os Bispos
brasileiros na época, por causa do forte apelo pela fraternidade e reavivamento
missionário da Igreja. O plano de emergência, às vésperas do concílio, teve um
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significado pedagógico de reconhecimento oficial do “novo” e de treinamento para
a corresponsabilidade que as propostas do Concílio iriam exigir. O PE possibilitou
a descentralização das responsabilidades que começava a acontecer na Igreja no
Brasil. A partir de então, a igreja no Brasil inicia um caminho próprio na caminhada
pastoral, numa atitude de trabalho conjunto e planejada.
1.2 Plano de Pastoral de Conjunto (PPC)
Entre o PE e o PPC realiza-se o concílio Vaticano II(1962- 1965). Podemos afirmar
que a Igreja no Brasil não foi a mesma após o Concílio Vaticano II. A força e o “elã” do
Concílio repercutiram em todas as linhas pastorais da Igreja no Brasil. O plano de
emergência ajudou fortemente a recepção do Vaticano II no Brasil. Sob o impulso
renovador do Concílio, a CNBB lançou, em 1964, o grande projeto da Campanha da
Fraternidade para a quaresma, em vigor até hoje. Indiscutivelmente, a Campanha
da Fraternidade, além de favorecer o espírito de unidade da igreja no Brasil, tornouse o grande instrumento de evangelização, conscientização social e política das
comunidades cristãs no Brasil. FÉ sem ação social é morta.
Com o término da primeira sessão do concílio, os Bispos já haviam percebido que,
teológica e pastoralmente, algumas linhas do PE estavam superadas. Fizeram uma
avaliação do PE e deram início à preparação do Plano de Pastoral de Conjunto (PPC).
A ênfase do novo plano seria a aplicação das grandes linhas do Concílio Vaticano II,
levando em conta a realidade brasileira.O Plano de Pastoral de Conjunto (PPC) foi
aprovado em Roma (1966) pelos bispos brasileiros na VI Assembleia Geral da CNBB.
Este plano foi preparado, no seu aspecto técnico,pelos assessores num encontro dos
secretariados regionais no Rio de Janeiro e foi apresentado aos Bispos que estavam
saindo do Concílio. O Plano de Pastoral de Conjunto (PPC), inspirado e impulsionado
pelo Vaticano II, tinha como objetivo: “Levar todos os homens à comunhão de vida
com o Pai e entre si, por Cristo, no dom do Espírito Santo e pela mediação visível da
Igreja”. E tinha como prioridades: a) renovação do Clero. b) renovação das Paróquias c)
a renovação das escolas católicas.Inspirados nos documentos do Concílio Vaticano II, o
PPC fixou 6 linhas de ação: 1. Promover uma sempre mais plena unidade visível no seio
da Igreja Católica; 2. Promover a ação missionária; 3. Promover a ação catequética,
o aprofundamento doutrinal e a reflexão teológica; 4. Promover a ação litúrgica; 5.
Promover a ação ecumênica e 6. Promover a melhor inserção do povo de Deus como
fermento na construção de um mundo segundo os desígnios de Deus.
As seis linhas fixadas no PPC foram denominadas, mais tarde, de “Dimensões”
pelas Diretrizes da CNBB (1983). Estas seis dimensões vêm sendo adotadas, até
hoje, como quadro de referência pastoral para a Pastoral do Brasil. Inseridas nas
dimensões, surgiram, também, as pastorais especificas, sobretudo, as pastorais
sociais. Algumas pastorais já estão bem organizadas, outras em fase de organização.
As orientações do PPC iluminaram, por quinze anos, o amplo projeto de renovação
da Igreja em busca de uma pastoral orgânica ou de conjunto. A partir de 1975,
buscou-se a unidade pastoral em nível nacional através das Diretrizes Gerais da
Ação Pastoral da Igreja no Brasil (DGAP).
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Enfim, o PPC possibilitou a aplicação articulada de toda a riqueza do Concílio, por
parte da Igreja no Brasil. E, para ajudar na implantação e dinamização do PPC, foi
necessária a criação de novos regionais, incluindo o Extremo-Oeste, desmembrado
do Centro-Oeste (1966).
2 O REGIONAL EXTREMO-OESTE
O Regional Extremo-Oeste, desmembrado do Regional Centro-Oeste
(Goiás), realizou a 1ª Assembleia em 1967, no antigo Seminário da Conceição
(Cuiabá), convocada pelo Arcebispo D. Orlando Chaves, com assessoria do
subsecretário Pe. Bruno Mariano(SDB), Vigário Geral da Arquidiocese de Cuiabá,
na época. Três meses depois, o Regional Extremo-Oeste foi transferido para Campo
Grande (IRPAMAT). A construção, sob a coordenação da ordem Franciscana e,
apoiada pelos Bispos do Mato Grosso, teve inicio em três de junho de 1968. A
construção do prédio do regional foi erguida ao lado da Paróquia de São Francisco
e da escola das irmãs catequistas Franciscanas, no Bairro Cascudo, em Campo
Grande-MS. O orçamento da obra ficou assim: Adveniat contribuiu com 60%, a
Ordem Franciscana com 25% e o Regional Extremo-Oeste 15%. Foi denominado,
por muito tempo: Instituto Regional de Pastoral de Mato Grosso (IRPAMAT) e
teve como diretores Freis Raimundo Schurmann (OFM) e Frei Patrício Salmon.
Frei Patrício foi o primeiro subsecretário do Regional Extremo Oeste. A missão
Franciscana teve um papel importantíssimo na organização do Regional ExtremoOeste oferecendo ajuda financeira e disponibilizando os frades para o trabalho
Pastoral do Regional. Aos Frades menores, a gratidão do nosso Regional.
3 O REGIONAL OESTE II
Em 29 de abril de 1987, na 25ª Assembleia da CNBB, 231 Bispos aprovaram a extinção
do Regional Extremo-Oeste e a criação de outros dois regionais: Oeste 1, com sede
em Campo Grande, e o Oeste 2, com sede em Cuiabá. A Província Eclesiástica de
Cuiabá era formada, na época, por cinco Dioceses e duas Prelazias (Rondonópolis e
Guiratinga). A decisão sobre a separação foi amplamente discutida e desejada por
todas as lideranças leigas e consagradas dos dois regionais.O Regional mudou sua
sede provisória da Cúria Metropolitana de Cuiabá para a Sede definitiva – CENE.
Argumentos para a criação do Regional Oeste 2: 1- As enormes distâncias que
oneravam os encontros. 2- Os anseios das lideranças leigas e consagradas. 3 - A
divisão do Estado em 1977, criando os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
O Regional Oeste 2 da CNBB abrange, ao todo, mais de 140 Municípios com uma
população aproximada de 3.224.000 habitantes, distribuídos em um território de
903.378,292 km2. A densidade demográfica é de 3,54 hab./km2. Segundo o IBGE, a
população urbana é 84.36%, e 15.64% é população rural (desafio: pastoral urbana).
Desta população, que compõe o Estado do Mato Grosso, 63,41% é de católicos,
somando mais de dois milhões de pessoas. A maior concentração populacional
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se localiza na Arquidiocese de Cuiabá, com quase um milhão de habitantes.
Atualmente, são mais de 320 Presbíteros em atendimento ao Povo de Deus e
164 paróquias distribuídas nas Dioceses. Uma das grandes riquezas da nossa
Igreja Regional são as comunidades; com, aproximadamente, 4.500 comunidades
católicas em todo o Estado. São nestas comunidades que se faz presente o
trabalho evangelizador das lideranças leigas com suas atividades pastorais, além
da celebração dominical da Palavra de Deus.
3.1Organização pastoral do RO2
Logo após a criação do Regional Oeste2 começaram, também, as articulações das
pastorais, movimentos e serviços para o novo regional, os quais já funcionavam no
Regional Extremo Oeste. Porquanto, os organismos de comunhão são absolutamente
necessários para a construção de uma Igreja de comunhão e participação. Para tanto,
houve um grande esforço e investimento do novo regional na linha de formação de
novos agentes para os vários setores, diferentes quadros das pastorais e serviços.
Tais como: pastoral familiar, pastoral da juventude (PJ), pastoral da criança, pastoral
dos migrantes, pastoral da saúde, pastoral da sobriedade, pastoral da Aids, CPT, CIMI,
Caritas, e as comissões de catequese: liturgia e missionária.
Entretanto, um organismo de comunhão de grande importância foi a criação
do Conselho Regional de Pastoral (CRP--1995). O CRP tornou-se o organismo de
reflexão, dinamização, animação e articulação das ações do Regional, sobretudo
das Assembleias do Regional. Foram 30 assembleias até hoje. O CRP reúne duas
vezes por ano.
3.2 Sedac / Faculdade Católica de Mato Grosso
Outro avanço pastoral, sobremaneira notável e relevante, foi a criação no Regional
do Studium Eclesiástico Dom Aquino Corrêa - SEDAC, que iniciou suas atividades
em 1999. A necessidade de se criar um centro católico de educação superior
encontrou sua justificativa, primeiramente, no impulso renovador provocado pelo
Concílio Vaticano II e também pela iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, em estabelecer o Regional Oeste2.
Este centro católico de educação foi criado com a intenção inicial de formar o
clero católico do Regional Oeste 2 da CNBB. Na época, os seminaristas do estado
de Mato Grosso eram enviados ao Seminário Inter-regional de Campo Grande
para os estudos superiores de Filosofia e Teologia. Além da distância, o processo
formativo em Filosofia e Teologia se dava em desconexão com a realidade, com o
povo e com a cultura do Estado de Mato Grosso. A distância dificultava também
o acompanhamento da formação dos futuros presbíteros pelos seus respctivos
bispos. Os custos ficavam muito elevados.
Às dificuldades locais junta-se o desejo, interesse e insistência da Santa Sé e do
Papa em particular, de que o estado de Mato Grosso tivesse seu próprio centro
de formação do clero. Esse interesse era frequentemente expresso por meio da
Nunciatura.
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O desenvolvimento do estado de Mato Grosso, principalmente dos municípios
de Cuiabá e Várzea Grande, ofereceram melhores condições de ensino e pesquisa.
É também na rergião metropolitana da capital que se encontra o maior número
de pessoas capacitadas e qualificadas para o exercício do magistério nos curso
de Filosofia e Teologia. Por essas razões, decidiu-se por implantar a FACULDADE
SEDAC no município de Várzea Grande, Região metropolitana da capital do estado.

aconteceu no dia 11 de novembro de 1992, com expressiva presença dos Bispos,
Presbíteros e leigos do Regional. Antes da construção do CENE, o secretariado
regional funcionava na Cúria Metropolitana de Cuiabá.

A partir de 11 de março de 1997, iniciaram-se as reuniões para estruturar o
Instituto, com atividades iniciadas em 1999, primeiramente no município de
Cuiabá, na sede da CNBB – CENE, com o curso de Filosofia, à época com o intuito de
ser um curso propedêutico ou preparatório para o ingresso no curso de Teologia.
Entretanto, após dois anos, em 2001, iniciou-se o funcionamento do curso de
Teologia, na modalidade de curso livre e eclesiástico.

1º Presidente: D. Bonifácio Piccinini (1987- 1994). Na primeira presidência, a parte
administrativa era realizada na Cúria Metropolitana de Cuiabá e as atividades
aconteciam no CETRA- VG. O CENE só foi inaugurado em 1992.

Em 2008, iniciaram as discussões para credenciar a instituição junto ao órgão
gestor da política de educação nacional, Ministério da Educação e Cultura – MEC,
deixando assim de administrar apenas cursos livres, para obter a certificação
legal como Instituição de Ensino Superior. Para reponder legalmente e dar
sustentabilidade econômica, os bispos membros do Regional Oeste 2 fundaram a
mantenedora denominada Associação Dom Aquino Correa - ADAC, pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, com registro de seu estatuto em cartório da
comarca de Várzea Grande, sob número de registro n. 1.039, protocolo n. 64.156,
de 23 de abril de 2009, e passou a desenvolver suas atividades norteando-se pela
legislação federal sobre a educação superior, pelo seu regimento interno, por
normas internas emanadas dos órgãos próprios e pelo estatuto da mantenedora,
na esfera de suas atribuições específicas. Nesse contexto decidiu-se que o SEDAC
passaria a usar o nome de fantasia: Faculdade SEDAC. Em 2013, com a proposta
de abertura de novos cursos – psicologia, pedagogia e processos gerenciais – e
de aprofundar o diálogo com a sociedade deu-se início as discussões em torno
de um novo nome de fantasia. Em novembro de 2016 foi aprovado pelo Conselho
Superior da Facudade - CONSUP o nome de FACULDADE CATÓLICA DE MATO
GROSSO – FACC/MT e, em fevereiro de 2017, aprovado pela MANTENEDORA,
juntamente com nova identidade visual, por meio de brasão institucional. Em
setembro de 2017, o MEC aprovou a mudança do nome da Instituição.

5 PRESIDÊNCIA DO REGIONAL OESTE 2

2º Presidente: D. Paulo de Conto (1995 – 1998)
3º Presidente: D. José Foralosso (1998)
4ªº Presidente: D. JuventinoKestering (1999 – 2003)
5º Presidente: D. CanisioKlaus(2003 – 2008)
6º Presidente: D. Sebastião Assis de Figueiredo, o qual faleceu e foi substituído
pelo seu vice D. Gentil Delazari(2008 – 2010)
7º Presidente: D. Vital Chitolina- (2011-2015)
8º Presidente: D. Neri José Tondello (2015...)
6 LIÇÕES DA HISTÓRIA
A celebraçãodos 30 anos do Regional Oeste 2 impele-nos a olhar em três direções:

4 O CENTRO NOVA EVANGELIZAÇÃO (CENE):

UM OLHAR PARA O PASSADO: Somos frutos de um passado, entrelaçados de acertos
e erros. Passado esteque, em grande parte, explica o nosso presente. O passado
nos ensina a perceber, com humildade e sabedoria, o que houve de belo e positivo
naquilo que os outros fizeram. Foram três décadas luminosas. No fundo da história,
há sempre uma sabedoria e poder superior, que a governa e dirige. Por isso, olhemos
o passado com sentimento de viva gratidão a Deus, por ter-nos enviado milhares de
irmãos e irmãs como seus mensageiros nesta terra abençoada. Louvado seja Deus
que prodigou tantas e tamanhas benemerências por meio desses missionários, os
quais consumiram suas vidas na evangelização do povo de Deus e na construção
pastoral, administrativa e espiritual do regional que temos hoje.

O Centro Nova Evangelização (CENE) foi construído num terreno da CNBB,
doado pela missão Jesuítica no Mato Grosso, liderado pelo benemérito D. Henrique
Froelich. No terreno havia uma casa onde residia a saudosa e dedicada irmã Dineva
(congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição), a qual mantinha uma horta
comunitária em favor dos meninos e meninas de Rua de Cuiabá. A Ir. Dineva, falecida
em 2010, era muito combativa na defesa e promoção dos meninos e meninas de Rua
de Cuiabá. A construção foi coordenada por D. Bonifácio Piccinini, SDB, com ajuda da
Adveniat, Dioceses do Regional, Paróquias e anônimos benfeitores. A inauguração

UM OLHAR PARA O PRESENTE: A lembrança agradecida do passado impulsiona-nos
a viver o presente com muito zelo e entusiasmo missionário. Atitudes reforçadas nas
palavras de P. Francisco: “Não perder a audácia carismática e parresia evangélica, ” isto
é, viver com paixão e encantamento a pastoralidade eclesial, descobrindo a “doce
e reconfortante alegria de evangelizar”(AG,9.). Sim, falemos de Jesus Cristo, com
renovado ardor. Mas, sobretudo, com uma vida de conversão, santidade e alegre
comunhão fraterna! Esta alegria do anúncio é que renova a Igreja e o mundo. “Sempre
a caminho com aquela virtude, que é uma virtude peregrina: a alegria!“ (P. Francisco)
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UM OLHAR PARA O FUTURO: Precisamos abraçar, com esperança, o futuro. Temos
a responsabilidade histórica de corrigir ou aperfeiçoar aquilo que reprovamos no
passado. Esta esperança não se funda sobre números ou volumes de atividades
realizadas no Regional, mas sobre Aquele em quem pusemos a nossa confiança
(Cf 2Tm 1,12) e para quem “nada é impossível”(Lc 1,37). Esta é a esperança que
não decepciona e que permitirá a Igreja no Mato Grosso continuar escrevendo
uma grande história no futuro.Porquanto, a Igreja do Regional terá, no futuro, a
fisionomia que lhe soubermos imprimir, iluminada pelos erros e acertos do passado.
7 VIDAS DOADAS E MÁRTIRES DA FÉ

|
TRADUÇÃO
TRANSLATION
ISIDORO DE SEVILHA E A CONDIÇÃO HUMANA

Tradução e Comentário de Trecho Inicial do Livro XI das Etimologias de Isidoro
de Sevilha (1 a 45).
Dr. Tiago Tondinelli
Dr. Marivelto Leite Xavier

”Se o grão de trigo caído na terra não morrer, ficará só; mas se morrer, dará muito
fruto” (Jo 12,24)”
Olhando nossa história, constatamos que centenas de missionários: Bispos
e Presbíteros, Leigos e Leigas, desfraldaram a bandeira do evangelho no Mato
Grosso, com entusiasmo santo do ardente apostolado. Esses missionários
transformaram os rincões mais longínquos de Mato Grosso, em rotas luminosas
de suas peregrinações, semeando a palavra de Deus e “as riquezas de Cristo”(Ef
3,8). Parafraseando a célebre palavra de Tertuliano, quando afirmou que, “sangue
de mártires é semente de novos cristãos”, seja-nos lícito dizer que o sangue destes
missionários foi e será a sementeira da florescência da fé para muitos cristãos
do nosso regional. Alguns desses missionários foram até coroados pelo martírio,
como, por exemplo, Pe. João Bosco Penido Burnier(Jesuita-1976), Ir. Vicente Cañas
(Jesuíta-1987) e Pe. Rodolfo Lukembein (salesiano-1976), Pe. Nazareno Lanciotti
(Diocesano-2001), Pe Ezequiel Ramin (Rondolândia-MT, 1985), o Pai de família
Henrique Trindade. (Capão verde-Mun. Alto Pararaguai-1982).
“Dos antepassados não guardamos as cinzas, mas o fogo que nos legaram”.
Portanto, mais do que justo que o nosso regional venha, com humildade e
confiança, ao pé dos altares para dizer, de todo coração a Deus, infinitamente bom
e misericordioso, o hino de ação de graças: TE DEUM LAUDAMUS! (A voz, ó Deus, o
nosso louvor!).
Pe. Deusdédit M. Almeida sacerdote da Arquidiocese de Cuiabá, Vigário Geral da
Arquidiocese, Pároco da Paróquia Coração Imaculado de Maria-Cuiabá/MT.
Endereço
Rua: O Qd. 133. CPA IV – 4ª Etapa. CEP: 78058 – 170 – Cuiabá, MT
Ms.Edson Sestari é sacerdote da Diocese de Sinop, Mt. Diretor Geral da Faculdade Católica
de Mato Grosso.
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O trecho traduzido é parte das Etimologias de Isidoro de Sevilha, crido por mim como
um dos principais autores do Medievo, eis que suas obras enciclopédicas foram o
luminar para a transmissão de conceitos filosóficos, científicos e culturais, presentes na
tradição grega e romana, influenciados pelas investidas bárbaras e islâmicas.
Sem suas definições, vários conceitos não poderiam ter sido desenvolvidos por
autores posteriores, especialmente os do século XIII, os quais, por seu turno, para
dar início a debates profundos, não raras vezes, citavam uma ou outra definição de
Isidoro, presente nas Etimologias71.
A beleza de Isidoro é a sua objetividade; seu emagrecimento filosófico, resumindo
pontos de alta complexidade, em algumas palavras, baseando-se no conhecimento
que adquirira de várias fontes de seu tempo.
Mais do que um filósofo, Isidoro foi um transmissor do que é substancialmente
relevante; sobretudo nas Etimologias, sua obra mais vasta, há inserção de quase
todos os brocardos presentes no conhecimento técnico-filosófico de sua época,
fato que, sozinho, já é suficientemente capaz de inserir este enciclopedista entre
as pessoas de maior importância no Ocidente Cristão, frente a seus esforços de
resguardo absoluto do conhecimento adquirido.
O texto abaixo é a parte inicial do Livro XI das Etimologias, dedicado ao estudo do
homem e das partes de seu corpo.
Estribado na influência platônica, mas sem deixar de lado vários insights de
filósofos árabes e de regramentos aristotélicos (mesmo sem ter havido uma
consulta direta na obra do Estagirita), Isidoro apresenta-nos uma explicação
sobre a natureza física do corpo humano, contrapondo-a ao íntimo espiritual e à
capacidade de transcender o mundo físico, com ajuda indispensável da Graça.

Endereço: Rua Pérola, 105, Cristo Rei.
CEP 78118-360 - Várzea Grande, MT

Pois bem, no início do texto, Isidoro nos define “natureza”. De maneira rápida, afirma
Como se pode facilmente observar na Summa Theologica de Santo Tomás ou na Summa Contra os
os Gentios.

71
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ser a força responsável por fazer as criaturas nascerem e engendrar a vida no mundo.
Por óbvio, alerta prontamente o leitor para os panteístas que, tomados por este
poder maravilhoso e grandioso da Natureza, passavam a confundi-la com Deus.
Isidoro é claro, pondo-nos semanticamente a resposta a esta confusão de vários
panteístas de seu tempo, repetida atualmente pelos “ecológico-teístas” de plantão:
“de Deus” (“a quo”) que todas as coisas existem e são criadas. Nota que a preposição
“a” do trecho revela a “origem” da criação das coisas, um ablativo intencional, mas
não significa igualdade substancial.
Dizer que as coisas são criadas pela Natureza “de” Deus, significa afirmar que é
pela “força” ou “poder” dado pelo “Ser” que as leis da natureza emergem (fatores
emergentes) e se condicionam (fatores predisponentes).
A predisponência circunstancial altera o modo de ser – a maneira de se expor –
das coisas criadas, estabelecendo limitações específicas e, até mesmo, impedindo
que certos fatores emergentes sejam postos em ato.
Assim, considera a “natureza” como as condições emergentes (potenciais) e as
condições predisponentes (circunstanciais) que, em tensão, atualizam a criatura,
mas que apenas estão em movimento pelo substrato do Ser, pela força divina que
é o próprio Deus.
Pois bem, não há confusão entre Natureza e Deus, porque é natural que nem
todas as potencialidades de uma criatura aflorem, durante a sua existência física,
permanecendo – muitas e a maioria delas – em estado latente.
A latência destas potencialidades pode ser maléfica ou benéfica para a criatura.
Uma potencialidade para desenvolver uma doença séria, permanecendo a vida
inteira em estado latente, sem se atualizar, é deveras positivo; já uma potencialidade
para se tornar um grande músico, não obstante presente no íntimo do sujeito, sem
fatores predisponentes exatos (treinamentos, aulas, oportunidades), causará uma
passividade maléfica e, muitas vezes, desilusão.
Nota que, caso Deus e Natureza se confundissem, poder-se-ia insanamente crer
que fatores emergentes que permaneceram em potência (sem se atualizarem),
pertencentes à natureza do ser, confundir-se-iam com o próprio Deus, fazendo
com que o Ser dEle ficasse parcialmente em potência. Destarte, sabemos que o
conceito de Ser Absoluto é sua Atualização Plena, sua Perfeição e Completude, de
modo que não há como pensarmos em tal similaridade intrínseca.
Sequencialmente, Isidoro nos explica o conceito de “vida”. Pelo poder etimológico,
mostra que o termo provém de“força”(“vir”de“vigor”), que significa sobretudo a condição
de agir, de fazer crescer e de estar presente nos seres vivos, opondo-se ao nada e à morte.
A vida é uma valência ou um aspecto da Natureza, intimamente vinculado à
integridade existencial dos seres-vivos, constituída por uma frente pura de agir “em
oposição a” no resguardo das condições existenciais (e ontológicas) “para”.
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A vida como força motriz contra o nada está presente nos seres vivos em geral, não
apenas nos homens. Acontece que, entre estes, a vida não é apenas a força imanente
de resguardo de funções químicas ou de deslocamento, mas, principalmente, fator
decisivo para o promover da cooperação entre “alma” e “corpo”.
Isidoro nos lembra que “homem” provém de “húmus”, isto é, de barro, origem
bíblica da criatura, imagem de Deus, criada a partir de elementos naturais. Do
barro saímos e, como poeira, putrefatos, a ele voltaremos.
Pois bem, o termo, quando aplicado ao homem, é pronunciado de modo
exagerado ou abusivo, isto é, além do significado exato (“abusive”). O motivo óbvio
é o de que, sem embargos, o ser humano é carne, é nada, é barro, mas não apenas
isto, é imagem do Ser no mundo.
Este aspecto espiritual não está própria e diretamente presente na palavra
“homem”, fato suficiente para uma interpretação rasa do termo, promovendo-se
redução da natureza humana a uma materialidade torpe.
O homem como “húmus” é um aspecto do Ser, mas não se limita a todo o ente
espiritual habitante nas pessoas.
Isidoro alerta-nos para o fato de que uma má-interpretação dá ensejo à
aproximação indevida entre o homem e as bestas, reduzindo o primeiro às
segundas, de maneira que todos os aspectos cogentes e regramentos ético-morais
poderiam, a partir desta incabível redução, firmarem-se em uma construção
sensualistas e imediatista.
Pensar que o homem é “apenas” húmus semanticamente é abusivo, como se
percebe no cientificismo moderno, nas práticas e nas pesquisas médicas da
atualidade, buscando na matéria a resposta total para a condição humana.
Para a ascensão abusiva da concepção materialista de vida, cada ser humano
nada mais é do que um aglomerado de matéria disposta ordenadamente, segundo
uma lei natural, e todas as doenças e maleitas que o afetam, apenas um modo de
estar desordenado desta disposição física.
A redução da vida do homem somente a húmus é seríssima, como se percebe
entre vários estudiosos de neurologia, crentes que a personalidade está totalmente
vinculada a alterações físicas e à (des)ordenação de fatores materiais no cérebro.
Perceba que desconsideram que a matéria cerebral está disposta, conforme uma
ordem necessariamente não proveniente da própria matéria, mas de outra força
superior e diversa dela.
Em síntese, a redução do homem a húmus, simplesmente à “carne ordenada para
vida”, se válida para o aspecto da vida física; inválida para a compreensão da vida
espiritual, dos sacrifícios, do amor, da esperança, da caridade, da criação, da arte
e de inúmeras outras manifestações que não são repetidas pelas bestas, mas que
infelizmente são postas de lado pela sociedade moderna, insistindo em considerar
o ser-humano como um macaco melhorado.
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Isidoro antecipa este reducionismo materialista, ao criticar a leitura limitada do
homem como “húmus”, afirmando que a concepção grega, nomeando-o como
ANTHROPON, poria um pingo na questão elencada.
Para os gregos, o homem é o ser vivo que pode se elevar da terra para a
contemplação de seu artífice; o único que possui condições herméticas de
contemplar o mistério do cosmos e a perceber a singularidade do ser, diante do
infinito.
No homem, encontra-se este cintilar da eternidade, de modo que sua percepção
de insignificância tensionalmente é acompanhada de sua condição de pôr-se
como parte consciente (ainda que com parcial entendimento) da magnitude do
infinito e da continuidade da ordem.
Magistralmente, cita-nos um trecho do poeta Ovídio:
E enquanto os muitos animais observam cabisbaixos a terra, Ele
concedeu aos homens um sublime semblante, e os ordenou a
observarem o céu e, eretos, a voltarem seus olhares para as estrelas....

Observar as estrelas significa notar o Ser Infinito que transpassa a existência, mas
que está em cada um de nós.
Esta observação é tipicamente desenvolvida por Santo Agostinho, nas Confissões,
quando nos lembra do amor do homem como ponto nevrálgico para perceber o
Deus íntimo e, por óbvio, o infinito em nossa natureza.
Demais, também não se pode deixar de lado o Mestre Interior, tema de Santo
Agostinho, confirmando o ser máximo desvelado na conversa íntima do homem
consigo.
Isidoro achaca por completo uma redução materialista do homem, indo de
encontro ao pensamento científico contemporâneo.
De um lado, as bestas selvagens que vivem cabisbaixas, valorando o sensualismo
e fixando-se nas necessidades imediatas; de outro, o homem espiritualmente
são, olhando para o alto, em busca de valores mais nobres, superando a frieza
doimediatismo e as coações dos prazeres físicos (metaforicamente chamados por
Isidoro de “ordens do ventre”):
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Isidoro se utiliza de uma ferramenta hermenêutica para expor as definições que
considera de máxima pertinência frente à natureza humana.
Com seu peculiar jogo etimológico, Isidoro lembra que “alma” é termo proveniente
de leituras pagãs, relacionadas à palavra vento - ANEMOS – como o “sopro” que
traz vida ao corpo.
Todavia, de pronto, afasta o sentido literal, dizendo que a vida está presente,
mesmo sem o “ar”, como se percebe na vida intrauterina (“in genetricisuterovivit”).
Não sendo “ar”, por óbvio, a natureza da alma é “incorpórea”, tema que não era
claro para vários pensadores pagãos, insistindo continuamente na descoberta
física e material da alma condutora da vida.
Como já comentamos acima, esta experiência materialista é improfícua, pelo
óbvio fato de que a força que anima não pode estar presente no próprio ser
animado, pois o efeito não se confunde com a causa, e tudo que está em ato no
efeito, esteve presente, em potência, na causa.
Dá-se, daí em diante, a parte principal da antropologia de Isidoro. A alma é por
ele tomada como a força que concebe a vida aos corpos, e que, no caso humano,
refere-se à condição do homem de viver consciente da sua intimidade e disposição
íntima de estar diante do infinito.
Nada obstante aproximação entre “anima” (alma) e “animus” (“ânimo” ou
“vontade”), não se pode confundir a vontade humana com a sua própria alma, eis
que é possível a vida “sem vontade”, “sem intenção”, a “vida autômata do homem
pelo presente” e vivenciando sua existência sem Deus, sem a consciência do Ser
nele e no Universo.
A vontade ou ânimo é o conselho para agir para um determinado fim, fundado
na noção de uma “alma consciente”, daí a apresentação do conceito de “mente”
(“mens”).
Isidoro diferencia a alma (força que dá vida ao Ser) de mente (aspecto da alma de
se direcionar para determinado fim por ela traçado ou sugerido por outro, e que
não existe em determinado momento, de maneira completa).

Quem, portanto, olha ereto o céu, procura por Deus, não pretende
limitar-se a observar a terra, como as bestas que a natureza as fez
curvadas para o chão, obedientes às ordens do ventre.

A mente se completa com o recebimento de dados (sensibilidade), a ação da
imaginação (criação e esperança), a análise racional (abstração), o julgamento do
melhor meio para o alcance do fim (entendimento) e, por fim, a contemplação do
objetivo inicialmente auferido.

A má intepretação da concepção platônica de alma, pondo-a em oposição ao
corpo (lembrando que foi uma perspectiva neoplatônica radical que promoveu
a definição simplista do corpo como “prisão da alma”), é superada por Isidoro no
trecho traduzido.

Por óbvio, apenas a alma humana é que, entre as criaturas do mundo hodierno,
possui a“mente”, restringindo-se os outros seres vivos a viverem, por conta
da natureza limitada de suas almas, conduzidas pelas necessidades primárias
(alimentação e reprodução), e, por isto, somente “alteradas”.

Diz-se que a alma e o corpo referem-se a um “mesmo” homem, mas vistos sob dois
ângulos diversos: a alma, como homem interior; o corpo, como homem exterior.

Cabe aqui um aposto: alterar significa ter o modo de ser modificado por forças
outras que não as do próprio ânimo do ser (daí, “alteração” de “alter”, “outro”); a
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alma humana é alterada – pois se comunica com a natureza animal e bestial do
corpo – mas possui o aspecto de abstração e de contemplação do mistério, logo
tanto pode se opor a uma determinada alteração, quanto ser alterada por outras
valências, que não as necessidades físicas.
É este poder de diálogo entre as forças cogentes de alteração externas e a
contemplação íntima da verdade, como motor do ânimo, que torna a alma humana
a única dentre as criações terrestres que possui sua parte eminente, a saber, a mente.
Acontece que o maior dos pecados é deixar de lado esta característica de ser
mente, preferindo viver pelo momento, como as bestas selvagens.
A mente é a parte superior da alma humana.
A etimologia aproximada da noção de “eminência”, pois é a mente o resultado da
cooperação fundamental entre a percepção do ser no Universo e a vontade de agir
para ascender do humo ao Criador.
No mundo contemporâneo, encontramos a ascensão do utilitarismo educacional
vinculado à mera ascensão social e econômica.
Estuda-se para “alcançar” um bom status social, bons cargos e reconhecimento
entre os pares, com ótimo salário para dar-se a aquisição de bens de consumo.
Não há de afastarmos a importância e a comodidade dos bens materiais, mas
também não podemos reduzir a ação humana apenas a este fim físico-temporário,
pois temos uma alma dotada da emergência potencial da mente.
Viver por viver, isto é, para mantença da “alma” meramente como força vital
e corpórea, se tomada como esforço unilateral, encrudesce e gera possível
defenestrar da mente do edifício que nos indica o infinito.
E Isidoro afirma claramente que viver sem ânimo, sem a mente sã, é como se a
nossa consciência estivesse “sem alma”, e a alma, “sem consciência”:
“Por isto é que os filósofos dizem que a vida permanece, mesmo sem
o ânimo, e a mente permanece sem a alma, condição para a qual eles
usam o termo “mendazes”.”

Mas como seria a vida do homem com uma alma “sem mente”?
Não é difícil entendermos, se observarmos as pessoas que, por doenças mentais,
acabam perdendo a capacidade de exposição dissertativa de sua mente.
Doenças terríveis, bem conhecidas na modernidade, expõe-nos pessoas com
demência gradativa, com a perda da percepção do ser e da exposição de sua
consciência, por conta de deficiência materiais no cérebro.
Acontece que, tais doenças servem para nos mostrar o efeito máximo da
demência, mas não para explicar totalmente o conceito pensado por Isidoro.
A demência como efeito é a incapacidade (maior ou menor) do sujeito perceber a
realidade, diferenciando-a de sua intimidade (seu tempo, suas opções, sua biografia
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etc), confundindo a percepção da verdade, tornando seu portador incapaz de
promover uma explicação clara do potencialmente existente, tornando-se escravo
das ilusões do momento.
Há gradações na demência, de modo que muitos doentes mentais de fato são
confundidos pelos acidentes materiais e químicos de seus cérebros, a mente não
mais é devidamente ordenada pelo Ser, ascende-se a inconsciência.
Mas esta desordenação que, no caso proposto, é resultado de uma deficiência
material que impede a ascensão dissertativa da mente, por meio do corpo,
também pode ser originada de fatores sociais, ideológicos ou culturais, como
acontece com seitas (como fora com o nazismo e, atualmente, o comunismo
cultural de movimentos sociais sem sentido) que, utilizando-se de símbolos
poderosos, repetição de ritos, discursos unilaterais, convencem os seus sequazes
de irrealidades, impedindo o direcionamento da mente para a verdade.
Nestes casos, ainda que aparentemente conscientes, os adeptos, seguem um
padrão absurdo, agindo incentivados por slogans que promovem uma demência
consciente: eles piamente creem em suas afirmações, ainda que necessário
reescrever o passado, criando um futuro impossível.
Portanto, a vida pode ser “com a alma, e sem a mente”, e isto de maneira
plenamente inconsciente (nas situações de doenças orgânicas) ou as com aparência
de consciência (nas situações de seguimentos ideológicos falaciosos).
Como podemos não cair na desordenação da mente promovida especialmente
por movimentos heréticos opostos à ordem da verdade?
Primeiro, é preciso atentar-se para os sentidos, para os objetos que nos são
dispostos a serem compreendidos e, em seguida, promover-se o direcionamento
da alma, a concretização da mente.
O conhecimento do corpo, como morada da alma, é um ponto inflexível. Isidoro não
nega ser indispensável reconhecer como funcionam os órgãos do corpo para ser possível
a administração da alma, dando condições para o bom desenvolvimento da mente.
Não à toa, define os membros superiores do homem, a cabeça, o cabelo, as mexas
longas e os curtos, a têmpora, a forma facial e a fronte.
Antecipa a importância do conhecimento da forma corporal como requisito para
a previsão do modo de educação da alma, sob o véu da mente conforme o caráter
de cada um.
Demais, seguindo a tradição de seu tempo, passa a explicar os olhos, tendo em
conta o sentido da visão como o mais amplo dentre todos, especialmente distante
dos inúmeros simbolismos repetidos por civilizações antigas que lhe foram
transmitidos por preceitos filosóficos do pitagorismo e do neoplatonismo.
O humor vítreo – ou visão – constitui a luz interna e externa que tira o homem das
trevas da ignorância, elevando-o para a segurança luminar da verdade.
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No texto, observamos há diferença entre a luz interna e a externa, esta confundese com o luminar físico, tornando possível de o homem diferençar um objeto de
outro, evitando o promover de um juízo equivocado sobre as coisas dispostas no
mundo físico; a luz interna, mais importante do que a externa, é a do nosso “olho
interior”, a iluminação que não vem de fora, mas do espírito, manifestada em várias
experiências místicas de contemplação, ao longo da história da cristandade.
O olho interior vê a verdade da vida como manifestação do Ser, sendo apenas
analogicamente semelhante à iluminação física do fogo, das lâmpadas, do sol.
É a iluminação da intimidade que traz a verdade do ente, a sua percepção do que
é, do que pode ser, mas, acima de tudo, a humildade para entender suas próprias
limitações, promovendo uma vida de gestão individual adequada, afastando-se do
despotismo do “querer”, sobre o “poder” e o “ser”.
TRADUÇÃO
DE HOMINE ET PORTENTIS1

SOBRE O HOMEM E AS PRESENÇAS

I. DE HOMINE ET PARTIBVS EIVS.

I. SOBRE O HOMEM E SUAS PARTES

[1] Natura dictaabeo quod nasci aliquidfaciat.
Gignendienim et faciendi potens est.
Hancquidam Deum esse dixerunt, a quo
omniacreata sunt et existunt.

A natureza é nomeada pelo fato de ser ela
quem faz algo nascer, eis ser ela detentora do
poder de fazer e de engendrar.
Alguns dizem que Deus é a natureza, pois
dEle todas as coisas são criadas e existem.

[2] Genus a gignendodictum, cuiderivatum
nomen a terra, exquaomniagignuntur; GUE
enimGraece terra dicitur.

A palavra nascimento (de GENUS) provém
de “engendrar”, o qual também é derivado
do nome “terra”, pois dela todas as coisas são
geradas, sendo que em grego, “terra” é escrita
e dita como GUE.

[3] Vita dictapropter vigorem, vel quod vim
teneatnascendiatquecrescendi. Vnde et
arboresvitamhaberedicuntur,
quiagignuntur et crescunt.

“Vida” é dita por causa do vigor, isto é, a força
que possui para nascer e crescer. Justo por isto
é que podemos dizer que as árvores possuem
vida, justo porque elas engendram e crescem.

[4] Homo dictus, quiaex humo est factus,
sicut [et] in Genesidicitur (2,7): 'Et creavit Deus
hominem de humo terrae.' Abusive autem
pronuntiaturexutraquesubstantiatotus
homo, id est exsocietateanimae et corporis.
Nam proprie homo ab humo.

“Homem” foi assim chamado por causa da
palavra “húmus”, já que ele foi feito deste,
como é dito no Gênesis que Deus criou o
homem do húmus da terra.
Nada obstante este sentido etimológico,
pronunciamos de modo abusivo esta palavra,
inserindo-a no contexto de “homem”, mesmo
diante da duplicidade de substâncias, isto é,
cooperação da alma e do corpo.
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[5]
Graeciautem
hominem
ANTHROPON
appellaverunt,
eo
quod sursum spectetsublevatus ab
humoadcontemplationemartificis sui. Quod
Ovidius poeta designat, cum dicit (Metam.
1,84):

Os gregos denominavam o homem de
ANTHROPON, eis que era o homem tomado
como quem se eleva para além de si, do
húmus para a contemplação do seu artífice.
É justamente isto que o poeta Ovídio designa
em suas Metamorfoses:

Pronaque cum spectantanimaliacetera
terram,
os
homini
sublime
deditcaelumquevidereiussit, et erectos ad
sidera tollerevultus.

“E enquanto os muitos animais observam
cabisbaixos a terra, Ele concedeu aos homens
um sublime semblante, e os ordenou a
observarem o céu e, eretos, a voltarem seus
olhares para as estrelas....”

Quiideoerectuscaelumaspicit,
ut Deum quaerat, non ut terram
intendatvelutipecora,quae natura prona et
ventrioboedientiafinxit.

Quem, portanto, olha ereto o céu, procura
por Deus, não pretende limitar-se a observar
a terra, como as bestas que a natureza as fez
curvadas para o chão, obedientes às ordens
do ventre.

[6] Duplex est autem homo: interior et
exterior. Interior homo anima, [et] exterior
homo corpus.

O homem, contudo, é dúplice: é interior e
exterior. O homem interior é “alma”; o exterior,
“corpo”.

[7] Anima autem a gentilibus nomen accepit,
eo quod ventus sit. Vnde et Graeceventus
ANEMOS dicitur, quod ore trahentes aerem
viverevideamur:
sedapertissimefalsum
est, quia multo priusgignitur anima
quamconcipiaer ore possit, quia iam in
genetricisuterovivit.

O termo “alma” provém dos pagãos, e que
significa “vento”. Justo por isto, entre os
gregos, o ela é chamada de ANEMOS, eis que
nos vemos viver (confirmamo-nos vivos) pelo
fato de estarmos a respirar o ar pela boca.
Esta premissa, todavia, não é verdadeira,
porque a alma é gerada muito antes do fato
de sermos aptos a respirar o ar pela boca,
porque permanece-se vivo no útero das
mães.

[8] Non est igituraer anima, quod
putaveruntquidamqui
non
potueruntincorporeameiuscogitarenaturam.

Portanto, a alma não é o ar, com alguns
pensavam pelo fato de não serem capazes de
compreender a natureza incorpórea.

[9] Spiritum idem esse quod animam
Evangelista pronuntiatdicens (Ioh.
10,18):
'Potestatemhabeoponendi
animam
meam,
et
rursuspotestatemhabeosumendieam.'
De
hacquoqueipsaDomini anima passionis
tempore memoratus Evangelista ita protulit,
dicens (Ioh. 19,30): 'Et inclinato capite
emisitspiritum.'

O espírito é justamente o mesmo que o
Evangelista chama de “alma”: “Eu tenho
o poder de rebaixar a minha alma, mas
também o de elevá-la”.
Sobre este mesmo tema, o Evangelista
profere suas palavras acerca da própria alma
do Senhor no tempo da paixão: “Ele inclinou
a cabeça e expeliu o espírito”.
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[10] Quid est enimemitterespiritumnisi quod
animam ponere? Sed anima dictapropter
quod vivit: spiritus autem velprospiritali
natura, vel pro eo quod inspiret in corpore.

O que é “expelir o espírito”, a não ser o
abandonar a alma? Todavia, enquanto a alma
é assim nomeada pelo fato de que ela está
em quem vive; o espírito, por seu turno, é
nomeado em virtude da natureza espiritual
ou daquilo que o sopra no corpo.

[11] Item animum idem esse quod animam;
sed anima vitae est, animus consilii.
Vndedicuntphilosophietiamsine
animo
vitammanere, et sine mente animam durare:
unde et amentes. Nam mentem vocari, ut
sciat: animum, ut velit.

Deste modo, alguns pensam que “animus”
(vontade) e “anima” (alma) sejam a mesma
coisa. Contudo, a alma é “da vida” (quem
concede vida aos corpos), enquanto a
vontade, “do conselho” (a disposição da
intenção para um determinado fim).
Por isto é que os filósofos dizem que a vida
permanece, mesmo sem o ânimo, e a mente
permanece sem a alma, condição para a qual
eles usam o termo “mendazes”.
Em síntese, chama-se de mente o que
conhece; e de vontade, o que deseja.

[12] Mens autem vocata, quod emineat in
anima, vel quod meminit. Vnde et inmemores
amentes. Quapropternonanima, sed quod
excellit in anima mensvocatur, tamquam
caput eiusvel oculus. Vnde et ipse homo
secundum mentem imago Deidicitur. Ita
autem haecomniaadiunta sunt animae ut una
res sit. Pro efficientiisenimcausarum diversa
nomina sortita est anima.

A mente é assim denominada por ser
“eminente” na alma, ou melhor, é ela que
“lembra” (de memorizar). Justo por isto,
chamamos as pessoas sem memória de
“dementes”. Então, não há outro motivo, a
saber, não chamamos a mente de alma, mas,
sim, da parte da alma que a todas excede,
como a cabeça ou os olhos. Nesta esteira,
o próprio homem é chamado de imagem
de Deus tendo em vista a sua mente. Há
de lembrarmos que todas estas partes do
homem são unidas à alma como se fosse
uma coisa única. Sabemos também que, em
virtude de seus efeitos, diversas causas têm
atribuídos vários nomes à alma.

[13] Nam et memoria mens est, unde
et inmemores amentes. Dum ergo
vivificatcorpus, anima est: dum vult, animus
est: dum scit, mens est: dum recolit, memoria
est: dum rectumiudicat, ratio est: dum spirat,
spiritus est: dum aliquidsentit, sensus est. Nam
inde animus sensusdiciturprohisquaesentit,
unde et sententia nomen accepit.

Pois bem, a memória é mente, justo por
isto os “sem memória” são os “dementes”
(“destituídos da plenitude da memória”).
Então, quem dá vida ao corpo é justamente
a alma, eis que, enquanto “deseja” é vontade
(ânimo), enquanto conhece, mente; enquanto
cultiva informações (recolhe-as) é memória;
enquanto julga com retidão, razão; enquanto
“sopra” é espírito, enquanto sente, sentido.
De fato, a alma é chamada de sensível em
vista de que ela “sente”, dando-se, portanto,
o nome de “sentença” (“opinião”, “ideia”,
“sentimento”) .
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[14] Corpus dictumeo quod corruptumperit.
Solubileenimatquemortale
est,
etaliquandosolvendum.

O Corpo é chamado de “corrupto” porque
perece. Ele é solúvel e, portanto, mortal, sendo
que em algum momento impreterivelmente
será dissolvido.

[15] Caro autem a creando est
appellata.
Crementumenimsemen
est
masculi, undeanimalium et hominum
corpora concipiuntur. Hinc et parentes
creatoresvocantur.

Diz-se “carne” (“caro”) por derivação de
“criar”, eis ter sido criada. O sêmen masculino
é chamado de “crementum” (“seiva do
nascimento”), porque por ele são concebidos
os corpos dos animais e dos homens.
Nesta linha é que os pais são chamados de
“criadores”.

[16] Caro autem exquattuorelementis
compacta est. Nam terra in carne est, aer in
halitu, humor in sanguine, ignis in calorevitali.
Habentenim in nobiselementa suam quaeque
partem, cuius quid debeturconpage resoluta.

A carne é composta por quatro elementos. A
terra está na carne; o ar, no hálito; o humor, no
sangue; e o fogo no calor da vida.
Cada um destes elementos possui em nós
(corresponde) a uma parte distinta, e que
mostra sua função devida quando a unidade
corporal é decomposta.

[17] Caro autem et corpus diversa significant. In
carne semper corpus est, non sempercorpore
caro. Nam caro est quaevidit, idem et corpus.
Corpus, quod non vidit, idem non caro. Nam
corpus diciaut quod post vitamestmortuum,
aut sine vita estconditum. Interdum et cum
vita corpus, et non caro, ut herba et lignum.

Já a “carne” e “corpo” possuem significados
diversos.
A carne sempre está presente no corpo, mas
nem sempre o corpo, na carne.
De fato, a carne é a que vive e ela mesma é
corpo (vivo); e o corpo que não vive também
não é carne (viva).
O corpo que permanece, após o fim da vida,
é corpo morto cuja condição de definição é a
falta da vida (cadáver).
Algumas vezes, há corpos com vida, mas sem
carne, como as ervas e as árvores.

[18] Sensuscorporisquinque sunt: visus,
auditus, odoratus, gustus et tactus. Ex quibus
duo aperiuntur et clauduntur, duo semper
patentes sunt.

São cinco os sentidos do corpo: visão,
audição, odor, gosto e tato. Dois deles
referem-se a órgãos que se abrem e se fecham
(continuamente), e outros dois a que sempre
ficam expostos.

[19] Sensusdicti, quia per eos anima
subtilissimetotum corpus agitat vigore
sentiendi. Vnde et praesentianuncupantur,
quod sintpraesensibus; sicutpraeoculis,
quaepraesto sunt oculis.

Diz-se “sentidos”, pois, por eles, a alma
sutilmente agita com todo vigor o corpo
inteiro.
Eles possuem este nome por ser expressa
neles a “presença” (“praesentia”), eis que o
objeto há de existir “diante” dos sentidos
(“praesensibus”), como podemos confirmar
com a visão de algo que está “diante dos
olhos”.
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[20] Visusest qui a philosophis humor
vitreusappellatur.
Visum
autem
fierquidamadseverantaut
externa
aetherealuce, aut interno spiritu lucido
per tenues vias a cerebrovenientes,
atquepenetratistunicis in aerem exeuntes, et
tuncconmixtionesimilis materiae visum
dantes.

A visão é chamada pelo filósofo de humor
vítreo.
Alguns afirmam que a visão ou é criada pela
luz externa no ar ou por um espírito interno
de luz, passando por tênues passagens do
cérebro, e, em seguida, penetrando por outras
membranas, expondo-se no ar, produzindo a
visão misturando-se com matéria similar.

[25]
Prima
parscorporis
caput;
datumqueilli hoc nomen eo quod sensus
omnes
et
nerviindeinitiumcapiant,
atqueexeo omnis vigendi causa oriatur.
Ibienim
omnes
sensos
apparent.
Vndeipsiusanimae,
quaeconsulitcorpori,
quodammodopersonamgerit.

A primeira parte do corpo e a cabeça; eis que
este nome é dado porque é dali que todos os
sentidos e nervos possuem início e a causa de
todas as forças de atividade se origina dela.
É dela que aparecem todos os sentidos. Por
isto, ela é de certo modo é própria da alma
que se põe acima do corpo e que de algum
modo governa a pessoa.

[21]
Visusdictus,
quod
vivaciorsitceterissensibus
ac
praestantiorsivevelocior,ampliusquevigeat,
quantum memoria intercetera mentis officia.
Vicinior est enimcerebro, undeomniamanant;
ex quo fit ut eaquae ad aliospertinentsensus,
'vide' dicamus; veluti cum dicimus: 'Vide
quomodosonat,' 'vide quomodosapit,' sic et
cetera.

O nome “visão” é atribuído a este sentido,
porque é mais vivaz do que os outros, sendo
também mais importante e mais veloz,
vigorando mais amplamente do que todos, tal
como a memória (e sua função) que também
é superior entre as várias funções da mente.
A visão é mais próxima do cérebro, e é dele
que todos os sentidos emanam.
Assim, falamos “veja”, ainda que nos refiramos
ao que pertence a outros sentidos, como ao
dizermos: “veja que som!”ou “veja que sabor!”
e outras frases nesta linha.

[26] Vertex estea pars qua capilli capitis
colliguntur, et in qua caesariesvertitur; unde
et nuncupatur.

A “coroa” (vertex) é a parte da cabeça em que
encontramos recoberta por cabelos , em que
as mechas ficam misturadas em espirais (isto
é “vertidas” de “vertere”), justo por tal motivo
deu-se o referido nome.

[27]
Calvariaabossibuscalvisdicta,
per
defectionem; et neutraliterpronuntiatur.
Obcipitium capitis pars posterior, quasi contra
capitium, vel quod sitcapitiretrorsum.

“Caveira” é a denominação oriunda de ossos
“limpos – sem carne ou pele” (“calvos”); sendo
pronunciada de modo neutro. A nuca é a
parte posterior da cabeça, como contrária à
cabeça, e assim porque é o inverso dela.

[22] Auditusappellatus, quod vocesauriat;
hoc
estaereverberatosuscipiatsonos.
Odoratusquasiaerisodorisadtactus.
Tacto
enim aere sentitur. Sic et olfactus, quod
odoribusadficiatur. Gustus a gutturedictus.

A audição é assim denominada, porque ela
arranja-se com vozes (haurire), isto é, suscita
sons pelo reverberar do ar. O odor é assim
chamado como se estivéssemos “tocados
pelos cheiros do ar”. O “toque do ar” (tactus),
por seu turno, é estarmos a sentir o ar (“tactus”
e “pertactare”). Eis, então, o olfato que significa
estarmos afetados pelos odores.
Já “gosto”, na mesma linha, provém de
“degustar” (“apetitar”).

[28]
Capillivocatiquasi
capitis
pili,
facti ut et decorem praestent et
cerebrumadversusfrigusmuniantatque
a
sole defendant. Pilos autem dictos a pelle,
quaprodeunt; sicutel pilo dicitur a pila,
ubipigmentumcontunditur.

“Cabelos” são assim denominados como
os primeiros defensores da cabeça (que
constroem sua forma), eis que prestam ao
enfeite dela, mas também protegem o cérebro
do frio e o defendem do sol. O termo “primeiro
defensor” ou “forma construída” (“pilos”)
também é atribuído à pele. E mais: este termo
“pilão” também origina “argamassa” (“pila”), eis
ser nele (no pilão) produzidos os pigmentos.

[29] Caesaries a caedendovocata, ideoque
tantum virorum est. Virumenimtonsum decet,
mulierem
non decet.

“Alto do cabelo” (“caesaries”) é chamado
em vista do termo “que deve ser cortado”
(“caedendo”), daí sua atribuição correta sós
aos homens, pois se mostra decente aos
homens cortá-los, e não, às mulheres.

[30] Comae sunt proprie non caesicapilli, et
est Graecussermo. Nam comasGraecicaimos
a secando nominant, unde et XEIREIN tondere
[dicunt]. Inde et cirrivocantur, quod etiam
idem Graeci MALLON vocant.

As mexas (“cabelos longos” - “comae”) não
são propriamente para serem cortadas,
configurando, ademais, uma palavra grega.
De fato, os gregos falavam em χαιµοσ no
sentido de “ser cortado”, e também falavam
ξειρειν para tosar. Assim, chama-se de “estar
ondulados” o que os gregos chamam de
µαλλον.

[31] Crinespropriemulierum sunt. Dictae
autem crineseo quod vittisdiscernantur.
Vnde et discriminaliadicuntur, aquibus
divisaereligantur.

Os cabelos armados e penteados são
propriamente das mulheres. E são chamados
de “crinas” por serem vistos como estando a
separar as bandas da cabeça. Neste sentido,
são ditos “discriminantes”, encontrando-se
ligando as divisas dela.

[23] Tactus, eo quod pertractet et tangat et per
omnia membra vigorem sensusaspergat. Nam
tactuprobamusquidquidceterissensibusiudicare
non possumus. Duo autem generatactus esse;
namautextrinsecusvenit quod feriat, autintus in
ipso corporeoritur.

Esse “toque” (tactus) é assim chamado porque
ele assenta-se, faz contato e distribui a força
dos sentidos, por todos os membros do corpo.
Na verdade, é com o tato que comprovamos
tudo aquilo que não podemos julgar com os
demais sentidos.
Pois bem, são dois os gêneros do tato: o
extrínseco – que provém do exterior – e o
intrínseco que se origina do interior de nossos
próprios corpos.

[24]Vnicuique autem sensuipropriamnaturam
datam. Nam quod videndum est,
oculiscapitur, quod audiendum est, auribus:
mollia et dura tactuaestimantur, saporgustu,
odor naribusducitur.

Cada um dos sentidos refere-se à sua própria
natureza dada. De fato, o que há de ser visto,
apenas é captado pelos olhos; o ouvido, pelos
ouvidos; as coisas moles e as duras apenas
estimadas pelo tato; o gosto, pelo sabor; o
odor, por seu turno, conduzido pelos narizes.
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[32] Tempora sunt, quaecalvariaedextralaevaquesubiacent. Quaeideo sic nuncupanturquiamoventur, ipsaquemobilitatequasitemporaquibusdamintervallismutantur.

As “têmporas” correspondem à parte que
subjaz tanto na direita quanto na esquerda da
cabeça.
Ela é chamada de “têmpora” (de “tempo”)
porque é movida, sendo como a própria
mobilidade do “tempo” (as estações) o qual
constantemente muda por intervalos.

[33] Faciesdictaabeffigie. Ibi est enimtota
figura hominis et uniuscuiusque personae
cognitio.

A face é assim denominada de “efígie” (figura
de um indivíduo). Nela percebe-se a figura
total do homem e o conhecimento de cada
pessoa em particular (individuo).

[34] Vultus vero dictus, eo quod
per
eumanimi
voluntasostenditur.
Secundumvoluntatemenim
in
variosmotusmutatur,
unde
et
differuntsibiutraque.
Nam
faciessimpliciteraccipitur
de
uniuscuiusquenaturaliaspectu; vultus autem
animorumqualitatem significas.

O “vulto” (expressão facial), por seu turno, é
assim dito porque é por ele que a vontade da
alma é mostrada. O vulto muda conforme a
vontade alternando em vários movimentos,
por isto o termo sofre de duplicidade de
sentidos.
A face é tomada simplesmente (em um
primeiro sentido) como o aspecto natural de
cada um ; o vulto, doutro viés, é o significado
da qualidade das almas (segundo sentido).

[35] Fronsaboculorumforaminibusnominata
est. Haec imago quaedam animi mentis
motumspecie
sua
exprimit,
dum
vellaetaveltristis est.

A fronte é denominada de “abertura entre os
olhos”. Esta imagem da alma exprime uma
espécie de movimento da mente, estando ora
feliz, ora triste.

[36] Oculivocati, sivequiaeosciliorum tégmina
occulant, ne quaincidentisiniuriaeoffensionelaedantur, sivequiaoccultumlumenhabeant, id est secretumvelintuspositum. Hiinter
omnes sensusvicinioresanimaeexistunt. In
oculisenimomne mentis indicium est, unde et
animi perturbatiovelhilaritas in oculisapparet.
Oculi autem idem et lumina. Et dictalumina,
quod ex eis lumenmanat, vel quod ex initio
sui clausamteneantlucem, autextrinsecusacceptamvisuiproponendorefundant.

Os olhos são assim chamados, ou devido às
membranas dos cílios que os ocultam, ou
porque os protegem de lesões acidentais, ou
porque possuem o lume oculto, isto é, lume
que é o próprio segredo ou está inserto nele.
Entre todos os órgãos sensoriais, os olhos são
os que estão mais próximos da alma. É nos
olhos que encontramos todos os indícios de
nossa mente, por isto, é que a perturbação e a
hilaridade são perceptíveis nos olhos.
Os olhos são também chamados de “luzes”,
pois é deles que a luz emana, ou porque eles
enclausuram a luz do seu início, ou porque
eles refletem a luz recebida do exterior para
suprir a visão.
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[37] Pupilla est mediuspunctusoculi, in quo
vis est videndi; ubiquiaparvae imagines
nobisvidentur, proptereapupillaeappellantur.
Nam
parvulipupillidicuntur.
Hancpleriquepupulamvocant: vocatur autem
pupila quod sit pura atqueinpolluta, ut
sunt puellae. Physicidicunteasdempupillas,
quasvidemus in oculis, morituros ante
triduum non habere, quibus non visis certa
est desperatio.

A pupila é o ponto médio (centro) do olho, e
parte em que encontramos a força da visão.
Justo por isto, quando fracas imagens são
vistas por nós, dizemos que é por causa de
nossas pupilas. Sendo assim, as nomeamos
“fracas pupilas”, eis que é dito “pupilas”, porque
são puras e limpas, como as donzelas.
E os fisiologistas dizem o mesmo, eis que a
pupila que vemos nos olhos das pessoas, não
pode ser mais notada nos moribundos, antes
de três dias de sua morte, quando não mais há
esperança de recuperação.

[38] Circulus vero, quo a pupillaalbae partes
oculiseparantur discreta
nigredine, corona dicitur, quod rotunditate sui
ornetambitumpupillae.

O círculo pelo qual as partes brancas são
separados da distinta negritude da pupila
é chamado de “íris” (coroa), pois, com sua
rotundidade, acaba por ornar a borda da
pupila.

[39] Palpebrae sunt sinusoculorum, a
palpitationedictae,
quiasempermoventur.
Concurrunteniminvicem,
ut
assiduo
motu
reficiantobtutum.
Munitae
sunt autem vallocapillorum, ut [et]
apertisoculis si quid incideritrepellatur, et
somnoconiventibustamquaminvolutiquiescant
latentes.

As pálpebras são a curva dos olhos, chamadas
assim devido à “palpitação”, porque elas
sempre estão em movimento.
Ora, elas movimentam-se continuamente
para, por tal assiduidade motora, restaurar a
visão fixa.
Demais, elas são protegidas por uma barreira
capilar, que uma vez abertos os olhos, um
objeto que eventualmente lhes possa atingir,
acaba repelido pelo movimento delas.
As pálpebras também são convenientes ao
sono, porque quanto mais cobertos os olhos
por elas mais calmo o ânimo e, portanto,
descansando latentes.

[40] Insummitate autem palpebrarumlocis, quibus se utraqueclausacontingunt,
extantadnatiordineservatocapilli tutelam
oculis ministrantes, ne inruentesfacileiniuriasexcipiant et exeonoceantur, ut pulverisvelcuiusquamcrassioris materiae arceantcontactum, aut ipsum quoque aerem
concidendomitificent, quo tenuematqueserenumfaciantvisum.

No cume das pálpebras, espaço em que
ambas se encontram, quando fechadas, os
cabelos, projetando-se ondulados, mantendo
uma determinada ordem, passam a servir
justamente para proteção dos olhos, de modo
que dificultam que estes sofram injúrias de
objetos exteriores e fiquem machucados,
evitando também o contato com poeira ou
com qualquer outro material grosso, e esta
proteção envolve também o impacto do ar,
permitindo que a visão permaneça tênue e
serena.
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[41] Lacrimasquidam a laceratione mentis
putantdictas; alii existimantideo quod Graeci
DAKRUA vocant.

Algumas pessoas pensam que “lágrimas” é
termo que provém da “laceração da mente”;
outros pensam o contrário, a saber, que é
termo que os gregos chamam δακρυου.

[42] Cilia sunt tegmina quibus operiunturoculi,
et dictacilia quod celentoculostegantque tuta
custodia. Supercilia dicta, quiasuperposita
sunt ciliis; quaeidcircopilisvestita sunt ut
oculismunimentapraetendant, et sudorem a
capite defluentemdepellant. Interciliumvero
est mediumilludinter supercilia quod sinepilis
est.

Os cílios são a proteção com as quais os
olhos executam sua função natural, e
assim são chamados porque eles selam e
cobrem os olhos com toda segurança. Dizse “supercílios” para o que está acima dos
cílios e que, portanto, são revestidos de
cabelo, estendendo a fortificação dos olhos,
e repelindo o suor que escorre da cabeça. O
“intercilium” é o espaço mediano entre os
supercílios que está sem cabelos.

[43] Genae sunt inferiores oculorum partes,
undebarbaeinchoant. Nam Graecebarbae.
Hinc et genae, quod indeincipiantgignibarbae.

As bochechas são as partes abaixo dos olhos,
onde nascem as barbas. De fato, o nome tem
relação com o termo grego yevelou. O termo
“bochechas” (“genae” do radical “genético”,
“genes”, “nascimento” etc) refere-se, portanto,
às barbas que começam ali a nascer.

[44] Malae sunt eminentes sub oculis partes
ad protectionemeorumsuppositae. Vocatae
autem malaesive quod infra oculosprominent
in rotunditatem, quamGraeci MULA appellant,
sive quod sint supra maxillas.

As maçãs do rosto são as estruturas eminentes
sob as partes dos olhos para a dar suporte
à proteção deles. São chamadas “maçãs”
(“malae”de “malum” – maçã) ou porque fixamse abaixo dos olhos, com um formato redondo
– que os gregos chamavam µηλου (maçã) −,
ou porque simplesmente encontram-se sobre
a mandíbula.

[45] Maxillae per diminutionem a malis;
sicutipaxillus a palo, taxillus a talo. Mandibulae
sunt maxillarum partes, ex quo et nomen
factum. Barbam veteresvocaverunt, quod
virorumsit, non mulierum.

Por fim, as mandíbulas são nomeadas no
diminutivo das maçãs dos rostos; o mesmo
acontece com “paxillus” (“pequena estaca”)
que é diminutivo e “palo” (“estaca”); com
“taxillus” (“pequeno dado”) e “talo” (“dado”).
As mandíbulas são partes dos maxilares, e é
justo por isto que possuem seu referido nome.
Os antigos, por seu turno, chamavam “barba”
(“barba”) o que referia-se aos homens (“vir”),
não às mulheres.2
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RECENSÃO
FANTE, Jair. Família, uma casa em construção: Sal da terra e luz para o mundo.
Brasília: Edições da CNBB, 2017, 191 páginas, 14 x 21 cm. ISBN: 978-85-7972-591-3
Sal da terra e luz para o mundo
Família: uma casa em construção. É assim que o autor se expressa ao referir-se à
família. Esta grande verdade é o fio condutor que perpassa os diversos conteúdos
expressos no livro acima citado.
O autor aborda, com fluência e desenvoltura, questões fundamentais que
envolvem a história bíblica e documental sobre a família assim como os tratados
mais recentes, principalmente a Exortação Apostólica Amoris Laetitia do Santo
Padre, o Papa Francisco.
Segundo o autor, a ocasião também é apropriada, pois vivemos em um tempo
marcado pelo pluralismo de ideias, de valores e de princípios, por contradições nos
mais diferentes âmbitos da vida, por mudanças e transformações rápidas, o que
gera perplexidade e desorientação. Em tempos assim, de “vida líquida”, é preciso
revitalizar o núcleo familiar para que seja bem constituído e orientado.
O primeiro e o terceiro capítulos fazem uma rica explanação bíblica sobre a criação
de Deus em preparação da casa para a morada de seus filhos e as responsabilidades
daí decorrentes. Segue mostrando grandes alianças que Deus faz com as famílias
humanas e os compromissos de ambas as partes. Sempre partindo dos textos
bíblicos, o autor atualiza o tema para o hoje da história. Referenda-se à primeira
família bíblica (Adão, Eva, Caim e Abel) para abordar a ligação entre a família
humana e a família divina, a desobediência humana e a misericórdia divina. A partir
da família de Abraão, o autor apresenta o valor da comunidade - Povo de Deus assim como a realidade da migração nos dias atuais. Analisando a família de Moisés,
reflete sobre a questão da adoção na realidade brasileira, orientação e testemunho,
tanto de quem adotou, quanto de quem foi adotado. Os desentendimentos e
sofrimentos familiares são tratados a partir da experiência familiar de Jó. A família
de Nazaré é referência ao abordar a proteção à família, dever próprio dos pais.
Fidelidade divina e infidelidades humanas são as marcas desta relação histórica e
salvadora.
No segundo capítulo, o autor apresenta, com maestria, as relações entre a família,
a casa e o lar. Destaca o valor e os papéis exercidos pelos personagens que compõem
a vida familiar, assim como os cuidados específicos para com os membros desta
célula mãe da sociedade. Para esta questão, o autor recorre à Exortação Apostólica
Pós-Sinodal do papa Francisco sobre a família “Amoris Laetitia”. Aqui se destaca o
valor do pai de família, da mãe e também dos avós, dada a experiência agregada no
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fluir dos anos. Ao tratar as questões que envolvem o mundo juvenil e suas relações,
o autor aporta uma valiosa reflexão sobre a violência nesta idade e a cultura de
morte tão presente em nossos dias. A autoviolência no mundo juvenil é tratada
com o cuidado e a seriedade que o assunto exige. Também, neste capítulo, há
uma expressiva contribuição sobre a adoção infantil como expressão do amor que
ultrapassa as relações estritamente biológicas. Há orientações para a adoção legal,
assim como testemunhos, tanto de adotantes, quanto de adotados.

|
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para o mundo. A rica fundamentação bíblica, documental e pastoral é uma marca
importante nesta significativa obra oferecida pelo autor às famílias do terceiro
milênio.
Ms. Jair Fante

O capítulo terceiro retoma a tradição familiar no mundo bíblico. As grandes
famílias bíblicas, como a de Abraão e Sarah, a de Moisés, a de Jó e outras, são
apresentadas com suas riquezas e problemas, assim como as atitudes de fé que
servem, ainda hoje, como exemplo de superação e resiliência.
Na quarta parte deste livro, podemos apreciar a missão da família nos dias atuais,
apoiada pela afirmação de Josué: “Eu e minha família serviremos ao Senhor” (Josué
24,15). A riqueza da família está na sua capacidade de realizar encontro, a exemplo
de Jesus. No encontro se cria vínculos, os vínculos reforçam os princípios e os
valores do bem viver e se realiza a comunicação entre os personagens envolvidos.
É no meio familiar que se desenvolvem os primeiros passos da comunicação com
seus valores e dificuldades. O autor apresenta, também, neste capítulo, as grandes
contribuições que a família oferece à sociedade, tais como: para a produção e
administração dos bens, para com a ecologia e para a transcendência do ser
humano.
O quinto capítulo traz à tona a relação mais eclesial da família na vivência da
riqueza sacramental da Igreja, como fator de equilíbrio no seio familiar. A santidade
da família se concretiza na vivência sacramental tais como: a escuta da Palavra de
Deus, o perdão e, principalmente, na assiduidade à Eucaristia, formando assim,
uma verdadeira Igreja Doméstica. Segundo o autor, não é possível viver a santidade
familiar sem a proximidade com Deus através da oração e da vivência sacramental,
fonte da graça e de toda bênção. É nesta relação com o Divino que a família efetivase como “Santuário da Vida”, pois é nela que a vida nasce, cresce e deve ser cuidada
até o seu desfalecer natural. Neste ambiente familiar e relacional se protege a vida
em seu crescimento e desenvolvimento integral.
Quanto ao sexto e último capítulo, o autor oferece excelentes reflexões sobre a
família como celeiro das vocações. É ali que se desenvolvem os valores de criação,
vivenciais e de atitude, pois, a família ensina a ter atitudes e tomar decisões
diante da vida. É também o lugar apropriado para a construção da vida, para o
aprendizado da liberdade e do amor. O amor e o perdão são elementos essenciais
para o desenvolvimento frutuoso de uma família. É também neste capítulo que o
autor fala da família em busca da felicidade, sua riqueza e possíveis desencontros.
Segundo o autor, a felicidade advém da vivência dos valores cristãos, abrindo
assim, espaços para a construção de uma vida saudável, livre e amorosa. O diálogo
se coloca como fio condutor para a efetivação destes elementos fundamentais
do bem viver familiar, pois, uma família bem planejada e orientada aponta para
um futuro feliz. É assim que a família assume seu papel de ser sal da terra e luz
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