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EDITORIAL
EDITORIAL

Somos uma Igreja-Comunhão a serviço da comunhão. Essa vocação
fundamental é ainda mais urgente quando vivemos um momento de divisão
e fragmentação no nosso tecido social como nação. Fala-se em crise de fundo
antropológico: qual a noção de ser humano que abraçamos? que sociedade
queremos construir? A crise nacional urge o papel das Instituições de Ensino
Superior (IES) em propor soluções que passem pelo diálogo. O Papa Francisco tem
escrito e falado abundantemente sobre o diálogo como método, meio e atitude.
Para a Faculdade Católica do Mato Grosso - FACC-MT a atual crise pela qual passa
a nação brasileira é fruto da falta de projeto de país que inclua a todos e supere o
espírito corporativista sempre presente entre nós (na gestão e) nas manifestações
públicas e privadas dos últimos tempos.
Fala-se em reformas do Estado brasileiro, mas parece que estas não
contemplam mudanças nos privilégios de certos grupos que gozam todas as
benesses. Reformas que, desse jeito, se tornam sinônimo de privar os mais
vulneráveis de seus direitos básicos. Para exercermos o papel de protagonismo
no diálogo precisamos buscar, acolher e lidar com a verdade; respeitar o outro
e desejar compreendê-lo; compor espaços de esperança na busca de soluções
duradouras e inclusivas.
A verdade deve ser projeto de vida pessoal e comunitário-social. Sem
assumirmos nossa própria verdade como nação será difícil vivermos nossa
vocação à liberdade que necessariamente passa por uma resposta livre ao convite
à comunhão com Deus e com os irmãos. Para viver na liberdade do compromisso
com uma sociedade mais justa é que fomos libertos por Deus em Jesus Cristo e
na força do Espírito. Não se constrói uma nação baseada na livre concorrência
do mercado, ditado por interesses do capital que se prevalece sobre o trabalho
multiplicando a concentração de renda, a exclusão e a exploração dos mais fracos.
A verdade da nossa fé implica em construirmos relações fraternas que incluem
todas as pessoas, não somente aquelas de meu partido, minha simpatia ou que
me fazem o bem. O apelo societário se propõe criar uma sociedade baseada no
respeito aos direitos humanos, na liberdade religiosa, na necessária consulta ao
conjunto da população. Não há soluções mágicas e nem pseudo-messiânicas para
o estado de escassez e concentração de renda. A solução passa pela verdade da
partilha, de uma vida mais simples, de criar um horizonte de serviço aos demais
com ideal de vida.
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Nossa vocação fundamental à comunhão nos confere um dinamismo
próprio de unir os diversos, compor consenso, insistir nos elementos que são
a maior parte do que une, nos fazem um só corpo ou tecido social. Para isso o
nosso ideal de comunhão não exclui ninguém, respeita as particularidades e visa o
crescimento pessoal e comunitário. Ouvir e acolher o outro compõe comunidade
pela força do Espírito de Cristo Jesus. Nunca foi tão necessário quanto agora
aprender a ouvir, resgatar o que nos aproxima, propor atividades de comunhão.
As raivosas manifestações das redes sociais servem apenas para construir muros,
consolidar mágoas, estratificar rótulos e preconceitos. Comunhão é dinamismo
de vida que precisamos cultivar a cada passo do caminho. É preciso desejar
compreender o outro, colocar-se em seu lugar, compor espaços de partilha. Esse
ano eleitoral precisa marcar o compromisso por vivermos a verdade do país, e
buscarmos comunhão no que é possível.
O ministério próprio do ensino superior se expressa em compor espaços
de esperança. Nós da FACC-MT desejamos e queremos estar engajados nesse
diálogo societário porque temos uma visão esperançosa e graciosa do futuro. Não
desistimos e desanimamos diante das crises e dificuldades. O amor e a comunhão
há de prevalecer porque todos somos filhos de Deus, “não há mais judeu ou grego,
escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus” (Gl
3,28).
Esse manifesto editorial é prefácio para os artigos da Studium 6 que se
enquadra nessa busca de diálogo e de ações propositivas e inclusivas a partir da
FACC-MT. O professor Flávio Fêo apresenta diversas considerações sobre a formação
moderna do conceito de história e historicidade em Foucault e Koselleck. As raízes
do que consideramos hoje história são cuidadosamente apresentadas nesse
artigo. Assim podemos tomar consciência de que a história se compõe e recompõe
como processo de humanidade. Há que se questionar uma visão excessivamente
otimista ou pessimista da história. História se faz na complexidade de todos os
sujeitos e buscando compor possibilidades porque a visão cristã é comprometida
com um mundo melhor para todos.
A professora-catequista Sirlei Maria Cichelero e o Pe. Edson Sestari
desenvolvem um artigo sobre algumas reflexões e implicações da pedagogia
sistêmica no contexto da formação de catequistas. Esse artigo é fruto do esforço
de toda a Igreja no Brasil e no Mato Grosso em especial, em buscar valorizar o
papel e o dinamismo protagonista do laicato. Os autores insistem na importância
da formação dos catequistas respeitando sua própria identidade a partir das três
leis da abordagem sistêmica. Desse modo a formação dos catequistas contribui à
maioridade dos sujeitos envolvidos no processo de catequese. Formar catequistas
é das tarefas mais nobres e necessárias em nosso contexto de mudança de
época. Essa tarefa deve ser de toda comunidade e deve levar em consideração
“a inteligibilidade do processo formativo do catequista que assim assume a
responsabilidade do seu crescimento pessoal e de toda a sua comunidade”. O
artigo aponta boas pistas pastorais que representam uma pequena contribuição
da Studium para o ano do laicato no Brasil.
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O terceiro artigo da Studium 6 apresenta o texto da palestra do Pe. João
Mac Dowell, SJ na semana filosófica e teológica da FACC-MT. O autor oferece
preciosas ferramentas para analisar o momento religioso na contemporaneidade
a partir da fenomenologia da experiência religiosa. Segundo Mac Dowell a forte
reação religiosa frente ao secularismo não necessariamente significou que o
mesmo foi superado. Mesmo na arena religiosa brasileira nunca houve tantos
que rejeitam qualquer afiliação religiosa e fortemente resistem a qualquer papel
da religião na esfera pública. Mais que números o autor propõe critérios para
avaliar o significado do fenômeno e da experiência religiosa. Esta não pode estar
apenas fundada em manifestações emocionais e afetivas. Mac Dowell sugere um
serviço próprio para a experiência religiosa: “compreensão do sentido da existência
enquanto dom do sagrado e ação de serviço ao sagrado e ao mundo.” E ainda, “o
homem religioso é chamado a empenhar-se o mais possível no desenvolvimento
integral da humanidade com o uso e a boa administração de todos os recursos
que lhe foram proporcionados pelo sagrado, justamente como colaboração com a
sua ação criadora, voltada também para a comunicação da plenitude de vida para
todos.” O que ilustra muito bem a proposta editorial da Studium 6.
A revista apresenta ainda três resenhas para enriquecer nossas leituras.
O Pe. Ernani Miguel apresenta o livro de Frei Ademildo Gomes: “Catequese
e moral cristã: Novos tempos, novas respostas”. Esse livro se sobressai como
uma excelente leitura para quem quer compreender melhor a catequese e seu
horizonte próprio a partir de uma abordagem pastoral. A partir de uma pausa nos
seus estudos de doutorado, o professor Arildo Marconatto nos envia uma resenha
do livro de Daniel Dennett: “Brainstorms: ensaios filosóficos sobre a mente a a
psicologia”. Uma sugestiva leitura provocadora de questionamentos e abordagens
multidisciplinares. E por fim a professora Maria Luiza Jimenez Jimenez apresenta
seu livro sobre a realidade das domésticas em Chapada dos Guimarães. Uma
iniciativa maravilhosa de criar espaços de integração, partilha, humanização e, por
que não dizer, de esperança.
Nós da revista Studium desejamos a você caro leitor e leitora uma fecunda
atividade de imaginar e criar espaços de esperança. Não esqueça de partilhar a
Studium 6 com os seus. Obrigado pelo apoio e incentivo e boa leitura.
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ARTIGOS

1 INTRODUÇÃO

ARTICLES
A IDEIA DE TEMPO COMO TOTALIZAÇÃO
NO CONCEITO MODERNO DE HISTÓRIA
THE IDEA OF TIME AS TOTALIZATION IN THE MODERN CONCEPT OF HISTORY
Dr. Flávio Fêo
Resumo
Este artigo é parte de uma pesquisa de doutorado sobre as relações entre Foucault e
a História. Naquele caso, trata-se de acompanhar o deslocamento operado entre As
palavras e as coisas (1966) e A Arqueologia do Saber (1969) no que diz respeito à noção de
descontinuidade. Este movimento é importante porque irá permitir uma reconfiguração na
noção de acontecimento. No caso da Arqueologia do Saber, o papel dos historiadores e, de
modo especial àquela história que Foucault chama de histoire nouvelle, será fundamental.
Contudo, para que se possa compreender essa mutação epistemológica nas ciências
históricas se faz necessário esclarecer as implicações que a tradicional concepção de
História pode acarretar. A essa História que podemos chamar de História em si, corresponde
o conceito de História que ainda hoje utilizamos. Portanto, a compreensão do modo pelo
qual a História em si se configurou numa perspectiva de tempo como unidade e se articula
num processo de construção de sentido e continuidade é fundamental para esclarecermos
o que significou a rearticulação do conceito de descontinuidade, tanto na historiografia
francesa do século XX, quanto no trabalho de História crítica do pensamento desenvolvido
por Michel Foucault.
Palavras-chave: História. Acontecimento. Tempo. Arqueologia.
Abstract: This article is part of a doctoral research on the relations between Foucault and
History. In this case, it is a question of following the shift between Words and Things (1966)
and The Archaeology of Knowledge (1969) with regard to the notion of discontinuity.
This movement is important because it will allow a reconfiguration of the notion of event.
In the case of the Archaeology of Knowledge, the role of historians will be fundamental,
especially, in that history that Foucault calls histoire nouvelle, . However, in order to
understand this epistemological transformation in the historical sciences, it is necessary to
clarify the implications of the traditional conception of History may entail. To this history
that we can call history itself, corresponds the concept of history that we still use nowadays.
Therefore, the understanding of the way in which History itself has been configured in a
time perspective as a unit and is articulated in a process of construction of meaning and
continuity is fundamental in order to clarify what the re-articulation of the concept of
discontinuity meant, both in the French historiography of XXth century, and in the work of
critical history of thought developed by Michel Foucault.
Keywords: History. Event. Time. Archaeology.

STUDIUM, Várzea Grande, ano 5, n. 6, p. 1-86, abril 2018

11

Pensamos e, de certo modo sentimos a História, como uma espécie de
“processo geral, abstrato e dinâmico, que conecta o passado ao futuro” (ASSIS,
2011, p. 127.) Essa ideia de História, que toma forma na modernidade e permanece
em nossos dias, consegue acomodar e sustentar o conjunto dos fatos em sua
totalidade. Também por isso, certamente, Michel Foucault entendia a História, na
modernidade, como o
modo de ser fundamental das empiricidades (...) a História, a partir
do século XIX, define o lugar de nascimento do que é empírico, lugar
onde, aquém de toda cronologia estabelecida, ele assume o ser que
lhe é próprio. É por isso certamente que tão cedo a História se dividiu,
segundo um equívoco que sem dúvida não é possível vencer, entre
uma ciência empírica dos acontecimentos e esse modo de ser radical
que prescreve seu destino a todos os seres empíricos e a estes seres
singulares que somos nós. (FOUCAULT, 1999, p.300, grifo nosso.)

Ao longo de seu trabalho Foucault apresentará múltiplas perspectivas da
História, contudo, de uma maneira geral, os historiadores não estão ausentes de
suas reflexões.
Todavia, quando nos referimos aqui a uma História dos historiadores,
estamos cientes da generalidade desta expressão, afinal, de Heródoto a Foucault
as perspectivas foram de fato muito diversas, de modo que,
no plano da reflexão acerca da natureza e da função da historiografia,
a diversidade de argumentos apresentados num período tão vasto,
certamente impõe fortes dificuldades a qualquer abordagem
generalizadora. (ASSIS, 2011, p.107).

Estas mesmas dificuldades que, certamente, adiaram ad eternum o
trabalho que Foucault gostaria de ter realizado. Em nota de rodapé no seu texto de
1968, Resposta a uma questão, ele dizia: “Espero ter tempo de analisar os problemas
do discurso histórico em uma próxima obra, que se intitulará mais ou menos: O
passado e o presente: uma outra arqueologia das ciências humanas.” (FOUCAULT,
2001, p. 704). Como sabemos, essa obra nunca foi escrita.
Todavia, a fim de evitar o excesso de generalidade da expressão: “História
dos historiadores”, gostaríamos de usar esta expressão, num sentido mais específico.
É na perspectiva de uma História em si, ou ainda, de uma História como
singular/coletivo, como a chamou Koselleck (2006), que vamos identificar como
a História dos historiadores e que, de um lado, representa o contraponto da
historiografia dos Annales (Cf. LE GOFF; CHARTIER; REVEL, 2005; BURKE, 2010), esse
movimento historiográfico francês que levou a uma grande reviravolta sobre todos
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os ângulos da pesquisa histórica e, de outro, o que Foucault identificou tanto como
História das ideias, quanto como História das mentalidades.
2 A IDEIA DE UMA HISTÓRIA EM SI
Geschichte e Historie (KOSELLECK; MEIER; GÜNTHER; ENGELS, 2013) são
dois termos alemães que equivalem ao português História. Para Koselleck, sua
junção, indica o nascimento do conceito de História na modernidade, entre 1750
e 1850. Até então, o termo era utilizado predominantemente no plural ou como
indicador de relatos particulares. Das renovadas reflexões modernas influenciadas
pelo Iluminismo a História foi reformatada e passou a ser um termo singular
desprovido de objeto. Só na modernidade foi possível se pensar numa “História em
si”, uma “História como tal”, condição de toda experiência e expectativa possível.
(KOSELLECK, 2006, p. 235)1
A originalidade das interpretações de Koselleck acerca da
modernização do conceito de História é marcada justamente pela
preocupação em entrecruzar contextos intelectuais, políticos e
sociais; pela distribuição bem balanceada de atenção analítica entre
os grandes e os não tão grandes autores que lhe servem de fonte;
bem como pelo emprego inovador de dicionários e enciclopédias,
antes largamente ignorados na História das ideias. (ASSIS; MATA,
2013, p. 13).

Por outro lado, não se pode negar que quando trata do conceito de
História na modernidade, Koselleck se restringe a uma perspectiva alemã desta
questão. Neste sentido é importante mencionar uma crítica à Koselleck no que diz
respeito à sua tese-chave de que nas décadas finais do século XVIII o conceito de
História teria ganho a forma de um singular-coletivo, com a absorção pelo termo
germânico Geschichte das principais camadas de significado relacionáveis ao termo
História. A crítica tem demonstrado que o que Koselleck chama de Sattel-Zeit, isto é,
1
Para o trabalho que segue vamos nos valer substancialmente do Geschichtliche Grundbegriffe, (em
português contamos apenas com a tradução do verbete “história”: KOSELLECK, Reinhart; MEIER, Christian;
GÜNTHER, Horst; ENGELS, Odilo. O Conceito de História. Trad. René E. Gertz. Belo Horizonte: Autêntica
Ed., 2013.) Cf. BRUNNER, Otto; CONZE, Werner; KOSELLECK, Reinhart. Geschichtliche Grundbegriffe.
Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Spranche in Deutschland, 8 vols, Stuttgart: Klett-Cotta,
1972-1997. O mérito dos historiadores alemães ligados à Begriffsgeschichte (história dos conceitos)
não está relacionado apenas à excelência intelectual das suas grandes produções pouco conhecidas e
pouco traduzidas para o português, (A Begriffsgeschichte tem se caracterizado pela edição de volumosos
dicionários de conceitos, cujos representantes de maior relevância são o Historisches Wörterbuch der
Philosophie (Dicionário Histórico de Filosofia), editado por Joachim Ritter e Karlfried Gründer a partir de
1971; o Geschichtliche Grunddbegriffe. Historiches Lexikon zur politischsozialen Sprache in Deutschland
(Conceitos Históricos Fundamentais. Léxico Histórico da Língua Política e Social na Alemanha), editado
por Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck a partir de 1972; e o Handbuch politisch-sozialer
Grundbegriffe in Frankreich 1680-1820 (Manual de Conceitos Políticos e Sociais Fundamentais na França),
editado por Rolf Reichardt e Eberhard Schimitt desde 1985.) mas pelo fato de ter se constituído como uma
alternativa à História das ideias.
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este período de transformação moderna do conceito de História, esta “passagem”
como é geralmente traduzida, entre 1750 e 1850, não obstante os elos tão bem
amarrados no texto de Koselleck entre a História da palavra História e a História
da ideia de História precisariam ser refeitos no que diz respeito à precedência do
termo alemão (Geschichte). De acordo com Assis e Mata, essa demonstração é feita
por Jan Marco Sawilla ao afirmar que:
No espaço linguístico francês o termo historie já era, no último terço
do século XVII, comumente mobilizado na forma singular para
conotar, às vezes até mesmo simultaneamente, tanto o conhecimento
histórico como a realidade dos acontecimentos passados. Com base
em citações de autores como Jean Bossuet, Jean Racine, Saint-Réal e
Fontenelle, Sawilla busca refutar a interpretação de Koselleck de que
o velho conceito de História teria adquirido o caráter de um conceito
coletivo-singular apenas no bojo das transformações da Sattelzeit.
(KOSELLECK, 2013, p. 14).

À parte a crítica de um certo pioneirismo alemão na disponibilização de um
conceito coletivo-singular de História, o trabalho de Koselleck permanece tendo
todos os méritos de com maestria ter levantado todos os aspectos importantes
das mudanças fundamentais ocorridas no século XVIII no que diz respeito à
representação do tempo.
Tais mudanças, evocadas pela palavra-chave “temporalização”
(Verzeitlichung), se relacionam, por exemplo, à crescente disjunção
da percepção da aceleração do tempo; à abertura do futuro, dantes
fechado nos quadros de uma concepção escatológica de História;
ao reconhecimento da natureza perspectivística da apreensão da
experiência; à ênfase no caráter individual dos sujeitos históricos; à
admissão da “produtibilidade” (Machbarkeit) do processo histórico;
ao enfraquecimento do padrão exemplar de justificação da
historiografia. Todos esses e muitos outros processos são muito
bem apresentados e analisados no verbete, e com uma abrangência
e profundidade que, parece-nos, ainda não têm rival na literatura
especializada. (2013, p. 15)

Ao contrário da ideia de História moderna, essa espécie de transcendental
que é a condição de todos os acontecimentos, e que também os unifica numa
noção unitária do tempo, nas narrativas e crônicas do passado não havia a
História, mas haviam diversas Histórias. A História do Império, a História da França,
a História disso ou daquilo, mas sempre Histórias, no plural. O próprio Foucault
nos explica que “o que existia no século XVI e até meados do século XVII eram
Histórias.” (FOUCAULT, 1999, p. 175). O que se poderia ganhar com ela estaria
no fato de que a História seria o instrumento privilegiado de representação
das melhores memórias possíveis. Nas palavras de Droysen: “Não um quadro
do acontecido, mas aquilo que do passado... ainda é não passado.” (DROYSEN
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apud GÜNTHER, 213, p. 118). Todavia, neste processo, até a consolidação do
conceito no final do século XVIII, a História sofrerá uma alteração linguística que
a transformará no seu próprio objeto.
Naquilo que tange à História do termo, o conceito se cristaliza a
partir de dois processos de longa duração, que no final vão confluir
e, assim, desbravar um campo de experiência que antes não podia
ser formulado. Por um lado, trata-se da criação do coletivo singular,
que reúne a soma das Histórias individuais em um conceito comum.
Por outro lado, trata-se da fusão de “História” (como conjunto de
acontecimentos) e “Historie” (como conhecimento, narrativa e ciência
históricos). (KOSELLECK, 2013, p. 119).

Enquanto coletivo singular, a História acaba por definir as condições para
as possíveis Histórias individuais. Individualmente as Histórias passam a articularse em relações e, por mais complexas e por mais efeitos que possam demandar
caracterizam-se pela peculiaridade e autonomia, no sentido de que não se define a
História por nenhum acontecimento, mas todos os acontecimentos são históricos.
Dentro desse espaço de realidade, é que todas as Histórias acontecem. Esta
autonomia não será outra coisa que o reflexo desse desligamento que vinha se
anunciando há algum tempo entre a História e o recurso a Deus. Surge assim, aos
poucos, um tempo genuinamente histórico no conceito de História.
(...) para caracterizar a autorreferenciação da História a si mesma,
como última instância, se recorrera à expressão “História como tal”
(Geschichte überhaupt), e a algumas fórmulas correspondentes. Mas,
dentro de pouco tempo, o sentido pretendido se incorporou na
simples palavra “História”. Essa História como sujeito de si mesma se
transformou num agens autoativo, de forma que Hegel, mais tarde,
pôde falar no “trabalho da História”. (KOSELLECK, 2013, p. 128)

Não há dúvida que esse novo mundo da experiência que passa a
bastar-se a si mesmo supõe uma pretensão imanente de verdade. Por isso os
historiadores estarão obrigados a verificar relações que não se orientam mais
pela sucessão natural das coisas, sejam as gerações de soberanos, sejam as
órbitas das estrelas. “A História funda sua própria cronologia” (KOSELLECK, 2013,
p. 127). Neste sentido, marca-se com a pretensão de verdade, de uma verdade
própria, o início de um movimento de transposição que vai deixando para trás a
Teologia e o Direito e, sem perder contato com outras formas estéticas de escrita,
se aproxima bastante da Filosofia. De qualquer modo o que se pode notar é uma
alteração conceitual, um deslizamento do conceito. A mudança é significativa
em relação aos topos da Antiguidade e mesmo da Idade Média, que consistia na
ideia de que a escrita da História só poderia ser realizada por aquele que a tivesse
visto ou participado dela.2 Agora a História ganha um novo status, torna-se um
2 Embora se possa considerar que desde a crônica medieval há uma mudança neste aspecto da história,
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conceito amplo, que incluirá realidade e reflexão. Isso é ainda mais notável na
língua alemã, que desde o século XIII passou a usar o termo Geschicht ao lado
de Historie. De acordo com Koselleck desde os vocabulários do século XV vinha
ocorrendo uma sobreposição destes termos onde “historia” compreende tanto
o sentido de geschicht, um acontecimento, uma coisa que aconteceu; quanto
historie, um discurso escrito que conta como aconteceu.
O que é decisivo é que, no último terço do século XVIII, foi transposto
um patamar. Os três níveis (situação objetiva, a representação
dela, e a ciência a respeito) foram reunidos num único conceito:
“Geschichte”. Levando-se em consideração o emprego das palavras
na época, trata-se da fusão do novo conceito de realidade expresso
em “História como tal” [Geschichte überhaupt], com as reflexões que
ensinam a entender essa realidade. (KOSELLECK, 2013, p. 134).

Este novo conceito de História, responsável por singularizar as diversas
Histórias, para então tornar-se (autônoma) “História como tal”, abriu um novo
espaço de experiências que tornou possível que os diferentes tempos e períodos
dessa experiência, tomassem o lugar da Historia Magistra Vitae3. Enfim, tínhamos
agora uma História que se caracterizava por ser um singular coletivo, que reunia a
soma de todas as Histórias individuais.4
3 A FILOSOFIA DA HISTÓRIA
Com efeito, desde então, toda a realidade passou a ser interpretada como
histórica. Para dizer de um outro modo, esta História como realidade e reflexão
sobre essa realidade tornou-se uma única coisa, um único conceito. O conceito de
História em si.
A partir de então o processo dos acontecimentos e o processo de
sua conscientização convergiram para um conceito único. Nesse
Foucault prefere pensar que pelo contrário, há um retorno dessa significação arcaica na medida em que
a episteme clássica no que diz respeito à história natural se caracteriza pela observação e a invenção do
microscópio: “A velha palavra história muda então de valor e reencontra talvez uma de suas significações
arcaicas. Em todo o caso, se é verdade que o historiador, no pensamento grego, foi realmente aquele
que vê e que narra a partir de seu olhar, nem sempre foi assim em nossa cultura. Foi, aliás, bem tarde, no
limiar da idade clássica, que ele tomou ou retomou esse papel.” (FOUCAULT, 1999, p. 178.).
3 “Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis, qua voce
alia nisi oratoris immortalitati commendatur” [A história é a testemunha dos tempos, a luz da verdade, a
vida da memória, a mensageira da velhice, por cuja voz nada é recomendado senão a imortalidade do
orador] (CICERO, De oratore, 2,36; apud KOSELLECK, 2006, p. 43).
4 Com algum risco, podemos ver nesta definição dada por Foucault um pouco deste sentido dado
por Koselleck: “A História, como se sabe, é efetivamente a região mais erudita, mais informada, mais
desperta, mais atravancada talvez de nossa memória; mas é igualmente a base a partir da qual todos os
seres ganham existência e chegam à sua cintilação precária. Modo de ser de tudo o que nos é dado na
experiência, a História tornou-se assim o incontornável de nosso pensamento.” (FOUCAULT, 1999, p. 299)
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sentido, a nova expressão pode ser considerada como uma espécie
de categoria transcendental: as condições de uma experiência
possível da História e as condições de seu conhecimento possível
foram reunidas em um mesmo conceito. (KOSELLECK, 2006, p. 236-7).

Se acrescentarmos a esse processo de convergência a renúncia a
uma instância extra-histórica podemos compreender com alguma justeza a
emergência do que Voltaire veio a chamar de Filosofia da História.5 É bom que se
diga que a expressão, ao menos no seu surgimento, não tem uma conotação de
ciência especial, mas constitui um desdobramento da própria “História como tal”.
No entanto é inegável que “foi graças à Filosofia iluminista que a Historie como
ciência se separou da Retórica e da Filosofia moral, e se livrou da Teologia e da
Jurisprudência, a quem estivera subordinada”. (KOSELLECK, 2013, p. 136).
De todo modo, para alcançar esta configuração que cria as condições para
o surgimento de uma História moderna e autonomizada podemos levar em conta
um processo que se desdobra em algumas etapas.
A primeira delas está ligada à reflexão estética que ajudou a configurar a
Filosofia da História no século XVIII. É importante notar que desde que a exigência
de uma Historia Magistra Vitae deixou de ser preponderante, a ênfase nos res factae
deslocou-se para os res fictae. Esta constatação se evidencia, de acordo com Koselleck
pelo “fato de que também contos, novelas e romances passaram a ser editados com
o subtítulo “histoire véritable” (2006, p.51). 6 O romance histórico parece ter tirado
proveito desse momento, o que contribuiu para a exigência de uma reflexão apurada
acerca da questão do sentido dos acontecimentos, sua finalidade e seu processo.
Enquanto a arte do romance foi se comprometendo com a realidade
histórica, a Historie, inversamente, foi submetida ao mandamento
poetológico de criar unidades de sentido. Passou-se a exigir-lhe uma
maior arte de representação, em vez de narrar séries cronológicas, ela
deveria desvendar motivos secretos, e tentar descobrir uma ordem
interna em meio aos acontecimentos casuais. Dessa forma, através
de um tipo de osmose recíproca, ambas as categorias levaram à
descoberta de uma realidade histórica a que só se poderia chegar
através da reflexão. (KOSELLECK, 2013, p. 141).
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Se por um lado havia para alguns uma exigência de verdade implícita
no trabalho do historiador que o levava necessariamente a reivindicar a verdade
imanente dos fatos, o que estava relacionado diretamente com a forma de
apresentação que, ou deveria ocupar-se com o que é ou com o que parece, havia
para outros um problema filosófico bastante sério a se colocar que remetia à poética
de Aristóteles.7 Quanto a esta questão, em sua especificidade, que demandaria
uma tríplice implicação, entre filosofia, história e poesia, nos limitamos a identificar
algumas referências importantes. (RICOEUR, 2010; BELO, 1994) 8
Configurava-se assim, falando de um modo geral, o campo dos que
atribuíam maior valor de verdade à História, às res gestae ou res factae (às ações,
aos fatos) acusando o poeta, o romancista, de pelas res fictae (ficção, invenção)
induzir à mentira; e, por outro lado, da posição contrária que se apoiava em
Aristóteles e tratava da desvalorização da História frente à poesia. Para Lessing,
o aristotélico do século XVIII: “Verdades históricas casuais nunca podem
transformar-se em verdades racionais necessárias.” (LESSING apud KOSELLECK,
2013, p. 137)
A exposição dos historiadores iluministas a este postulado aristotélico
somada a um novo conceito reflexivo da História criou condições para que o
historiador passasse a utilizar dos recursos da ficção. Mais do que criar reservas,
a ideia de uma poética da História foi um elemento adicional na constituição do
conceito.
O Iluminismo, portanto, fez as res factae e as res fictae deixarem de
estar em uma relação de pura oposição. Com esse processo realizase também a assim chamada estetização, que mais tarde veio a dar
cores ao historismo. Porém, trata-se de algo mais que estetização e
consciência histórica crescente, que teriam desde então estruturado
a História [historie]. Por trás da nova coordenação entre as res fictae
e as res factae se encontra sobretudo a experiência moderna de um
tempo genuinamente histórico, que obrigou a misturar ficção e
facticidade. (KOSELLECK, 2006, p. 250)

Essa discussão não deixou de produzir eco já no século XIX, quando
Gervinus, em 1837 também reivindicava uma poética para a História:

5 VOLTAIRE, Philosophie de l’histoire. Amsterdam, 1765 (sob o pseudônimo de Abbé Bazin). O termo
foi usado pela primeira vez por Voltaire. No entanto, a Filosofia da História que se caracterizou desde
então, como reflexão sobre o sentido e o télos da história não aparece em Voltaire, ainda assim pode-se
dizer que Voltaire o aplicou, pela primeira vez, na acepção moderna do termo, distinta da interpretação
teológica da história. No Essai sur les moeurs et l’esprit des nations, já não predomina o princípio da
vontade de Deus e da providência divina, mas da vontade do homem e da razão humana. Com a
gradual dissolução da crença setecentista na razão e no progresso, a filosofia da história ficou mais ou
menos desamparada. O termo continua a ser usado ainda mais generalizadamente do que antes, mas
o seu conteúdo tem sido tão diluído que qualquer pensamento sobre a história se pode intitular uma
filosofia. (Cf. LÖWITH, 1991, p. 15)

7 O texto aristotélico em questão dizia: “(...) não é ofício de poeta narrar o que aconteceu; é, sim o
de representar o que poderia acontecer, quer dizer: o que é possível segundo a verossimilhança e a
necessidade. Com efeito, não diferem o historiador e o poeta por escreverem verso ou prosa (pois que
bem poderiam ser postos em verso as obras de Heródoto, e nem por isso deixariam de ser história, se
fossem em verso o que eram em prosa) – diferem, sim, em que diz um as coisas que sucederam, e outro
as que poderiam suceder. Por isso a poesia é algo de mais filosófico e mais sério do que a história, pois
refere aquela principalmente o universal, e esta o particular. Por “referir-se ao universal” entendo eu
atribuir a um indivíduo de determinada natureza pensamentos e ações que, por liame de necessidade
e verossimilhança, convêm a tal natureza; e ao universal, assim entendido, visa a poesia, ainda que dê
nomes às suas personagens”. (ARISTÓTELES. Poética, 1451b).

6 Muito próximo desse contexto Roger Chartier nos lembra da definição de História do Dicionário
Furetière em 1690, para o qual a História é considerada como a narração das coisas ou das ações como
elas aconteceram, ou como elas podiam ter acontecido. (Cf. CHARTIER, 2011, p. 257).

8 O texto de Ricoeur faz o seguinte comentário: “Os últimos tradutores franceses dizem: a crônica,
uma vez que reservam o termo história para traduzir mythos. Por outro lado, essa escolha tem a
vantagem de dar lugar a um juízo menos negativo sobre a historiografia;” (2010, nota 21, p. 73)
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Uma obra artística requer, antes de tudo, um acabamento em si
mesmo, um todo fechado e uma unidade de plano, um resumo
das partes, formando um todo. Políbio já havia extraído essa
exigência de A poética, de Aristóteles, transmitindo-a para sua
obra histórica, (...) A unidade de plano é uma exigência que cada
obra poética ou filosófica atende por si mesma; no entanto, a
maioria das obras históricas não atenta para isso. Aqui, portanto,
o historiador precisa aprender com o poeta e o filósofo. (2010, p.
44).9

Mas passagens como essa podem apenas identificar o que, Christian
Meier chamou de “anacronismos de longa data”. Aristóteles, por exemplo,
teria usado o Prooemium10 de Heródoto equivocamente, compreendendo
ίστορία, isto é, a palavra grega que viria a designar História, como referência
de conteúdo histórico.11 Este problema deixamos para os historiadores da
antiguidade e os especialistas do grego antigo. Todavia, até bem pouco, a
História poderia ser entendida apenas como um ramo da retórica ou mais
contemporaneamente, da literatura. Não que este entendimento esteja
plenamente desabonado.12
9 Talvez seja o caso de levarmos em conta a máxima que diz: “Se não soubermos ler os acontecimentos
e textos do passado em diferentes estratos, isto é, tirá-los de seu contexto original e reuni-los
progressivamente, não avançaremos na interpretação da confusa realidade histórica.” (KOSELLECK,
2006 p. 248).
10 “Esta é a apresentação da investigação [ίστορίν] de Heródoto de Halicarnasso, para que o tempo
não apague os trabalhos dos homens e para que as grandes proezas, praticadas pelos gregos ou pelos
bárbaros não sejam esquecidas; e, em particular, ele mostra o motivo do conflito que opôs esses dois
povos.” (Cf. HERODOT. Prooemium. 7, 96, 1; 2, 99, 1; 2, 118, 1; 2, 119, 3; 2, 44, 5. Apud MEIER, 2013, p. 41.)
Ver também (BURGUIÈRE, 1993, p. 378).
11 “Objeto da Historie são, segundo Aristóteles, os transcursos de acontecimentos político-militares.
O termo para essa categoria ele (ou alguém antes dele) aparentemente buscou na primeira linha
de Heródoto, quando erroneamente tomou ίστορίν como designação para o “conteúdo histórico”,
ou melhor, para o gênero estético determinado pelo conteúdo dos “transcursos de acontecimentos
político-militares dentro de um espaço temporal”. Também é curioso notar que é em Aristóteles que se
encontra pela primeira vez o termo ίστορικός que tem o sentido geral de pesquisador, ou se quisermos,
historiador. (Cf. MEIER, 2013, p. 45)
12 Vale lembrar como exemplo o debate que se desenvolve a algumas décadas, em torno da obra do
historiador norte-americano Hayden White, que entende todo trabalho histórico como necessariamente
constituído a partir de um estilo retórico (tropos) que é a estratégia poética na qual o historiador se apoia
para construir seu texto. Em uma palavra, toda história é ficção. (WHITE, 1995). – Mais recentemente,
indica-se: (RANCIÈRE, 2014) e, (CARRARD, 1992). – Em Hayden White, diferentemente de Jacques
Rancière a questão se dá muito mais entre História e Literatura. Na mesma época da publicação de
Meta-história eram publicados na França L’Écriture de l’Histoire de Michel de Certeau (O livro foi precedido
pelo ensaio: L’opération historique publicado em Faire de l’histoire, sob a direção de Jacques LE GOFF e
Pierre NORA), mas também por: Comment on écrit l’histoire de Paul Veyne. Chartier parece lamentar o
desconhecimento entre autores e obras de um lado e outro do Atlântico, no momento em que foram
lançados os livros. Haveriam convergências frutíferas entre os autores que poderiam ter aprofundado
a discussão em torno das implicações de uma história que não poderia se subtrair à ciência na mesma
medida em que estaria fortemente ligada às formas literárias (2002, pp. 101-102).
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De toda maneira, a constituição de uma “História como tal”, em sua estreita
relação com a filosofia, primeiro como conceito reflexivo, depois como poética,
apresentou repercussões importantes.13
4 A HISTÓRIA COMO UM PROCESSO (RACIONAL)
Uma segunda etapa de configuração, do conceito moderno de História, se dá
na passagem da moralização à processualização da História. Ao lado da afirmação da
História como categoria de realidade e reflexão que se constitui num longo processo
envolvendo res fictae e res factae, ao final do qual a Estética é absorvida pela Filosofia
da História, coloca-se a transição entre a necessidade de formulação de um juízo moral,
por parte dos historiadores, e a ideia de processo, vinculada à História geral, mundial.
Os historiadores vão deixando aos poucos de se responsabilizar pelo juízo pessoal dos
fatos. A ideia de não só ensinar, mas melhorar, vai perdendo força no final do século XVIII
na medida em que “o ônus da prova para a moralidade foi transferido para a própria
História.” (KOSELLECK, 2013, p.147). De qualquer modo estas transformações são lentas,
mas uma metáfora judicial que se tornou recorrente com o verso de Schiller: “A História
mundial é o tribunal do mundo”; agregará ao historiador uma função judicial filosófica.
Vivenciar a História como um tribunal poderia aliviar o historiador
da formulação subjetiva de seu juízo. Por isso, Hegel se defendeu,
de consciência tranquila, contra a acusação da “presunção de ter-se
comportado como juiz do mundo”, ao desenvolver a História como
processo. Os acontecimentos da História geral do mundo representavam
para Hegel a “dialética dos espíritos particulares dos povos, o tribunal do
mundo”. Na transição da formulação de um juízo moral, por parte dos
historiadores, para o processo como História mundial [Weltgeschichte],
se firmara a visão filosófica da História do Iluminismo em direção à
Filosofia da História Moderna. (KOSELLECK, 2013, p. 150).

Assim a moral da História é temporalizada enquanto processo. O que
significou não apenas uma laicização do cristianismo, mas uma afirmação da
História enquanto tal.14
Finalmente, a terceira etapa de configuração do conceito moderno de
História pode ser apreendida entre a formulação racional de hipóteses e a razão
na História. Tendo assimilado o desafio estético, a História construiu sua unidade
interna, seu sistema e, transformando o juízo moral em expectativa a temporalizou
em direção a uma História como processo.
Importa lembrar também que nesse deslocamento de fronteiras a herança
teológica de uma providência criadora de sentido teve seu papel no debate.
13 Também sobre este ponto, Rancière apresenta a seguinte tese: “a história se constitui como ciência
resolvendo, por meio de procedimentos literários, questões filosóficas que ela evita colocar-se como
tais.” (RANCIÈRE, 2011, p.22) .
14 “O objetivo da história (hegeliana) é a laicização do cristianismo”. (MICHELET apud LÖWITH, 2014, p.41).
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Haviam contribuído neste sentido principalmente Jacques Bossuet (1627-1704)
para quem a História é fruto da vontade divina e cabe ao historiador descrever
esse desígnio providencial e; Giambattista Vico (1668-1744) que propõe uma
teologia civil racional da providência divina. No entanto: “Independentemente de
a providência divina ou um plano natural continuarem a agir nos bastidores, foi a
coragem de formular hipóteses que permitiu a elaboração filosófica de uma nova
História.” (KOSELLECK, 2013, p. 153). História que só foi possível pelo encontro com
as filosofias da consciência e o Idealismo alemão. A síntese entre reflexão estética,
a moral atribuída ou buscada na História e a construção de uma História como
emancipação do Espírito forjaram as Filosofias da História.
Com Herder (1744-1803), Schiller (1759-1805), Fichte (1762-1814), Schelling
(1775-1854) e Hegel (1770-1831) se descobre que a História é o desenvolvimento
progressivo do Espírito na humanidade. Para Hegel o pensamento filosófico leva à
contemplação da História, do que se deduz “a simples ideia de que a razão governa o
mundo, e que, portanto, a História universal é também um processo racional.” (HEGEL,
2008, p.17) Colocada nesta perspectiva a Filosofia da História não é uma reflexão
filosófica acerca da História, mas a própria História, com um alcance maior, porque
filosófica e não apenas empírica, isto é, a História não simplesmente determinada
como um certo número de fatos mas compreendida, apreendendo as razões por que
tais fatos tiveram lugar. Hegel, seguindo Herder vai pensar esta História Filosófica
como uma História Universal da Humanidade que revela um progresso desde os
tempos primitivos até a civilização contemporânea. O enredo dessa narrativa é o
desenvolvimento da liberdade, que se identifica com a razão moral do homem, tal
como ela se apresenta num sistema externo de relações sociais.
Deste modo, o problema que a História filosófica tem de resolver é o
da origem do Estado (tudo isto é tirado de Kant). Mas o historiador
nada sabe acerca do futuro; a História alcança o seu ponto culminante
não numa futura Utopia e sim no presente (isto pertence a Schiller).
A liberdade do homem é o mesmo que a consciência que ele tem
da sua liberdade. Assim, o desenvolvimento da liberdade é um
desenvolvimento da consciência, um processo para o pensamento
ou desenvolvimento lógico, em que as diversas fases necessárias ou
momentos do conceito são atingidas sucessivamente (isto é Fichte).
Finalmente a História filosófica não mostra apenas um processo
humano, mas também um processo cósmico – um processo pelo
qual o mundo se converte em auto-consciência, como espírito (isto
foi extraído de Schelling). (COLLINGWOOD, s/d, p. 144-5).

Todos estes extratos são reunidos habilidosa e coerentemente para serem
consumados na Filosofia da História de Hegel. Nesta passagem de Collingwood
temos um resumo bastante interessante do que Hegel teria extraído de cada um dos
seus antecessores na elaboração de seu próprio sistema. Enfim todos os esforços
realizados, do Iluminismo e da Filosofia da História, marcam o reconhecimento da
própria História e de seu caráter processual.
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Mas não se trata de Hegel e sim das condições histórico/filosóficas que
possibilitaram a elaboração do conceito. E não passará incólume à constituição
da História Moderna o tempo da Revolução. Das premissas consideradas
fundamentais neste sentido, Koselleck chama a atenção para três critérios.
Primeiro, para o caráter único sobre o qual se baseia o próprio progresso. A
questão do singular coletivo onde a soma das Histórias individuais é elevada à
unidade da própria História.
Ainda que se especulasse sobre o início e o destino da História
mundial, isso sempre acontecia com vistas a um diagnóstico
sobre o próprio tempo. Só então o conceito de “História” se
tornou capaz de preencher, para além de qualquer método
científico, o espaço antes ocupado pela religião. (KOSELLECK,
2013, p. 158).

A tentativa de fundamentar a unidade da História em sua extensão
temporal levou os historiadores a abandonarem o pressuposto de um nexo causal
entendido de forma mecânica sobre os res gestae.15 Wilhelm von Humboldt (17671835) afirma que “o historiador digno desse nome deve expor cada evento como
parte de um todo, ou, o que é a mesma coisa, a cada evento dar a forma da História.”
(HUMBOLDT, apud MARTINS, 2015, p. 87). Noutro ponto critica a Filosofia quando
esta busca causas finais: “A Filosofia dita um objetivo aos eventos, e, assim, esta
busca por causas finais, (...) perturba e falsifica toda visão livre sobre a ação própria
das forças.” (2015, p.91). Estas forças, um tanto enigmáticas, “ativas e criadoras” de
que fala Humboldt é que vão configurando a História, dando-lhe a forma que ela
tem.
O historiador deve, então, debruçar-se sobre as forças ativas e
criadoras. Aqui ele se encontra em seu próprio terreno. Caso pretenda
emprestar forma ao labirinto dos eventos da História mundial, o
historiador deve estar imerso em sua própria alma, depurando
a forma a partir dos eventos, pois somente naquela aparece o
verdadeiro contexto destes. (2015, p. 92).

A segunda determinação temporal está ligada ao que Koselleck
chama de potencial prognosticador. É uma referência a Kant que entendia
a Revolução Francesa como um sinal da História, um signo rememorativo,
demonstrativo e prognóstico que apontaria uma tendência geral ao
progresso.
Kant, no Conflito das Faculdades, se pergunta se haverá um constante
progresso para o melhor no gênero humano. A injunção de “para o melhor”, já
de antemão pressupõe a perspectiva da indagação. Como dirá logo no primeiro
parágrafo da Segunda Dissertação:
15 Para Koselleck, Herder, Hegel e Humbolt, cada um a seu modo, descartaram como banal a abordagem
pragmática, que busca causas e efeitos – a liberdade se perderia na necessidade. (Cf. KOSELLECK, 2013, p. 158).
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não se trata aqui também da História natural do homem (de saber
se, no futuro, surgirão novas raças suas), mas da História moral e,
decerto, não de acordo com o conceito de gênero (singulorum), mas
segundo o todo dos homens, unidos em sociedade e repartidos em
povos (universorum), quando se pergunta se o gênero humano (em
geral) progride constantemente para o melhor. (KANT, 1993, p. 95).

A questão a seguir será a de saber como é possível um saber histórico a
priori, questão necessária a qualquer tentativa de resposta sobre o que se passará
no futuro. Pois bem, essa “divinatória” parece aos olhos de Kant um típico equívoco
entre religiosos e políticos na medida em que eles predizem e anunciam aquilo
pelo qual se empenham para que aconteça. Todavia, aquilo que os homens devem
fazer eles não o fazem.
De toda maneira, para Koselleck, o tratamento histórico-filosófico
da Revolução Francesa conduziu a um novo alinhamento entre experiência e
expectativa.
A diferença entre todas as Histórias até aqui é que a História do futuro
foi temporalizada num processo em que se torna dever do homem
intervir com sua ação. Com isso, a Filosofia da História deslocou
de forma fundamental a antiga importância da Historie. Desde o
momento em que o tempo adquirira uma qualidade históricodinâmica, não foi mais possível – como se fosse um retorno natural
– aplicar as mesmas regras de antigamente ao presente, regras
que tinham sido elaboradas de forma exemplar até o século XVIII.
(KOSELLECK, 2013, p. 162).

A consequência natural foi uma modificação na importância do passado.
De modo que a História temporalizada como unidade permanente se recusava a
ser encarada e apreendida como um continuum histórico destinado a conduzir os
contemporâneos ao aperfeiçoamento. E daí o diagnóstico de Humboldt:
Vista por este lado, a História tem afinidade com a vida ativa. Ela não
lhe presta serviço ao fornecer exemplos que devem ser seguidos ou
evitados, pois isso geralmente conduz ao erro e raramente ensina.
(HUMBOLDT, apud MARTINS, 2015, p. 86).

A Filosofia da História encontrava enfim um moderno espaço de
experiência e expectativa do tempo histórico na medida “em que as expectativas
passam a distanciar-se cada vez mais das experiências feitas até então.”(KOSELLECK,
2006, 314). Não havia mais um império unificador como em Políbio, nem uma
educação do gênero humano como em Lessing. (BODEI, 2001, p. 71). A História
agora é pensada como um processo inexorável de progresso. Neste contexto é
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oportuna a emergência da Escola Histórica16, que na mesma medida em que se
insurge contra a especulação histórico-filosófica dela se nutre.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Enfim, o que procuramos mostrar até aqui é que essa articulação que
resultou na configuração de uma História como tal, uma História em si, a partir
do final do século XVIII, viabilizou não apenas um novo conceito de História, mas
um conceito capaz de englobar as diversas acepções de História, numa única
palavra. Mais que isso, permitiu que todos os acontecimentos se tornassem parte
da História e que a História se tornasse assim, uma ciência dos acontecimentos,
entendidos como fatos a serem organizados numa ordem da histórica. Não
obstante a complexidade desta questão, procuramos destacar os seus principais
desdobramentos, caracterizados fundamentalmente pela reflexão estética,
que de acordo com o trabalho de Koselleck e seus colaboradores, remete à
poética de Aristóteles. A exposição dos historiadores iluministas às questões da
poética aristotélica, teriam facilitado a articulação das noções de universalidade,
unidade e sentido na configuração da Filosofia da História, assim como a ideia
de processualização, elemento imprescindível para se pensar a unicidade e a
linearidade do tempo, pelo artifício da sucessão dos fatos (acontecimentos).
Não se trata aqui de pensar o conceito de História, simplesmente. Tratase de pensar em como este amplo conceito de História que se configurou no
século XIX, foi retomado criticamente por Foucault do modo como se desdobrou
já no século XX. Foi enquanto História das Ideias e História das Mentalidades que
Foucault situou o problema de uma História que é o oposto da Arqueologia. Estas
são “Histórias dos começos e dos fins, a descrição das continuidades obscuras e
dos retornos, a reconstituição dos desenvolvimentos na forma linear da História.”
(FOUCAULT, 2014, p.68). Para Foucault o problema da História será colocado numa
outra perspectiva. Para ele trata-se da articulação do filosófico e do não-filosófico
como condição da própria filosofia. Quanto a este desenvolvimento aguardaremos
uma próxima oportunidade.
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EDUCAÇÃO SISTÊMICA: UMA CONTRIBUIÇÃO
PARA A FORMAÇÃO DE CATEQUISTAS
SYSTEMIC EDUCATION: A CONTRIBUTION TO CATECHIST`S FORMATION

Esp. Sirlei Maria Cichelero
Me. Edson Sestari
Resumo
O presente trabalho, de cunho teórico, busca trazer a contribuição da pedagogia sistêmica
para a catequese referindo-se ao processo de educação da fé considerando a formação dos
catequistas. Apresenta um caminho de formação a partir de um novo olhar e uma nova
postura baseada na inclusão e no pensamento sistêmico de Bert Hellinger. A pedagogia
sistêmica não vem confrontar as metodologias já utilizadas, ao contrário, apresenta novos
recursos à prática oportunizada hoje nos encontros de formação com catequistas. Recursos
que incluem ferramentas como a árvore genealógica, a autobiografia, visualização, exercícios
de pertencimento, ordem, entre outros. Parte-se do pressuposto que o conhecimento
é sistêmico, que as pessoas não vivem isoladas, mas fazem parte, já nas suas origens, do
contexto familiar, histórico, social e cultural que é o sistema de cada um e que tudo isso deve
ser considerado também na formação com catequistas.
Palavras-chave: Pedagogia Sistêmica. Educação da Fé. Formação com Catequistas. Inclusão.
Abstract: The present work of theoretical search brings the contribution of systemic
pedagogy applied to catechesis, referring to the process of education of faith considering
the formation of catechists. It presents a training path from a new perspective and a new
attitude based on inclusion and Bert Hellinger’ systemic thinking. Systemic pedagogy does
not come to confront the methodologies already used, on the contrary, it introduces new
features to the practice of today’s training meetings with catechists. Some resources include
tools such as the family tree, the autobiography, visualization, exercises of belonging, order,
among others. The assumption of this work is that knowledge is systemic, that people don’t
live in isolation, but are part, in their origins, in their familial context, social and cultural
history, all of this must be considered also in catechists’ training.
Keywords: Systemic Pedagogy. Faith Education. Catechists Training. Inclusion.

1 INTRODUÇÃO
Este artigo procura apresentar, num breve ensaio bibliográfico, a
contribuição que a Educação Sistêmica, com os fundamentos das ordens do amor,
apontada pelo autor Bert Hellinger, pode trazer para o âmbito da formação dos
catequistas.
Aprofundar este tema é importante para o trabalho que já se realiza na
Diocese Sagrado Coração de Jesus de Sinop/MT, num projeto de formação de
catequistas. Sendo o catequista, membro da Igreja, ele é chamado a colaborar
na sua comunidade, de maneira especial, como educador da fé, o que exige um
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investimento pessoal ao procurar fortalecer sua vocação, missão e crescimento
tendo em vista esse ministério, e, por parte da comunidade a preocupação de
também oferecer da melhor forma, momentos e espaços formativos que o ajudarão
no serviço da catequese.
Serão discutidas neste trabalho, num primeiro momento, as questões
da formação do catequista e dentro desse tema um enfoque sobre a educação
da fé. Em seguida, a reflexão sobre a educação sistêmica e a possibilidade de sua
aplicação na formação com os catequistas.
A formação com os catequistas já acontece em diversos níveis, seja na
comunidade, na paróquia e na Diocese e com objetivos e metodologias que vêm
sendo melhorados nos últimos tempos, acompanhando a necessidade, contínua,
de mudanças. Sobre esse assunto algumas fundamentações como, ‘A caminho
de um paradigma para a catequese’, publicada pelo Conselho Episcopal Latino
Americano (CELAM), bem como as publicações da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) entre elas ‘Formação de catequistas’, Catequese renovada e
o Diretório Nacional de Catequese.
Todavia, trazer a contribuição da Educação Sistêmica, com a compreensão
das três leis fundamentais para a vida, que são o pertencimento, a hierarquia e o
equilíbrio, de acordo com Bert Hellinger, dá um suporte ao catequista, por ser um
enfoque de forma vivencial que possibilita olhar primeiro, enquanto catequista,
para sua própria vida, sua família, visualizando de forma amorosa e respeitadora
para o que é seu, para aquilo que faz parte da sua história.
A Igreja nas suas orientações, quanto à formação com os catequistas,
já aponta o que é de fundamental importância e que deve ser observado: cada
um deve fazer a sua experiência com Jesus para se tornar discípulo missionário.
E, quanto ao catequista, a necessidade que ele, além dessa experiência pessoal,
também possa, na sua formação, encontrar as possibilidades de experienciar,
vivenciar, nessa abordagem, através de exercícios sistêmicos, compreendendo e
aceitando primeiramente o seu sistema, para depois, ajudar seus catequizandos a
ter esse olhar.
O Olhar para Educação Sistêmica originário da constelação familiar, com
sua dinâmica própria, trouxe para o campo da educação grandes contribuições
para as soluções de problemas. É um caminho a percorrer.
Fazer a ponte entre essa pedagogia e a catequese, é instigador, pois
permite apontar para a possibilidade de um olhar sistêmico para a vida e, a partir
dessa percepção, cada um pode adotar posturas que o ajude a viver melhor
consigo e com os outros, é o que acontece na pedagogia e pode chegar no campo
da catequese, na formação dos catequistas.
Ao olhar para a vida, respeitando as ordens do amor, encontra-se a força
que emana do reconhecimento de toda sua história, da inclusão de todos e da
família, para tudo o que é necessário a cada um. A força para encontrar a paz, estar
bem e ajudar os outros.
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2 FORMAÇÃO COM CATEQUISTAS
Hoje, um dos temas em discussão na Igreja, principalmente na catequese,
é a formação. De um lado como clamor, como necessidade e, por outro lado, como
um ponto que vem sendo bastante trabalhado.
No dicionário Michaelis, sobre o conceito de formação, diz-se do ato de
formar ou formar-se, porém, pode-se entender formação, entre outros significados,
como sendo o que amadurece ou desenvolve a pessoa, ou seja, a educação, o
senso de valores, o conhecimento, o caráter, o bom gosto, distinguindo-se de
treinamento ou mero ensino. Na catequese, buscar formação é entrar num processo
de amadurecimento, que é algo permanente e dinâmico, em vista da missão de
catequista.
Para Gruen, (2004, p.10) no seu artigo para a Revista de Catequese, o
‘protagonista da formação é o próprio catequista’, porém todo o processo de formação
segundo ele, acontece na vivência da comunidade, na sua realidade de mundo e,
principalmente de Igreja, ou seja, na comunidade, na relação com o ambiente e sua
cultura e na troca com o outro, é que o catequista recebe sua formação.
A formação do catequista se realiza no contexto eclesial, pois o
catequista é, antes de mais nada, membro da Igreja, testemunha
de fé e enviado por ela para anunciar a mensagem evangelizadora
(CELAM, 2008, p 37).

Uma vez que esta formação deve ser sólida e consciente, este contexto
nos desafia e exige uma revisão profunda da maneira de educar na fé, o que deve
ser buscado nesta consciência, como discípulo e missionário de Jesus Cristo na
comunidade.
As Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, para este
quadriênio, insistem que a formação inicial e permanente precisa ser uma
prioridade da Igreja Particular, com especial atenção à formação para leigos e
leigas considerando que este processo formativo é o alimento da vida cristã, tendo
em vista a missão de cada um. (CNBB, 2015, n. 91 e 92).
Na perspectiva da nova evangelização convém ter muito presente que se a
catequese é uma das tarefas prioritárias da Igreja, os catequistas necessitam de boa
formação, não só para eles mesmos e em função dos catequizandos, mas também
para toda a Igreja, porque a evangelização autêntica depende, em boa medida, da
qualidade da catequese; e não é possível uma boa catequese sem catequistas bem
preparados (GONZÁLES, 2004, p. 533).
As empresas investem na formação de seus quadros, pois hoje a
qualificação é essencial e influencia nos resultados dos seus negócios. Na igreja,
não se pode negar que uma catequese bem organizada, aponta para um novo
vigor na evangelização, porque no contato com a Palavra de Deus que a própria
catequese anuncia, ensina-se a interpretar e a viver a fé cristã, e isso, se dá muito
mais efetivamente através de catequistas com boa formação.
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No Documento “Catequese Renovada” diz-se que a tarefa da Catequese é
confiada a toda a comunidade, ou seja, todas as pessoas participam com sua vida
contribuindo para uma educação de seus membros na fé. Ele também apresenta
para o catequista a importante missão de animar e coordenar a participação de
todos na comunidade.
Este é um entendimento da fundamental importância da presença do
catequista como alguém que está inserido no meio do seu povo, conhece bem
sua comunidade, conhece sua história e seus anseios, e as pessoas que ali vivem
também o conhecem, o que torna essa presença um referencial naquele grupo.
Importa que o catequista se atualize também, procurando
acompanhar de algum modo as mudanças e a pluralidade de
questões que tecem a realidade atual. Novas questões vêm surgindo,
e o catequista não cumprirá bem o seu papel se ficar somente dando
respostas ultrapassadas a questões que já nem são perguntadas ou
ficar fugindo dos novos desafios (PAIVA, 2011. p 7).

Sobre a formação do catequista, no livro Formação de Catequistas, coleção Estudos da CNBB número 59, - aponta:
Antes de começar uma atividade catequética e sua formação específica
para tal tarefa, o catequista já recebeu certa formação. Esta formação não
veio somente da catequese que ele teve na paróquia ou na comunidade,
mas já houve outras fontes, ou “escolas” (CNBB, 1990, p. 25).

Ele assinala como “escolas”, a família, a vida, a comunidade, na forma de lugares
de aprendizado importante, onde na vida e para a vida, o catequista está aprendendo,
incluindo neste aspecto ainda, a catequese silenciosa, como sendo aquela participação
nas novenas, terços, festas e devoções que alimentam a vida da comunidade e se tornam
o catecismo vivo e prático daquelas pessoas, como sendo uma catequese silenciosa por
não aparecer em textos e manuais, mas profunda por fazer parte da vida do cristão.
A comunidade eclesial é responsável pela catequese e chamada a
exercer sua função catequizadora. Para uma catequese metódica,
a comunidade precisa de catequistas qualificados. A formação de
bons catequistas é hoje das mais importantes e urgentes tarefas das
Igrejas locais (CNBB, 1990 p 27).

Na compreensão de que ser catequista é ser chamado, enviado e
comprometido com a educação da fé, o texto da CNBB aponta que é através da
prática, da reflexão e da preparação adequada que se pode tornar um bom catequista.
Um dos pressupostos para a formação está na interação entre a caminhada
da comunidade e a mensagem do evangelho, assim, lembrando que o Documento
Catequese Renovada diz que é dentro do grupo de catequistas de sua comunidade
que o catequista deve viver sua experiência de fé e assim desempenhar sua missão.
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É nessa vida de grupo que acontecem as experiências de oração, de reflexão
e formação que vão expressar o caráter comunitário da tarefa catequética. Que não
haja assim atuação de catequistas isolados, que estes sigam o exemplo da prática
de Jesus, sempre no grupo, que assim seja com o catequista, pois o grupo é o lugar
onde se vive plenamente, lugar de esperança, animação e fortalecimento da fé, o
que contribui para o seu processo de formação. Assim, acreditando num Deus-Amor,
num Deus-Comunidade, também vivem esta experiência comunitária da fé.
Entende-se que simplesmente pertencer a uma comunidade, não
assegura ao catequista sua maturidade, pois formação é processo e não momentos
estanques, individuais, desligados tanto do contexto comunitário como da prática
catequética. Nesse aspecto também não é indicado, segundo o estudo 59 da CNBB,
que se tenha formação puramente técnica ou metodológica e sim que se possa dar
importância à ação e à prática nos momentos formativos.
Entendendo que ninguém nasce catequista, as pessoas que são chamadas
ao serviço do anúncio da Palavra, através da missão na catequese, podem tornarse bons catequistas à medida que se empenham na busca de conhecimentos
sobre esse ministério, e que, comprometidos com a educação da fé, busquem uma
prática alicerçada na vida da comunidade.
Ainda quando se trata da formação de catequista é necessário que este,
além de destinatário da formação, seja também sujeito, que procure por si mesmo
caminhos para se formar, sempre mais e melhor para este ministério, que exige
tanta responsabilidade, porém transborda na satisfação e no prazer da vocação. É
importante que o catequista não se acomode no conhecimento básico e ainda que
perceba que a própria ação catequética, desenvolvida com empenho, dedicação,
humildade e atenção é um precioso meio de formação, pois se sabe que ao instruir
os outros, acaba-se por instruir a si mesmo.
Essa formação permanente na catequese não será de menos importância.
O próprio Diretório Catequético adverte que a atividade pastoral que não tiver
pessoas bem preparadas, corre o risco de comprometer a sua qualidade.
O Diretório Nacional de Catequese aponta como desafios da Igreja:
Formar catequistas como formadores de experiências de fé,
comprometidos com o Senhor e sua Igreja, com uma linguagem
inculturada que seja fiel à mensagem do Evangelho e compreensível,
mobilizadora e relevante para as pessoas do mundo de hoje, na
realidade pós-moderna, urbana e plural (DNC, 2006, n.14b).

Sem dúvida que quando se fala em formação de catequistas, logo se pensa
em uma formação voltada para grupos formados, primeiramente, a partir dos
níveis da comunidade e da paróquia, continuando com a oferecida pela diocese,
seguidas das formações oferecidas no nível regional ou nacional. Considera-se,
assim, a formação em nível básico, médio e superior. Portanto, concebe-se como
indispensável, que esta formação inicial, na comunidade, aconteça antes que o
catequista inicie seu ministério, com o conhecimento da sua identidade, missão e
vocação, ou seja, na sua própria vida.
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Acerca da formação básica ou inicial para o catequista, o Diretório
Nacional de Catequese lembra: “A maior preocupação da formação inicial é
preparar basicamente o catequista com o conhecimento da pessoa humana, do
contexto sociocultural, da pedagogia da fé e da mensagem cristã”. (DNC, 2008,
n. 291). Um dos aspectos que o catequista deve conhecer e dominar reside em
como vai direcionar seu anúncio sejam crianças, adolescentes, jovens ou adultos,
é o ser humano nas diversas etapas do seu desenvolvimento, pois cada uma tem
suas exigências que precisam ser atendidas nas aspirações sejam humanas ou
religiosas.
A formação dos catequistas não deve permanecer somente no nível
intelectual, como armazenamento de informações, mas sim conduzir
ao encontro do Senhor, encontro que passa, necessariamente, pela
experiência comunitária, a qual conduz à escuta da Palavra, à liturgia
bem celebrada e ao compromisso social (FRISULLO, 2011, p.65).

Um aspecto a ser considerado na formação do catequista é o da pedagogia
e da metodologia enquanto processo formativo. Neste campo, hoje, o que é
apresentada como indicação é que não somente aderem apenas a informação
teológica - reprodução do conhecimento ou a doutrinação - e nem a transmissão
de conteúdos só com animação e técnicas, dinâmicas, desenvolvendo apenas
habilidades, esquecendo os conteúdos. Há que considerar as duas concepções e
adequá-las aos objetivos e devido processo da formação catequética.
É importante garantir algumas metas e dimensões hoje consideradas
imprescindíveis nos processos de formação (ser, saber, saber fazer),
a clareza das finalidades e objetivos, a promoção de uma forte
identidade cristã no crente (a “espiritualidade” do catequista ou
do agente de pastoral) o respeito às exigências específicas da
aprendizagem do adulto (ALBERICH, 2004. P 357).

Considerando as dimensões apontadas acima que, segundo o Diretório
Nacional de Catequese, garantem a integralidade do processo formativo, como
sendo, em primeiro lugar, a pessoa do catequista na sua dimensão humana e cristã,
e ainda, considerando que cada assunto transmitido deve primeiro instruir a fé do
próprio catequista que, por sua vez - o ser catequista - assume sua importância e
responsabilidade no crescimento de sua própria vida e da sua comunidade.
Trata-se de compreender o que o documento acima citado ainda diz no
n. 267: “assumir a missão catequética é cuidar com esmero de sua auto formação.
Somos pessoas em processo de crescimento e aprendizado, desde a infância até a
velhice”.
O saber como dimensão indispensável na missão do catequista refere-se
ao conhecimento da mensagem e dos destinatários e envolve todos os conteúdos
de formação, seja bíblico- teológico, doutrinal, litúrgico, moral, das ciências
humanas, entre outros que venham a favorecer as aprendizagens significativas.
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O saber fazer, dimensão necessária ao catequista para que possa comunicar
a mensagem, aplicando a pedagogia e a didática em função dos itinerários da
educação da fé, contando que ele seja competente em sua ação catequética, pois
somente e boa vontade, sabe-se que não basta. Para isto, devem ser levadas em
conta dimensões como educação, relacionamento, pedagogia, comunicação entre
outras que são práticas que precisam ser desenvolvidas pelo catequista.
Essas dimensões inspiram com força e necessidade a organização de tudo
o que compõe a formação dos catequistas para os dias de hoje. Considerando que
além da formação bíblica indispensável para o catequista, os instrumentos como o
Catecismo da Igreja Católica, o Diretório Geral / Nacional de Catequese são como
bússola que oferecem segurança aos catequistas.
No livro que sintetiza as discussões da 3ª Semana Brasileira de Catequese, há
um capítulo que trata, especificamente, da formação de catequistas para a Iniciação
à Vida Cristã. Nesse livro, o autor relata a formação na trajetória da Igreja desde o
início do cristianismo até os dias de hoje, enfocando o caminho da Iniciação Cristã.
Neste seu texto, apresenta-se a situação atual da formação dos catequistas
e aponta uma proposta formativa para o processo da Iniciação Cristã:
Para a Iniciação Cristã que hoje tanto desejamos, há que investir na
formação dos catequistas. A formação do catequista se realiza no
contexto eclesial, pois o catequista é, antes de mais nada, membro
da Igreja, testemunha da fé e enviado por ela para anunciar a
mensagem evangelizadora. Esse contexto nos desafia e exige uma
revisão profunda da maneira de educar na fé e, por isso mesmo, da
formação do catequista. É imperativo elaborar uma educação na fé
que forje uma identidade cristã sólida, com uma consciência lúcida
de ser discípulos missionários de Jesus Cristo na comunidade (3ª SBC,
2010, p 203).

O autor enfatiza a importância da vivência na comunidade, pois é nela
que primeiramente se visualiza a identidade do educador da fé e se concretiza o
crescimento na fé, juntamente com os aspectos da acolhida, da vida fraterna entre
outros que fortalecem a vida cristã. Neste sentido comunitário, também aponta a
necessidade da colaboração da família entendida como primeira educadora de fé
dos seus filhos e por consequência espaço de formação privilegiado para introduzir
no caminho da iniciação cristã.
2.1 EDUCAÇÃO DA FÉ
Ao tratar da formação do catequista é oportuno trazer aqui um enfoque
daquilo que é a essência na missão do catequista, que faz parte da sua missão por
excelência na Igreja, que é a educação da fé. Apontando aqui alguns aspectos da
necessidade, não somente da compreensão dos conteúdos da fé apresentada,
porém da importância da interação entre a fé e a vida, imprescindíveis para uma
vivência cristã aqui falando da vida do catequista.
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Na perspectiva mistagógica, onde a pessoa ‘mergulha’ no mistério de
Deus, se deixa envolver por este mistério de amor, o Documento de Aparecida,
aponta que é o caráter da experiência, ou seja, o encontro pessoal com Cristo,
vivido e testemunhado autenticamente na comunidade, que é um dos aspectos
importantes do processo de formação e que também motiva o cristão para a
vivência sacramental. Essa mistagogia, como um processo que leve a pessoa a
crescer no conhecimento do mistério celebrado, considerando a possibilidade de
transformação, mostra o ponto de partida da fé cristã, que está em Deus.
Missão principal da formação é ajudar os membros da Igreja a se
encontrar sempre com Cristo, e assim reconhecer, acolher, interiorizar
e desenvolver a experiência e os valores que constituem a própria
identidade e missão cristã no mundo. (DAp, 2007. n 279).

Neste sentido, um ponto muito importante na formação do catequista é a
formação bíblica, que é a alma de toda a catequese.
Assim, pois, a partir da convicção de que a catequese encontra
sua raiz mais profunda na Palavra de Deus, surge a necessidade
de considerar como aspecto primordial da formação capacitar
cada um dos agentes de catequese, conforme seu nível e grau de
responsabilidade, para aproximar-se da Sagrada Escritura, nascida da
Tradição, com o respeito que merece como Palavra de Deus inspirada
(CELAM, 2007, p 142).

Na catequese, o centro de todo ensinamento é a Bíblia e a formação bíblica
para os catequistas deve ser cuidadosamente oferecida. O catequista precisa saber
compreender o texto bíblico, mas além dessa assimilação textual e contextual,
essa Palavra deve passar por sua vida, à medida que ele consegue iluminar os
acontecimentos com a Luz dessa Palavra e assim didática e metodologicamente
apresentar os textos bíblicos aos seus catequizandos.
A Sagrada Escritura, que é a fonte da catequese, não é um simples subsídio
na catequese, e sim o livro por excelência, em que o catequista, a partir da formação
e da sua resposta a Deus, vai contribuir para que seu catequizando possa, através
da leitura, da oração e da escuta atenta da Palavra, buscar atitudes de conversão e
de compromisso cristão.
Um aspecto que se percebe nas comunidades é a pouca dedicação dos
responsáveis pela formação de catequistas no acompanhamento, considerando
que para uma formação permanente isso é indispensável. “É necessário formar o
catequista para acompanhar estes processos, particularmente os de Querigma e
de Iniciação Cristã” (CELAM, 2008, p.17). Na formação das comunidades menores ou
paróquias o acompanhamento precisa acontecer observando, não só conteúdos
e métodos utilizados nas formações, mas o acompanhamento pessoal que é
importante ao catequista e seu processo formativo, que faz parte da mistagogia
do educador na fé.
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Há a necessidade do catequista querer aprofundar sua fé, se dispor ao
itinerário formativo, e assumir seu compromisso na comunidade, o que exige
participação ativa nas celebrações, onde estará alimentando-se da Palavra de Deus
e da Eucaristia.
O catequista procurará desenvolver um projeto de formação
permanente e global, suscitando a conversão e o crescimento
na fé. Itinerário sistemático e orgânico com finalidade de educar
à maturidade na fé e a transmissão da mensagem cristã. Esta
mensagem deverá ser gradual, focalizada sempre no essencial, a
pessoa e os ensinamentos de Jesus Cristo, favorecendo a dinâmica
do encontro e do discipulado. É importante acentuar também a
capacidade do catequista de transmitir aos outros suas experiências
de vida cristã. (3ª SBC, 2010, p 206).

Apontando sobre a realidade acompanhada na formação de catequistas
nas várias comunidades e paróquias, percebe-se que há certa preocupação com o
conhecimento, com os conteúdos a serem aprendidos, no entanto, há necessidade
de se buscar vivenciar um conteúdo mistagógico, mais adequado à realidade da
catequese de hoje.
Compreendendo a realidade atual onde se busca um novo jeito de fazer
catequese mais missionária e que se visualiza que seja de inspiração catecumenal,
há que se pensar nessas novas perspectivas e ajudar o catequista a entender a
necessidade de um projeto formativo permanente, vivencial e centrado na pessoa
e nos ensinamentos de Jesus, oportunizando a experiência mistagógica.
Neste sentido, o texto aponta uma das características desse novo
catequista: ele há que ser mistagogo, como aquele que tem a tarefa de conduzir
seu catequizando ao mistério de Cristo, considerando este fundamento essencial
para a catequese de Iniciação.
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Recentemente os Bispos do Brasil, no Documento “Iniciação à Vida Cristã
– itinerário para formar discípulos missionários - apontam:
Para bem transmitir a fé, não basta a experiência de anos, é
preciso estar atento aos atuais desafios de contextos que exigem
humildemente a leitura dos sinais dos tempos, conversão, busca
de novos processos e novas metodologias. Sugere-se que seja
oferecido um itinerário gradual para a formação de catequistas,
em que os candidatos a catequistas sejam convidados a vivenciar o
processo formativo de inspiração catecumenal, antes de assumirem
a responsabilidade catequética. (CNBB, 2017, nn. 234-235).

Assim, compreende-se que a educação da fé que o catequista é
responsável a transmitir aos seus catequizandos precisa ser, antes de tudo,
muito bem compreendida e, principalmente, vivenciada em todo o seu processo
formativo, para que possa assegurar um aprendizado significativo para a vida do
cristão.
3 PEDAGOGIA SISTÊMICA
Ao tratar da educação sistêmica é interessante buscar a compreensão,
primeiramente, sobre o pensamento sistêmico que, como movimento científico,
tem base nas concepções de sistema aberto e na Teoria Geral dos Sistemas.

Jesus é o mistagogo por excelência, ele é a referência para o catequista.
Em Jesus Cristo encontramos três características centrais que marcam
a vida do catequista mistagogo: a presença do Deus revelado entre
nós, em Jesus Cristo; a pedagogia com a qual conduz e acompanha o
iniciante; e a experiência mística. (3ª SBC, 2010, p. 207).

Na década de 1940, as atuais teorias dos sistemas começaram
a ser estabelecidas e elaboradas. Isso significa que os conceitos
sistêmicos foram integrados em arcabouços teóricos coerentes
que descreviam os princípios de organização dos sistemas vivos.
Essas primeiras teorias, que podemos chamar de “teorias sistêmicas
clássicas”, incluem, em particular, a teoria geral dos sistemas e
a cibernética. A teoria geral dos sistemas foi desenvolvida por
um único cientista, o biólogo Ludwig von Bertalanffy ao passo
que a teoria da cibernética foi resultado de uma colaboração
multidisciplinar entre matemáticos, neurocientistas, cientistas
sociais e engenheiros (CAPRA; LUISI, 2014, p. 34).

Jesus é o centro vital, que conduz cada um e todos à salvação. Ele é o
Caminho, a Verdade e a Vida. Todos os seus ensinamentos e suas atitudes de
acolhida, encontro, escuta e de atenção à realidade de cada pessoa, essa é a
mistagogia de Jesus que deve ser a mistagogia do novo catequista.
Uma vez que mistagogo é aquele que assume a tarefa de conduzir a pessoa
que está iniciando seu itinerário de vida cristã ao mistério de Cristo, o que se pede
ao catequista é que, além de pedagogo, tenha esta mistagogia em todo seu agir.
Suas atitudes vão conduzindo o iniciante para que esta mistagogia aconteça. Jesus
é o mistagogo por excelência, ele é a referência para o catequista.

Segundo o pensamento sistêmico, os organismos vivos são sistemas
abertos, compostos por partes que se relacionam entre si e podem abrigar outro
sistema além de estarem vinculados ao tempo e ao espaço. Assim, propondo uma
nova forma de compreender o ser humano, olhando não só para o indivíduo, mas
para todo o seu contexto e a relações estabelecidas é o que autores como Capra,
Bertalanffy sustentam, cientificamente, nessa teoria.
Bert Hellinger, embasado no pensamento sistêmico, trouxe a psicoterapia
sistêmica na forma das constelações familiares, onde seu fundamento e método
se encontram na práxis e na postura fenomenológica. Dessa forma, entendendo
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o ser humano da forma como ele se apresenta, sem interpretações. E, agregando,
traz a teoria dos campos morfogenéticos que são a memória coletiva, campos
onde cada ser está imerso sistemicamente.
Hellinger, a partir de seus estudos, percebeu que dificuldades,
conflitos, bloqueios, doenças, entre outras queixas podem,
inconscientemente, ser influência de outros membros da família,
inclusive de gerações passadas, mesmo que desconhecidos.
Constatou que os sistemas são regidos por três grandes leis. Sendo,
a primeira lei, o princípio do pertencimento, ou seja, todos têm
o direito a pertencer e o lugar de cada um, inclusive dos ausentes,
deve ser reconhecido. A segunda trata da hierarquia, dessa maneira,
os sistemas obedecem a ordens específicas, onde os primeiros e os
mais velhos devem ser respeitados pelos mais novos e por quem
chegou depois. Já a terceira é a lei do equilíbrio, estabelecida pelo
dar e receber. (SILVEIRA, 2016, p 7).

A origem da pedagogia sistêmica se deu a partir dos trabalhos do professor
e filósofo alemão Bert Hellinger. Ele foi missionário católico na África, entre a tribo
dos Zulus por cerca de vinte anos, o que o possibilitou a lidar de modo ímpar com
questões de conflito. E, a partir dessa experiência, buscou mais formação e prática
nas linhas terapêuticas onde ele descobriu a “natureza da consciência pessoal e
das leis inconscientes que ditam o comportamento humano em grupos familiares
e sociais, as quais denominou inicialmente “ordens do amor” e, mais recentemente,
“leis naturais dos relacionamentos humanos” (OLIVEIRA JUNIOR, 2014, p. 6).
Na área educacional, muitos professores seguiram o que o autor vem
apresentando, através do entendimento das leis sistêmicas:
O trabalho pioneiro de Bert Hellinger e de outros que seguiram seus
passos e aplicaram sua metodologia ao campo da educação e das
escolas tem mostrado como os acontecimentos familiares remotos
ou próximos afetam profundamente a alma da criança e como
muitas vezes é possível, com uma postura apropriada, encontrar
uma solução simples (mas nem sempre fácil) para problemas de
aprendizagem e comportamento inapropriado na escola. (OLIVEIRA
JUNIOR, 2014, p 12).

Esta abordagem se associa aos demais meios já conhecidos da educação
e traz um novo olhar para as principais situações encontradas nesse ambiente,
apontando para possíveis intervenções, muito respeitosas, e profundas na sua
atuação.
Tratando-se de uma abordagem filosófica em primeiro plano, a
Pedagogia Sistêmica não é na verdade uma metodologia em si. Ela
mostra como muitas das intervenções desenhadas para solucionar

STUDIUM, Várzea Grande, ano 5, n. 6, p. 1-86, abril 2018

Sirlei Maria Cichelero | Edson Sestari

|

37

problemas na relação escola-aluno-família falham devido ao
desconhecimento das leis inconscientes que governam o grupo
familiar. Mostra ainda como é possível, através do conhecimento
dessas leis, atuar de forma simples e marcante, atingindo os
objetivos propostos. Nesse sentido, a abordagem não exclui
nenhuma metodologia já existente e aproveita todas as formações
e conhecimentos pregressos do corpo docente e dirigente da escola.
Apenas, através do referencial novo propiciado pela abordagem
podemos re-enquadrar as intervenções dentro de um referencial
mais efetivo (OLIVEIRA JUNIOR, 2014, p 6).

A professora primária alemã Mariane Franke-Grickch e a professora do
ensino médio, no México, Angélica Olvera, foram as primeiras que criaram um
campo de pesquisa e prática denominado Pedagogia Sistêmica, aplicando os
princípios das constelações familiares. Hoje algumas escolas da Espanha e do
México são referências no treinamento de professores pedagogos dentro dessa
abordagem. Aqui no Brasil, já começam a ser ministrados esses treinamentos,
principalmente em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e aqui no Mato Grosso, com
formações da abordagem sistêmica e também com a pós-graduação em educação
sistêmica, o que vem dando força e amplitude a esse trabalho.
Franke-Grickch e Olvera, com esse trabalho, trouxeram bons resultados
na estrutura escolar, na relação escola-família, no amadurecimento emocional
e intelectual dos alunos entre outros aspectos que fazem parte do sistema
educacional como um todo. Para chegar a esses resultados, elas dedicaram-se a
aplicar metodologias no cotidiano do ambiente escolar, como a árvore genealógica,
a autobiografia, a visualização e outras ferramentas.
A educação sistêmica reconhece que as famílias atuam na escola e a escola
atua nas famílias
O pensamento sistêmico também inclui o conhecimento de que o
aluno e os professores estão conectados a suas famílias de origem (e
às ideias e regras desse sistema). Ser parte do sistema escola significa
que a escola também faz parte de todos os sistemas familiares que
estão conectados a ela, ou, usando imagens, que as famílias de
origem de todos os alunos e professores representam um subsistema
de uma escola (FRANKE-GRICKCH, 2014, p. 85).

Nessa perspectiva, todos, sejam alunos, professores, diretores, funcionários,
fazem parte da escola, todos assumem seus papéis e funções e o sentimento de
que todos têm um lugar – isso remete a compreender que se trata da inclusão de
todos – é potencializado.
Trazendo essa abordagem para o campo educacional, o autor faz a relação
entre todos os que fazem parte desse ambiente e aponta que o mais importante é
reconhecer que todos fazem parte, respeitando cada um como é.
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[...] o professor quando vê os alunos também vê seus pais por
detrás deles. Toma os pais das crianças para dentro de seu coração,
independente de como sejam, pois todos os pais são perfeitos, no seu
papel de pais... um professor respeita o que tem de especial em uma
família, quando encontra uma criança, sem ter a fantasia de que essa
família deveria ser diferente do que ela é. (HELLINGER, 2016, p. 87).

Um fator relevante, quando se trata da Educação Sistêmica é que, no
entendimento do pensar e agir, que deve ser respeitoso e imparcial e, principalmente,
orientado sempre para a solução e não para o problema, assim, através da vivência
e da experiência, é possível construir uma postura que seja voltada para a conexão
com o próprio sistema e com o sistema de todos os envolvidos no processo.
A Educação Sistêmica parte da abordagem de Hellinger e busca
facilitar de maneira experiencial e vivencial a compreensão das
ordens que regem a aprendizagem na família, na escola, no trabalho
e junto a sociedade. Esta intervenção se dá através dos movimentos
sistêmicos, como ferramenta diagnóstica e de solução, encaminhada,
inicialmente, à restituição da ordem dentro do sistema escolar,
âmbito dentro do qual surgiu. ( BORGES, 2016, p. 3).

Sobre a formação que se busca para o educador sistêmico se diz que é
diferente daquela de um simples professor/educador, pois quando este é um
educador sistêmico, ele facilita a seu aluno que ele crie em seu entorno uma força
que emana ao reconhecer todos os elementos que compõe a sua história, sua
família, seus amigos, sua escola:
Um educador sistêmico deve ser capacitado para que uma vez
tenha internalizados e apropriados os conceitos fundamentais da
educação sistêmica – como são as Ordens do Amor e as Ordens da
Ajuda: pertencimento, hierarquia, equilíbrio entre dar e receber e a
consciência – pode utilizar como recursos e ferramentas para criar
ponte que permitam, alcançar objetivos educacionais, formação
sistêmica de alunos, que os ajude a reordenar e modificar os temas.
É dizer, que se leve de seu professor o mais fundamental: um olhar
diferente para a vida, inclusivo de todos os elementos que compõem
seu sistema.( BORGES, 2016, p. 15).

Segundo Olinda Guedes, (2015) ao citar as três leis do amor que são o
pertencimento, a compensação ou equilíbrio e a ordem, também chamados de
princípios sistêmicos ou leis da vida, aponta como sendo esse o caminho da cura,
do bem estar e do desenvolvimento humano.
A abordagem sistêmica, no contexto das relações entre as pessoas, tem
em sua base o olhar para a família, compreendendo que é no sistema familiar
onde se encontram as possíveis razões e compreensões para as situações que
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cada pessoa vive. “A família é a coisa mais importante que temos e que quase não
precisávamos refletir sobre isso. Todos sabem que toda criança ama seus pais,
mesmo quando eles a tratam de forma injusta e mesmo quando nós os odiamos”
(FRANKE-GRICKSCH, 2014, p. 25).
Sobre a vida, que vem dos pais, dos pais dos pais e assim por diante, de
geração em geração até chegar a cada um e que, por conseguinte, seguirá com os
filhos que virão, dentro do sistema a que pertence, cabe o entendimento de sua
importância:
O que significa pais e filhos? Significa que os filhos receberam a vida
desses pais específicos. Não existem outros pais a não ser esses. Por
esse motivo, são os melhores pais: os únicos possíveis e, por isso, os
únicos certos. A pergunta é: de onde vem a vida que nossos pais nos
transmitiram? Eles a receberam de seus pais, e estes por sua vez, de
seus pais. A vida vem de longe, o quão longe não sabemos... Mesmo
assim, a vida que flui por essas gerações é sempre a mesma. Nada
se altera nela. Por isso, não faz diferença como foram os pais. Todos
são iguais naquilo que receberam e transmitiram (HELLINGER, 2015,
p. 19).

Quanto ao respeito e consideração acima de tudo pelos pais, da forma
como são, é importante, pois é através deles que a vida chega a cada um. “A simples
observação já mostra que aquilo que fez com que os pais se tornassem pais o fez
perfeitamente, sem qualquer redução. Portanto eles merecem o respeito mais
profundo, porque dessa forma serviram à vida.” (HELLINGER, 2013, p. 234).
Uma das formas de mostrar a aceitação da vida como ela é, dos pais como
eles são, é fazendo uma reverência, o gesto de inclinação e de profundo respeito. “A
reverência aos pais é o assentimento à vida como a recebi, pelo preço que a recebi.
A reverência ultrapassa os pais. É também um ato religioso.” (HELLINGER, 2012, p.
123).
O não julgamento sobre o que os pais fizeram ou deixaram de fazer, como
atitude de aceitação dos pais, garante uma vida que flui com mais leveza.
O tomar a vida é um ato religioso. É como fazer uma reverência e
então tomá-la. Nesse momento renuncio a qualquer censura contra
meus pais, já não é mais relevante se houve culpa ou não. Na postura
básica de respeito pelo mistério da vida é que esses atos profundos
dão resultados (HELLINGER, 2012, p. 124).

Segundo Franke-Gricksch (2014), “respeito e amor por nossa família não são
sentimentos, mas uma postura fundamental, na maioria dos casos, inconsciente” e
também afirma que nossas opiniões podem ser diferentes de nossas ações sobre
as questões familiares, justamente por serem guiadas pelo poder dessa postura
inconsciente.
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Ainda segundo essa autora, o contexto familiar se apresenta como integrante
de todo o processo de aprendizagem e, principalmente, como uma ferramenta
indispensável dentro da escola, considerando como a ideia sistêmica que perpassa as
atividades educacionais. Pois, a cada atividade ou dificuldade encontrada em sala de
aula, é proposto que se traga presente “um ajudante”, como apoio interno, qual seja seu
pai, sua mãe, algum avô ou avó, que traga mais segurança para desenvolver as tarefas.
Segundo as observações feitas pela autora era possível ver, através da gratidão nos olhos
dos seus alunos, como essa ajuda lhes fazia bem. Assim, eles podiam se acalmar e se
concentrar melhor.
Segundo Hellinger (2015B), a partir do entendimento da abordagem sistêmica,
se manifesta uma lei básica, onde há uma hierarquia que é orientada pela precedência de
tempo, o que significa que, “quem chega primeiro tem precedência sobre os que chegam
depois”. Isso mostra que cada um precisa compreender que cada pessoa tem seu lugar,
que não se toma o lugar do outro e sim em cada relação há de se respeitar, por ordem de
precedência o lugar que cada um ocupa o que fará fluir a vida com mais harmonia.
Respeitando a hierarquia, sabendo cada um o lugar que ocupa no seu sistema,
compreende-se quando o autor afirma: “O amor flui mansamente quando todos os
membros de um sistema familiar obedecem à hierarquia e a hierarquia familiar vem de
cima e do mais antigo até o mais novo” (HELLINGER, 2006A, p. 113)
A segunda lei presente nas relações de acordo com essa abordagem, que vigora
no grupo familiar é a “que reconhece a todos os que fazem parte do grupo o mesmo
direito de pertencer-lhe”. (HELLINGER, 2006B, p. 101). Essa lei do pertencimento assegura
a cada um o direito de fazer parte, de sentir-se pertencente ao seu sistema, o que para o
ser humano lhe dá a garantia de poder estar bem entre os seus. Isso remete também à
necessidade que o ser humano tem de estar incluso no seu grupo. A inclusão permeia
toda a vida do ser humano como necessidade, e o autor aponta nesta lei do amor do
“pertencimento” a concretude desse ato.
Quando o direito do pertencimento é negado a certos membros da
família, os indivíduos dessa geração ou das seguintes ficam emaranhados
na problemática do seu antepassado e repetem os comportamentos
responsáveis pela perda da vinculação (MANNÉ, 2008, p. 52).

A terceira lei do amor, o equilíbrio, que trata do entendimento do dar e tomar na
família, se revela tão importante a ser respeitada, pois aponta para aquilo que assegura
justamente o que diz: o equilíbrio dentro do sistema:
Os pais dão aos filhos aquilo que eles próprios são. Os filhos só podem
aceitar os pais como eles são. Ao que receberam dos pais nada
podem acrescentar, do que receberam deles nada podem tirar. Isso é
simplesmente assim. Tem uma qualidade totalmente diversa de quando
presenteio a alguém o que tenho. Este é o primeiro ponto. Assim, cada um
precisa tomar seus pais; quando aceita isso, ele os tem e está completo em
si mesmo. Por outro lado, os pais dão aos filhos algo mais, além da vida,
pois cuidam deles por muitos anos e de muitas maneiras. Isso os filhos
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também tomam. A soma de tudo isso resulta num desnível tão grande
entre pais e filhos que estes jamais poderão compensar e retribuir. Sob a
pressão desse desnível eles se desprendem dos pais, pois não suportam
essa situação. Assim, esse desnível leva os filhos a se soltarem dos pais.
Então passam adiante o que receberam deles, aos próprios filhos ou a
outras pessoas, pelo engajamento social. É esta então a compensação
(HELLINGER, 2007B, p. 135).

Dessa forma, a partir do exposto até aqui, visto a necessidade da formação com
os catequistas, o que lhe é peculiar na vocação, como a educação da fé, e os princípios
que norteiam todo o serviço e ministério do catequista na Igreja, acrescentando o que
a abordagem sistêmica apresenta no seu fundamento maior, com as três leis do amor,
a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio, pode-se dizer que é possível, usar dessa
contribuição sistêmica fenomenológica, no processo da formação com os catequistas.
Sendo que ao trazer a educação sistêmica para o campo da educação como foi
mencionado acima, são utilizados exercícios ditos “sistêmicos”, que neste caso específico,
quando postos em prática no grupo de catequistas, são a possibilidade de cada um “ver”
e “sentir” o que faz parte da sua vida, o que é do seu sistema familiar. Pois, segundo Bert
Hellinger, esta conexão, com o tudo a que se pertence, esta sintonia principalmente com
nossa família, é que se tira a força necessária para, sem julgamentos, tomar a atitude
humilde, compreender, assim como é, de ficar em paz consigo e com seus pais, tornandose independente e com a força necessária para poder lidar com as suas próprias situações,
mas também com as situações que seus catequizandos trazem.
Sobre os exercícios sistêmicos aqui apontados inclui-se o exercício da construção
da árvore genealógica, nas terapias conhecido como genograma. Nele registram-se
informações sobre os membros da família e suas relações em pelo menos três gerações.
É importante começar de baixo para cima com o seu próprio nome no centro, seguindo
em ordem crescente, seguir informando o nome do seu pai, da sua mão, avós paternos
e maternos, bisavós paternos e maternos. Segundo Hellinger, este método foi usado em
muitas reuniões de povos indígenas, especialmente quando membros de diversas tribos
se reuniam para se conhecerem, trocarem recursos e solucionarem conflitos.
Assim, o genograma ajuda a tornar conhecida a família, a perceber suas
vinculações e a criar esta perspectiva sistêmica através do tempo e do espaço.
Observando que este exercício se faça, não de modo‘automático’, mas sim num ambiente
de muito respeito, consideração, aceitação, agradecimento e reverência. Sendo essa uma
experiência considerada primeira e fundamental para cada um, no sentido de acolher
cada um o seu próprio sistema, isto é, olhando para sua família de origem e dizendo sim.
Outro exercício sistêmico é o da autobiografia, que proporciona uma
experiência de muitas descobertas pessoais e de registros afetivos, emocionais de relação
entre passado, presente e futuro. Com a possibilidade de buscar nas suas origens a força
para suas escolhas pessoais, olhar para essa história pessoal, a história da sua vocação
para o ministério da catequese, o que pode fortalecer a sua caminhada no serviço à sua
comunidade.
Os exercícios de visualização são importantes ferramentas que ajudam a
despertar a consciência para poder olhar cada situação com respeito incondicional. Esses
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exercícios que permitem a cada um ter a percepção pessoal, interior e grandiosa daquilo
que lhe é particular, que é seu e de sua vivência com o propósito de olhar para tudo como
é, reconhecer o que é e dizer um sim profundo, traz também possibilidades de se buscar
os recursos necessários a cada um para lidar melhor com o que lhe é peculiar.
Nesse contexto, cita-se os exercícios para fortalecer o pertencimento seja na
família, nos grupos de catequistas ou com os catequizandos, como aquele onde uma
pessoa diz a outra: “Eu vejo você!”, e a outra confirma esse pertencimento dizendo “Eu
estou aqui!”. Importa ressaltar que cada uma dessas frases devem ser ditas, cada um
olhando nos olhos da outra pessoa, numa profunda conexão. Também pode ser feito no
grupo, onde os participantes, em círculo, vão dizendo a frase ao outro que está a seu lado,
fazendo a sequência até completar os participantes que estão ali no círculo.
Os exercícios que visam compreender a necessidade de respeitar a hierarquia,
dentro da família e dos grupos, inclusive o grupo dos catequistas, e os grupos de
catequese, possibilitam a partir desse respeito e dessa aceitação, que cada um encontre
o seu lugar. Entende-se que quando se está no lugar certo, na família, ou em qualquer
grupo que se pertence, os emaranhamentos se dissolvem e a pessoa se sente melhor.
Exercícios onde se revelam e respeitam, por exemplo, quem chegou primeiro na família
isto é, quem ‘nasceu primeiro’, quem chegou primeiro no grupo dos catequistas ou no
grupo dos catequizandos, despertando assim atitudes de honrar e reverenciar todos
esses que têm mais experiência, podem criar uma consciência mais fortalecida e segura
para a pessoa e, naturalmente, mais enriquecedora para a vida do catequista.
Outros exercícios sobre cada uma dessas leis, seja do pertencimento, do
equilíbrio e da hierarquia, potencializam o olhar para trazer, em seguida, uma postura
sistêmica. São esses exercícios, vivenciados e experienciados que asseguram um novo
olhar, uma possibilidade de mudança de atitude e acredita-se ser importante na missão
do catequista.
Assim, com essa experiência, vivenciada primeiramente pelo catequista,
adotando a postura sistêmica, na compreensão de que estamos todos a serviço do nosso
sistema, poderá, dessa forma, ajudar os outros que estão conosco para que também
olhem para os seus sistemas, o reconheçam e busquem sua força, no sentido de que suas
relações sejam fortalecidas e que a paz possa chegar aos seus corações.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do exposto, neste trabalho, onde a formação do catequista
é considerada indispensável para a missão, a qual a Igreja lhe confia, tem as
orientações de base fundamental para este ministério, onde o catequista, como
membro da Igreja, testemunha sua fé na comunidade, e é enviado por ela a ser
catequista, educador da fé, e para tanto, há a preocupação e o investimento por
parte desta comunidade na formação deste que assume a responsabilidade nesta
tão grande missão.
Considerando o que os últimos documentos da Igreja apontam para
a formação do catequista, que partem do pressuposto de que sua vocação tem
uma resposta no discipulado e na missionariedade que ele assume, a partir do
seguimento a Jesus Cristo e, como consequência, uma responsabilidade em
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cuidar dos vários aspectos que essa formação exige, seja pessoal, olhando o seu
crescimento como pessoa e seja comunitário, envolvendo suas relações na família
e no grupo de catequese, principalmente, este tema toma assim, nesse meio, uma
proporção importante.
De grande relevância foi apresentada, neste trabalho, a necessidade
de que a formação dos catequistas, além de cuidar daquilo que teoricamente é
apresentado, como fundamentos da nossa fé, seja também essa formação de forma
que ajude a cada um fazer a própria experiência de Jesus Cristo na sua vida. E, que
essa experiência, se traduza em vivências que possam oportunizar um olhar para
sua própria vida, sua própria história, pois reconhecendo e aceitando da forma
como foi, aprendendo a respeitar e amar, a buscar a paz interior primeiro, para
depois poder apresentar essa forma também com vivências e experiências aos
seus catequizandos, foi o caminho que se apresentou como elo para a formação
dos catequistas com enfoque que a pedagogia sistêmica aponta.
Essa contribuição da educação sistêmica para um resultado melhor no seu
serviço de evangelização, a partir da formação dos catequistas, entendendo que a
educação sistêmica não é uma metodologia em si, mas traz as referências do que a
educação já conhece, com a apresentação de um novo olhar, o sistêmico, como forma
de dar suporte a todas as situações da ‘vida’, pelas quais o ser humano passa. Assim, o
catequista, fazendo a experiência pessoal, ou seja, na formação que lhe é disponibilizada,
vivenciando exercícios sistêmicos, com a possibilidade de compreender a sua história,
a sua família como sendo um grande sistema que precisa ser respeitado, reverenciado
e aceito, pois são leis que regem a vida, propiciará ao catequista – em formação –
potencializar suas forças para realizar melhor a sua missão.
As leis do amor, nos seus três fundamentos, que são o pertencimento, a
hierarquia e o equilíbrio, quando conhecidas, podem ser a grande possibilidade de
uma nova perspectiva para a vida, com a possibilidade de novas posturas sistêmicas
que, como catequista, serão agregadas na sua formação e o ajudarão, considerando
as dimensões do ser, do saber e do saber fazer, que garantem a integralidade do
processo formativo do catequista, que assim, assume a responsabilidade do seu
crescimento pessoal e o da sua comunidade.
É, portanto, importante para todo o processo formativo do catequista,
um cuidado com muito amor. Isso pode acontecer, ao incluir nos encontros de
formação, os exercícios sistêmicos que vão ajudar para que, como pessoa, se
reconheça num rosto humano e cristão, que entenda que sua missão vai além da
boa vontade, exigindo a responsabilidade pela sua autoformação, bem como pela
sua formação permanente, uma vez que é o catequista se dispõe a fazer acontecer,
por vocação, a grande missão dentro da comunidade, onde com seu testemunho e
anúncio, se encantem pela proposta de vida que Jesus apresenta e assim decidam
pelo seguimento, fazendo da vida cristã o seu projeto de vida.
Espera-se assim, que a educação sistêmica que já tem expansão considerável
no campo educacional, traga uma grande possibilidade de contribuição para a
formação dos catequistas, principalmente por tratar do aspecto que oportuniza
a melhor compreensão da sua história, da história da sua família, da presença dos
seus pais como são, com a inclusão de todos os que fazem parte do seu próprio
sistema, tomando a força necessária para realizar bem sua missão.
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Portanto, este tema não se esgota aqui, pois por sua relevância, há de
agregar novas reflexões que fortalecerão os processos nas instâncias formativas
daqueles que se dispõe a olhar para si e assim poder ajudar as pessoas, como o que
vimos até aqui, principalmente através dos catequistas.
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SENTIDO DO FENÔMENO RELIGIOSO: COMPREENSÃO
DA EXISTÊNCIA À LUZ DO SAGRADO17♦
MEANING OF THE RELIGIOUS PHENOMENON: UNDERSTANDING
OF EXISTENCE IN THE LIGHT OF THE SACRED

Dr. João A. Mac Dowell SJ – FAJE/BH
Resumo
As características fundamentais da religião, como dimensão da existência humana, são
analisadas de acordo com o método da Fenomenologia da religião, à luz da noção de
hierofania. Segue-se, desta análise, que a essência do fenômeno religioso consiste na
compreensão da existência humano-mundana como dom do sagrado/divino e no serviço
religioso ao mundo, enquanto o preserva na existência pelo reconhecimento no mito e
atualização no rito dessa relação de dependência para com esse poder criador.
Palavras-Chave: Religião. Fenômeno Religioso. Existência humana
Abstract: Religion’s fundamental characteristics as a dimension of human existence are
analyzed according to the method of the Phenomenology of Religion, in light of the notion
of hierophany. It follows from this analysis that the essence of the religious phenomenon
consists in the understanding of human-worldly existence as a gift of the sacred / divine and
in the religious service to the world, while preserving it in existence through recognition in
the myth and updating the rite of this relationship of dependence to this creative power.
Keywords: Religion. Religious Phenomenon. Human existence

O objetivo desta palestra é analisar, filosoficamente, uma realidade
humana incontestável, que são as crenças e atitudes religiosas. De fato, o
fenômeno religioso manifesta-se em todas as épocas e culturas da história da
humanidade, desde os seus primórdios. Já há cerca de 50.000 anos a.C. túmulos,
estatuetas e pinturas do homem pré-histórico são geralmente reconhecidos como
sinais de uma crença na vida pós-mortal e num mundo superior ao da existência
terrena. A cultura ocidental moderna, a partir do século XVI, é a primeira e a única
na qual a dimensão religiosa não constitui o fundamento da visão do mundo.
Ainda hoje, segundo os levantamentos estatísticos, mais de 80% da humanidade
declara pertencer a alguma religião.18
O homem religioso encara o sagrado não como algo ilusório ou meramente
hipotético, mas como absolutamente real. Não se pretende, porém, perguntar nesta
exposição se a afirmação religiosa da existência de Deus como resposta à questão
sobre o sentido da existência humana é ou não válida, i.e., se o Deus afirmado pelo
homem religioso realmente existe. Esta questão fundamental não poderia ser
17♦ Texto revisto de conferência pronunciada na Faculdade Católica de Mato Grosso, em Cuiabá, no dia
23 de maio de 2018. A circunstância explica o estilo adotado.
18 Segundo o levantamento do Pew Research Center (www.pewresearch.org) para 2010 são 83,7% os
que declaram pertencer a alguma religião.
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debatida satisfatoriamente neste breve encontro. Trata-se apenas de abordar uma
questão prévia, de determinar o significado da religião como dimensão da vida
humana, i.e., as características essenciais do fenômeno religioso e, em função
delas, sua essência.
Para delimitar o campo de tal investigação é preciso partir de uma noção
preliminar e, por assim dizer, neutra de religião, que quanto possível abranja todos
os fenômenos que são tidos como propriamente religiosos e não outros. A religião é
abordada como uma dimensão específica da existência humana, ao lado de outras,
como a ciência enquanto produção sistemática do saber, a moralidade, o direito, a arte, a
política, enquanto ordenação da comunidade civil em vista do bem comum, a atividade
econômica, enquanto produção e consumo dos bens que entretêm a vida humana, etc.
O fenômeno religioso pode ser estudado de diferentes pontos de vista.
Ele é objeto de várias ciências positivas, em particular, das chamadas “ciências
humanas”, como a antropologia cultural, a sociologia, a psicologia e a história
das religiões. Constitui também evidentemente, numa perspectiva específica,
é verdade, o campo de estudo da teologia cristã e da teologia desenvolvida
eventualmente por outras religiões. A presente abordagem será, porém,
estritamente filosófica. Partindo de uma análise fenomenológica, ela pretende
chegar a uma compreensão ontológica da essência do fenômeno religioso.
Para início de conversa, recorremos à pré-compreensão que se tem da
religião, quando se emprega espontaneamente este termo, e, em particular, da
autocompreensão de quem se considera religioso. Neste sentido, pode-se definir
inicialmente a religião como o conjunto de atitudes e comportamentos que
caracterizam a relação entre o ser humano e uma realidade superior, entendida
como sagrado ou divino, da qual depende de algum modo sua existência e seu
destino. Trata-se, portanto, de uma relação recíproca, mas não simétrica entre o
ser humano e o sagrado ou divino. Estes termos “sagrado/divino” são empregados,
porque abrangem melhor do que simplesmente “Deus”, as diferentes maneiras
como este mundo sobrenatural e misterioso é concebido nas várias religiões.
A religião, na compreensão do homem religioso, pressupõe a manifestação
do sagrado ao ser humano. Mas ela é propriamente uma realidade humana, i.e., a
resposta do ser humano a tal manifestação. Embora não possa deixar de referir-se
a este sagrado ou divino, a definição de religião não implica por si só, como já se
disse, a sua existência. Este ponto de partida deve ser completado e explicitado ao
longo da investigação e, eventualmente, corrigido ou reformulado.
1 TRÍPLICE DIMENSÃO DO FENÔMENO RELIGIOSO
Na ideia de fenômeno religioso é preciso distinguir três dimensões: a
atitude religiosa, que tem um caráter pessoal, as tradições religiosas e, finalmente,
as instituições religiosas, que possuem ambas um caráter social. De fato, enquanto
realidade social, a religião pode ser encarada seja diacronicamente, i.e., no seu
desenvolvimento ao longo do tempo, seja sincronicamente, i.e., em função de sua
estrutura específica em determinado momento histórico.
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No primeiro caso, a religião se apresenta sob a forma de tradições
religiosas, que partem de experiências fundantes, culturalmente condicionadas,
partilhadas por um grupo originário. São realidades históricas, que não têm
contornos estritamente determinados, enquanto se especificam e se diversificam
em sua evolução através dos tempos.
Como exemplo, tem-se a tradição religiosa do monoteísmo judaicocristão-islâmico, que, na sua autocompreensão, tem como experiência fundante
a revelação de Deus, como único, a Abraão e a resposta de fé do patriarca. Esta
tradição foi especificada na aliança entre Javé e o povo de Israel (descendência de
Abraão) pela mediação de Moisés no monte Sinai, da qual resultou propriamente
a religião de Israel. Mas esta também evoluiu através dos séculos. A própria
religião judaica atual, desde a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 a.C.
e o consequente desaparecimento do culto nele realizado, é uma derivação da
religião originária de Israel.
Dela surgiu também, como especificação e diversificação decisiva da
tradição abraâmica, o cristianismo com a nova aliança firmada entre o Deus de
Israel e toda a humanidade por Jesus, o Cristo, com sua vida, morte e ressurreição.
A tradição cristã, por sua vez, voltou a diversificar-se com a separação entre a Igreja
católica romana (ocidente) e as várias Igrejas orientais, especialmente a ortodoxa
grega e eslava, e, em seguida, com a reforma protestante (Lutero, Calvino),
origem das múltiplas Igrejas evangélicas.
Também o islã se considera uma reinterpretação da tradição judaico-cristã,
em virtude da revelação feita ao profeta Maomé. Do mesmo modo, Siddhartha
Gautama, o Buda, a partir da tradição religiosa hinduísta deu origem à tradição
budista, que se diversificou através dos tempos.
Sincronicamente, a religião, como instituição social, consiste em
um sistema de crenças e práticas normativas, relacionadas a uma realidade
divina, captada como sagrada. Tais sistemas religiosos representam o arcabouço
institucional mais ou menos rígido de um grupo social, uma comunidade de crentes.
Enquanto decalcados da realidade viva da tradição religiosa em certo momento
histórico, tais sistemas constituem sem dúvida um construto da razão ocidental,
que não deixa de ter, contudo, a sua legitimidade epistêmica. É o significado que
damos ordinariamente ao termo “religião”, que se realiza nas diversas religiões:
cristãs, muçulmanas, budistas, candomblé, seicho-no-ie, umbanda, religiões dos
povos da antiguidade, gregos, romanos, egípcios, assírios, babilônios, persas, ou
também dos nossos tupis, dos astecas e dos incas, entre muitas outras. Hoje, na
tradição cristã, podemos identificar as religiões católica, ortodoxa, copta, luterana,
calvinista, e outras confissões evangélicas; no islã, o sunismo e o xiismo entre
outras denominações; no budismo, as tradições hinayana e mahayana, que se
subdividem em várias escolas.
Enquanto atitude religiosa, terceiro sentido, o fenômeno religioso não se
reduz às religiões, nem como sistemas nem como tradições religiosas, mas constitui o
seu fundamento. Para defini-la, é necessário focalizar algo mais originário, o verdadeiro
núcleo do fenômeno religioso, que podemos entender como abertura para uma
realidade superior ou para o mistério da existência, que não se exprime necessariamente
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na adesão a uma religião determinada. Todavia, a religião como tal inclui a atitude
religiosa e, em princípio, não se opõe a ela. Pelo contrário, só há religião autêntica quando
animada pela atitude religiosa. Contudo, esta não implica necessariamente todas as
características próprias da religião enquanto instituição religiosa. A atitude religiosa pode
ser chamada também de “religiosidade”, enquanto núcleo ou essência do fenômeno
religioso. Entretanto, este termo é ambíguo, enquanto pode ser aplicado a formas
concretas de atitude religiosa, como p.ex. a “religiosidade popular”.

•

2 ESTRUTURA DO FENÔMENO RELIGIOSO
2.1 Elementos constitutivos
Após esta introdução sobre os vários sentidos do termo religião, o próximo
passo será definir os elementos constitutivos da Religião mediante a análise do
fenômeno religioso, i.e., da autocompreensão que a Religião, enquanto instituição
social tem de seu significado e de sua originalidade. Esta autocompreensão
manifesta-se na maneira de viver, sentir e pensar do homo religiosus, termo
empregado pelo grande historiador das religiões Mircea Eliade, para designar a
dimensão religiosa da existência humana (ELIADE, 2001, p. 20). Através da imensa
variedade das manifestações da vida religiosa da humanidade podem identificarse alguns elementos comuns, que pertencem à estrutura do fenômeno religioso.
Estes elementos constitutivos da religião se apresentam em três pares de
estruturas bipolares, intimamente correlacionadas entre si (três eixos com dois
polos cada um):
a) A religião se apresenta como uma relação fundamental, recíproca, mas
assimétrica, do ser humano e de seu mundo para com uma realidade
superior. Os dois polos desse eixo vertical constituído por esta mútua
relação são, portanto:
(1) O sagrado ou divino como a realidade ou poder superior que se
comunica ao ser humano e do qual este depende.
(2) E, por outro lado, o ser humano na sua totalidade (com seu mundo),
enquanto responde à manifestação do sagrado.
b) Esta resposta, enquanto consciência e expressão desta relação com o sagrado
na esfera humana apresentam, por sua vez, duas dimensões inseparáveis:

A experiência do divino, como percepção da presença no
seu mundo de uma realidade superior da qual depende a sua
existência e o seu destino.
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A atitude religiosa, como resposta existencial do ser
humano à manifestação do sagrado sob a forma de atos
de fé, adoração, obediência aos preceitos, etc. Neste
sentido, a atitude religiosa não se coaduna com um crer
em Deus por mero ouvir-dizer, em virtude da tradição
familiar ou do ambiente social envolvente. Ela requer uma
fé pessoal, resultante de uma experiência religiosa, que
gera uma verdadeira convicção e revela à pessoa o sentido
de sua vida, orientando a sua prática, mesmo que não seja
perfeitamente coerente. Tal experiência não precisa ter um
caráter extraordinário, mas pode acontecer de maneira
espontânea e ser, progressivamente, identificada como tal.

(2) Em seguida, a expressão externa e objetiva desta disposição
interior, que se apresenta em dois planos:
•

Plano do conhecimento e palavra, constituído pelos
+ Mitos religiosos como sistema simbólico-narrativo de
representações (verbais) do divino e de sua relação com o
mundo,
+. Bem como por sua interpretação sob a forma de
teologia e, eventualmente, por seu impacto social em termos
de ideologia.

•

Plano da ação e da representação visual, constituído pelos

+ Ritos cultuais, como conjunto de ações, envolvendo
objetos simbólicos, que configuram em diversos contextos a
relação recíproca entre o divino e o humano,
+ Bem como pelas regras de comportamento (p. ex.
mandamentos, tabus) fundadas nas prescrições divinas.
c) Finalmente, a religião se desenvolve em dois níveis, interligados,
constitutivos da realidade humana enquanto coletiva:
•

O nível individual, que corresponde ao suporte pessoal da
experiência religiosa, bem como à atitude com que cada um
a ela responde e também aos gestos que exteriorizam tal
atitude

•

O nível comunitário, enquanto a instituição religiosa é
essencialmente um fenômeno social, ao reunir um grupo de
adeptos que têm em comum as mesmas crenças e práticas
religiosas.

(1) A dimensão interior, caracterizada por uma dupla disposição
interna do homem religioso
•

|
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Cabe, portanto, considerar analiticamente cinco elementos
constitutivos do fenômeno religioso, sem esquecer que eles constituem
uma unidade indissociável, de modo que nenhum deles pode ser entendido
adequadamente sem referência a todos os outros:19
(1) O sagrado, como polo objetivo da relação religiosa, seu conteúdo.
(2) A experiência do sagrado, como polo subjetivo de tal relação, bem como
as atitudes religiosas que correspondem a tal experiência.
(3) O mito como expressão da experiência religiosa no plano cognitivo e forma
própria do discurso religioso, bem como sua eventual conceitualização no
discurso teológico
(4) O rito como expressão da experiência religiosa no plano da ação cultual,
bem como as prescrições religiosas que orientam o comportamento
ordinário das pessoas
(5) O caráter, ao mesmo tempo, pessoal e social ou comunitário da religião
Cada um destes elementos característicos do fenômeno religioso
apresenta-se de maneira diversa nas diferentes religiões. Em casos extremos, algum
desses elementos pode até estar praticamente ausente. Isso significa que a realidade
em questão corresponde menos perfeitamente ao padrão do fenômeno religioso.
É o caso do budismo que constitui uma religião, segundo a concepção proposta,
desde que o nirvana seja considerado, de algum modo pelos próprios budistas, a
comunhão do ser humano com uma realidade sagrada de algum modo distinta.
2.2 Unidade dos elementos constitutivos do fenômeno religioso
Antes de tratar analiticamente destes polos constitutivos do fenômeno
religioso, procuremos visualizá-los na sua unidade. Tomemos, p.ex. a cena bíblica
do sonho de Jacó (Gen 28,10ss).20 Tendo enganado seu pai Isaac para obter
a bênção da progenitura, ou seja, a herança, em lugar de seu irmão mais velho
Esaú, o jovem Jacó incorreu na ira de Esaú e, diante da ameaça de morte, teve de
abandonar a sua pátria, para refugiar-se junto a um parente distante numa terra
longínqua. Ao partir angustiado para esta viagem insegura e perigosa, depois de
um dia de caminhada, ele vive em sonho um encontro com o Deus de seu clã, o
Deus de Abraão e Isaac, que assegura sua proteção ao fugitivo. Esta manifestação
do sagrado é simbolizada por dois elementos que traduzem a sua experiência
religiosa: por um lado, a visão em sonho de uma escada que ia da terra ao céu
e pela qual subiam e desciam os anjos de Deus. Por outro lado, as palavras que
19 Outros autores articulam os aspectos do fenômeno religioso de maneiras ligeiramente diferentes.
Ninian Smart p. ex. enumera as seguintes dimensões: ritual, mitológica, doutrinal, ética, social,
experiencial (SMART, 1991, p. 6-12).
20 Utilizamos, sobretudo, exemplos bíblicos dos fenômenos religiosos, pois, em vista de sua maior
proximidade à cultura brasileira, são acessíveis, no seu significado imediato, sem maiores explicações.
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escuta: “Eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão... Em ti e em tua descendência
serão abençoados todos os povos da terra... Estou contigo... Nunca te abandonarei
até cumprir o que prometi” (v.13-15). Trata-se do eixo vertical, constitutivo do
fenômeno religioso, a manifestação do sagrado ao ser humano.
O polo humano se constitui, por sua vez, em dois eixos horizontais. Por
um lado, o eixo interior/exterior, no qual a interioridade consiste na experiência
que faz Jacó de Deus no seu sonho e na fé com que acolhe esta manifestação do
sagrado. Ao despertar Jacó expressa a sua experiência profunda por uma série de
atos externos. Formula uma profissão de fé, que interpreta e traduz o significado
de sua experiência: “Verdadeiramente o Senhor está neste lugar e eu não sabia.
Como é tremendo este lugar! Não é senão a casa de Deus e a porta do céu! ” (v.16).
Isto é o que significa o mito religioso: exprimir em palavras aquilo em que se
acredita. Depois Jacó erige a pedra onde tinha repousado a cabeça para dormir
como uma coluna sagrada (menir) e a unge com óleo, dando também um novo
nome ao lugar (Betel = Casa de Deus) e fazendo um voto (ritos). Finalmente, o
segundo eixo horizontal, individual/social, da ideia de religião se verifica, enquanto
a fé de Jacó é transmitida aos seus descendentes, que veneram aquele lugar
sagrado. Todos estes são atos de culto religioso, fundados na experiência de um
poder superior que o ser humano não pode manipular a seu bel-prazer, mas que
entra em relação com ele e vem em seu auxílio, exigindo ao mesmo tempo uma
entrega total.
Por um lado, não é possível compreender a religião, observando apenas as suas
manifestações exteriores. É no interior que reside a atitude religiosa, em resposta
à experiência da manifestação do divino, que constitui o elemento fontal de qualquer
fenômeno religioso. Nesse sentido, tudo o que pertence à prática religiosa católica
(igrejas, estátuas de santos, toques de sino, velas acesas, genuflexões, sinais da cruz, etc.)
parecerá sem sentido e até ridículo, para quem não percebe os motivos destas coisas
e a importância que têm na vida das pessoas. Também os católicos que observam com
um olhar puramente exterior os ritos de outras religiões não podem entendê-los. Só
compreende a religião quem entende estes fenômenos religiosos como “expressão” de
uma atitude interior. De modo geral, os templos, objetos de culto, textos sagrados, etc.
das antigas religiões, observados hoje, já não têm o caráter de fenômeno religioso,
uma vez que não estão inseridos no contexto original de uma comunidade que crê,
ora, celebra, etc. Podem ser vistos como obras de arte, dados históricos e etnológicos,
objetos de investigação. Pode-se até identificar as crenças, reconstruir as cerimônias
religiosas correspondentes e até penetrar, de certo modo, no seu espírito. Nem por isso
elas readquirem a sua realidade religiosa, a não ser para quem revivesse a mesma fé.
Por outro lado, a religião não consiste em algo meramente interno que se
possa captar em si mesmo e que só posteriormente se expressa em manifestações
exteriores de culto, sob a forma de mitos e ritos. A religião existe nas suas manifestações
e é nelas que se pode compreendê-la. Pode-se, portanto, falar de um círculo
hermenêutico na compreensão do fenômeno religioso. Como diz Joachim Wach:
“A compreensão da experiência interior acontece apenas através da interpretação
de sua expressão objetiva; mas uma interpretação adequada depende, por sua vez,
de uma pré-compreensão (a prior insight) da experiência interior.” (WACH, 1964, p.14)
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2.3 A hierofania como categoria interpretativa do conjunto do fenômeno religioso

2.4 Caráter simbólico da hierofania

Um dos mais importantes estudiosos do assunto, M. Eliade, já mencionado,
propõe para a interpretação global do fenômeno religioso a categoria da
“hierofania.”(ELIADE, 2001, p. 17-19) É próprio do sagrado manifestar-se no mundo
humano. Sem prejuízo de sua transcendência, ele se torna imanente ao mundo,
imediatamente presente nele, de modo que possa ser experienciado pelo ser
humano. A hierofania é justamente esta manifestação (phaino) do sagrado (hierós).
Segundo Eliade, “A história das religiões, das mais primitivas às mais elaboradas, é
constituída por uma série de hierofanias.” (ELIADE, 2001, p. 17). A Bíblia também
nos oferece magníficos exemplos de hierofanias, tanto no Primeiro como no Novo
Testamento. Além do sonho de Jacó já mencionado, recordem-se, entre outras, a
missão confiada por Javé a Moisés aparecendo na chama que não consumia a sarça
ardente (Ex 3,1-22), a teofania grandiosa no Sinai por ocasião da conclusão da aliança
de Deus com o povo de Israel (Ex 19,16-25), as cenas da vocação de Isaías no templo
de Jerusalém (Is 6,1-13) e de Ezequiel na Babilônia (Ez 1,1-2,10). No Novo Testamento
é, sobretudo, em Jesus, nos seus milagres e na sua ressurreição que se manifesta o
poder do sagrado (p.ex. Luc 5,4-11; Mc 9, 2-8; At 9,3-9 ; Ap 1,9-20).
A hierofania apresenta duas propriedades básicas. Por um lado, a
manifestação específica do sagrado não é algo permanente na existência humana
e na sua relação com o mundo transcendente. Acontece por total iniciativa
do próprio sagrado. O ser humano pode invocar o auxílio divino e dispor-se,
mediante esforço próprio, a receber os favores da divindade. Não pode, porém,
dispor dela a seu bel-prazer, manipulá-la ou forçá-la a revelar-se. A verdadeira
experiência religiosa é dom livre e gratuito da própria divindade, que irrompe na
vida humana, para além das possibilidades e expectativas dos mortais. Nem todos
percebem, porém, a presença do sagrado no mesmo acontecimento. É necessário
que haja da parte do ser humano uma disposição para acolher tal manifestação
Por outro lado, hierofania é de natureza simbólica. Ao comunicar-se com o
ser humano, o sagrado/divino não se dá a conhecer em si mesmo, face a face, por assim
dizer, em estado puro, mas em realidades distintas dele, pertencentes a este mundo,
ao mesmo tempo, revelando-se e ocultando-se. Para manifestar-se, ele precisa
assumir uma figura determinada, situar-se no espaço e no tempo, ser visível, audível
ou de algum modo sensível ao espírito humano. O homem religioso percebe a sua
presença em alguma realidade do mundo exterior (montanha majestosa, trovão,
santuário, cura, libertação de um perigo). É o que ocorre p. ex. com Moisés no deserto,
que experimenta a presença de Deus na sarça ardente, como se viu (Ex 13,1-6).
Ao revelar-se, o sagrado não altera, porém, a natureza do elemento
mediador, mas empresta-lhe uma nova dimensão. Uma árvore sagrada, enquanto
mediação da manifestação do sagrado, continua do ponto de vista natural
(biológico), a ser uma árvore como qualquer outra. Mas, para o homo religiosus,
em virtude de sua dimensão sagrada, ela é diferente de todas as outras árvores.
Esta nova significação religiosa que uma realidade mundana adquire, além do
seu significado normal, possibilita o encontro com o que está além da realidade
quotidiana e da percepção habitual.

Um elemento deste mundo é considerado sagrado, enquanto é
experimentado como sinal da presença do sagrado. Torna-se sagrado à medida
que evoca algo distinto de si mesmo, converte-se em símbolo de uma realidade
insensível que não se confunde com as coisas e processos intramundanos. No caso
da hierofania, o que é evocado pelo símbolo é algo que não pertence ao mundo
natural, mas à esfera do sagrado. Neste sentido, a hierofania possui uma natureza
essencialmente simbólica. Símbolo é entendido aqui como uma realidade concreta
e sensível (significante), que, através de seu significado imediato, de caráter
intramundano, sugere, revela e deixa transparecer uma realidade de outra ordem
e, neste sentido, transcendente (significado simbólico). Na luz que brilha na escuridão
alguém pode experienciar a salvação plena, como resposta divina ao desejo humano
de superar o sofrimento, a morte e toda limitação. É o caso do salmista quando
exclama: “O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo?” (Sl 26,1).
Na verdade, a luz – o mesmo vale de qualquer outra realidade intramundana – não
é um símbolo por si mesma, mas tão somente enquanto, ao vê-la surgir, alguém
experimenta nela e através dela outra coisa, p.ex. a esperança de que sua vida tem
sentido, no exemplo citado, de que Deus é o sentido de sua vida. A luz torna-se
símbolo de salvação para quem faz esta experiência existencial.
O símbolo só existe como tal, para quem faz a experiência simbólica, i.e.
na medida em que ele abre para a pessoa um horizonte significativo, inteiramente
novo ou novamente experimentado. P. ex. o círio pascal é símbolo de Cristo
ressuscitado apenas para quem ao contemplá-lo experimenta a vitória de Cristo
contra as trevas do pecado e da morte. Quem faz efetivamente esta experiência, é
posto, mediante determinada realidade mundana, em contato vital com um mundo
superior, com o mistério sagrado. Não se trata simplesmente de pensar ou afirmar a
existência do divino, mas de sentir a sua presença envolvente. É o que acontece com
Moisés, no exemplo dado acima, quando experimenta a presença de Deus e recebe
a sua mensagem, que confere um novo sentido a sua existência.
O termo “sagrado” adquire assim um duplo significado. Por um lado, a
própria realidade transcendente e divina, o sagrado propriamente dito; por outro,
alguma realidade humano-mundana, na qual o sagrado se manifestou ou que
tem uma relação com esta manifestação: uma montanha, um rio, um lugar, um dia
do ano, um templo, um livro, a cruz, uma palavra, um gesto, uma pessoa, enquanto
consagrada ao serviço divino. De fato, a expressão da experiência do sagrado
em mitos e ritos, que envolvem todos esses elementos simbólicos, é um elemento
constitutivo do fenômeno religioso, conforme demonstra a história das religiões.
Tais símbolos, enquanto institucionalizados na prática religiosa, podem
esvaziar-se para quem os emprega, perdendo sua referência à realidade
transcendente. Podem, então, ser instrumentalizados numa tentativa do ser
humano de subordinar o divino aos seus interesses, num culto idolátrico. Neste caso,
o olhar do homem religioso fixa-se de modo mais ou menos supersticioso na própria
imagem, convertida em ídolo, confiando no seu poder e nos ritos com que o cultua.
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3 A EXPERIÊNCIA RELIGIOSA COMO ACOLHIDA DA HIEROFANIA
3.1 Características básicas
A experiência religiosa consiste na abertura de um horizonte ilimitado,
que transcende o horizonte meramente mundano, da vida comum. Nela o símbolo
exerce, portanto, uma função de mediação entre o ser humano e a realidade divina,
como sentido último da existência. O mundo pode ser entendido, tanto teórico como
existencialmente, numa perspectiva puramente imanente, limitada ao horizonte
imediato, constituído por interesses materiais e temporais. A experiência religiosa
consiste justamente na abertura de um novo horizonte global, que remete, para
além do observável, a algo que constitui o sentido último de toda a realidade
humano-mundana. Para o homo religiosus a realidade no seu conjunto revela uma
profundidade que escapa à percepção corrente, própria da vida quotidiana.
Todavia, a autêntica experiência religiosa, que não é privilégio de uma
determinada religião, percebe sempre, de algum modo, a referencialidade dos
símbolos, enquanto ícones do sagrado, que os transcende e neles se manifesta.
Neste caso, o homo religiosus quando adora o sol, não se fixa simplesmente no
astro, de cuja luz e calor depende o seu alimento e a sua vida quotidiana. Embora
de maneira não necessariamente reflexa, ele, na verdade, rende homenagem a
algo inexprimível, ao qual atribui, efetivamente, a luz e calor do sol, e que por sua
grandeza soberana merece sua submissão e seu louvor.
De um modo geral, é preciso distinguir entre a realidade misteriosa,
que é visada ultimamente em qualquer experiência religiosa autêntica e as várias
representações e expressões simbólicas que esta realidade assume diferentes
contextos culturais e sistemas religiosos.
Do que foi dito, podemos concluir que o caráter distintivo da experiência
religiosa radica, exclusivamente, no seu objeto próprio, i.e., na sua relação com o
sagrado, supra-terreno, transcendente. É em função de seu conteúdo e só dele que
a experiência religiosa se diferencia de outras experiências humanas. Daí seguem
as seguintes características:
(1) Caráter estritamente pessoal, próprio de toda experiência existencial.
Uma vez que a fé, como atitude religiosa fundamental, é a resposta a uma
experiência religiosa, sem tal experiência a afirmação da existência de
Deus ou a adesão a uma religião não é autêntica. Trata-se então de um
comportamento superficial, equivalente a uma mera convenção social,
destituída de convicção pessoal e de comprometimento. É verdade que a
fé, enquanto atitude pessoal, tem seus graus, mas, quem não fez alguma
experiência religiosa não pode ter uma fé autêntica, qualquer que seja a
sua religião.
(2) Caráter radical: Trata-se de uma percepção do sagrado como realidade
suprema e transcendente, raiz e fundamento de todo o ser, que dá o
sentido global à existência humana. Implica, portanto, essencialmente a
consciência da sua dependência absoluta do princípio divino, quanto à
sua origem e ao seu destino.
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(3) Caráter receptivo e passivo: A iniciativa no caso da experiência religiosa
não corresponde ao sujeito, mas ao sagrado e à sua manifestação
misteriosa. Portanto, não é possível despertá-la voluntariamente. Certas
disposições humanas, psicológicas (concentração) e morais (purificação),
podem facilitar a experiência religiosa. Contudo, ela não pode ser
provocada a bel-prazer, mas apenas como irrupção gratuita do divino.
(4) Caráter totalizante: Envolve toda a pessoa com todas as dimensões,
corporais, psíquicas, espirituais, de sua existência.
(5) Caráter comprometedor: Provoca uma atitude, uma resposta sob a forma
de ação (não como oposta à contemplação), i.e., confere de algum modo
uma missão.
Em suma, podemos dizer que a experiência religiosa leva, basicamente, à
fé em Deus, enquanto reconhecimento pessoal do mistério divino que envolve
a existência humana. Este reconhecimento acontece normalmente a partir da
experiência que cada um faz da própria vida na sua precariedade e na sua
aspiração de plenitude, enquanto dependente de um poder superior que lhe
oferece a possibilidade de plena realização, desde que siga o caminho que conduz
a tal fim. Esta experiência paradoxal do mistério desperta ao mesmo tempo o
sentimento de respeito e de confiança.
3.2 Circunstâncias em que costuma acontecer a experiência religiosa
Ela pode ocorrer de duas maneiras básicas. Pode surgir quase
espontaneamente naqueles que vivem em um ambiente religioso e dele
participam. Nesse caso, a criança assimila inconscientemente a visão do mundo,
representações, valores e práticas, inclusive de caráter religioso, que lhe são
transmitidas, sem compreender ou discutir de maneira reflexa o sentido do que
aprende. À medida que vai tomando consciência de si mesma, aquilo que já era
admitido e praticado sem mais, pode favorecer a percepção progressiva do
mistério divino na sua própria experiência de vida e a sua identificação com o
que lhe foi proposto, levando à convicção e comprometimento pessoal.
Pelo contrário, os elementos religiosos assumidos superficialmente na
infância podem ser mantidos da mesma maneira impessoais, ao longo dos anos,
ou podem ainda ser pouco a pouco abandonados sem uma decisão explícita.
Podem, finalmente, ser também convictamente rejeitados à medida que a pessoa
assume expressamente uma visão do sentido da vida incompatível com eles.
Entretanto, a experiência religiosa pode ser ocasionada também de
maneira mais ou menos repentina, em função de experiências limites (perigo de
morte, morte de pessoas próximas, fracasso profissional ou existencial, experiência
amorosa profunda, etc.), contrariando ou não a visão anterior que se tinha da
própria existência.
A propósito, convém observar que os dois casos apontados se referem à
experiência inicial de Deus, que, enquanto recordada de maneira mais ou menos
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explícita e frequente através do tempo, é capaz de sustentar o compromisso
da fé. Desta experiência fundamental, é preciso distinguir outras experiências
religiosas, que podem ocorrer na vida de quem tem fé. Todavia, tais experiências
particulares, como a certeza do perdão dos pecados, mesmo que acompanhem
o primeiro despertar da relação pessoal com Deus, implicam, enquanto religiosas,
como pano de fundo, a experiência fundamental do mistério divino, como um
todo envolvente.
Estas experiências pessoais particulares da presença de Deus, de
diversos tipos, intensidade e frequência apresentam, de modo geral, algumas
características que podem servir à sua identificação. Elas são percebidas como um
dom gratuito, e não como conquista própria, despertando profunda humildade,
modéstia e despretensão. São também acompanhadas de uma evidência bastante
segura de sua verdade. Proporcionam o que a tradição cristã chama de “consolação
espiritual”, que pode manifestar-se como alegria, paz, ânimo, aumento da fé e
esperança, gosto de fazer o bem, sensação de bem-estar profundo, impulso de
amor gratuito e comunhão universal, etc.
3.3 Veículos da experiência religiosa
A manifestação do sagrado na sua transcendência tem sempre um caráter
simbólico como se viu. Qualquer realidade intramundana pode tornar-se símbolo
do sagrado. Há, contudo, situações que favorecem a sua experiência e podem
ocasioná-la. A presença misteriosa do divino pode ser percebida, especialmente,
diante de realidades grandiosas que causam, naturalmente, admiração: o
esplendor da abóbada celeste, o céu estrelado, o brilho do sol, a escuridão de uma
noite serena, a majestade das montanhas, a imensidão do oceano, a fecundidade
da terra, o terror de uma tempestade com seus raios e trovões.
Mas alguém pode abrir-se ao transcendente por ocasião de experiências
humanas significativas, tomando consciência da fugacidade da vida, desfrutando
os bens da terra, encantando-se com a maravilha de uma nova vida ou com o sorriso
de uma criança, sentindo-se amado ou deslumbrando-se com a descoberta do
verdadeiro amor, compadecendo-se com o sofrimento humano, testemunhando
gestos heroicos ou prestando generosamente um serviço gratuito, penetrando no
âmago da própria consciência ou divisando no rosto do outro a exigência de um
reconhecimento incondicional.
Semelhante experiência sucede também em um contexto diretamente
religioso. Alguém pode sentir-se envolvido pelo mistério divino, ao escutar os
acordes de uma música, na penumbra de um santuário, ou no ambiente de uma
celebração litúrgica, assim como na contemplação da palavra de Deus (religiões do
livro) ou no silêncio diante de seu mistério.
Daí se segue que o elemento simbólico pode integrar a experiência
religiosa de duas maneiras complementares. Por um lado, pelo contato com uma
realidade do mundo exterior (a beleza ou majestade de uma paisagem, o céu, o
sol, o mar) que medeia tal experiência e de certo modo a ocasiona, porque nela o
sagrado se manifesta, se faz presente, ainda que, conforme se disse não como algo
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necessário, mas gratuitamente, por própria iniciativa. Neste caso, a experiência se
apoia no caráter simbólico adquirido pela própria realidade intramundana que
passa a evocar o sagrado, como algo distinto e transcendente, enquanto, além de
seu significado primário, remete à realidade divina.
Todavia, a experiência pode acontecer também diretamente na própria
alma, que sente os efeitos de uma presença em si mesma irrepresentável. Neste
caso, quem a faz é levado a exprimir o que experienciou para si mesmo e/ou
para outros, o que não pode acontecer senão através de símbolos, i.e. de uma
representação sensível (palavras, gestos, imagens visíveis ou sonoras, etc.) do
mistério divino, como luz, como rochedo que dá segurança, como pastor que
protege e conduz para as fontes da vida, como abismo insondável, etc. Sem tal
suporte no nível do discurso, ainda que simbólico, o experienciado não só não
pode ser memorizado ou comunicado a outros, mas nem mesmo representado e
compreendido em seu sentido, perdendo toda consistência.
3.4 Modalidades de experiência religiosa
As experiências religiosas podem ser classificadas nos seguintes
tipos:(FRANKS DAVIS, 1999, p. 29-65)
(1) Experiências iluminativas: Trata-se da compreensão profunda de
verdades religiosas, do significado cristão de acontecimentos e situações
ou do que deve ser feito segundo a vontade de Deus, através do
discernimento de uma situação, da revelação do sentido da palavra de
Deus e do mistério cristão, da vocação para uma missão, com uma nova
visão da própria vida e de seu sentido.
(2) Experiências transformadoras: Trata-se de experiências afetivas, que
reforçam ou renovam as energias espirituais, morais e mesmo físicas e
psíquicas. Elas incluem muitas vezes a dimensão iluminativa, e estão
relacionadas, seja com o processo espiritual de conversão (arrependimento
dos pecados e propósito de mudança e adesão à vontade de Deus) em
âmbitos mais ou menos abrangentes e profundos, seja com a cura tanto
corporal como psíquica.
(3) Experiências quasissensoriais: Nas quais o elemento predominante
é algo normalmente percebido pelos sentidos externos. P. ex.: visões,
sonhos, percepção de vozes, sons, odores, etc. Estas experiências podem
acontecer seja como convicção da presença real do objeto percebido
(p.ex. aparição de Nossa Senhora), seja como percepção do objeto da
experiência como a representação (imagem) de algo pertencente ao
mundo sobrenatural (p.ex. Paulo vê em sonho um macedônio que pedia a
sua ajuda e fica certo de que Deus o chama para evangelizar essa região)
seja, finalmente, a percepção de elementos não-religiosos (luz, música,
toque de sinos, odores) juntamente com uma experiência religiosa nãosensorial.
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(4) Experiências místicas (no sentido forte): Trata-se do grau superior de
experiência religiosa definida pelos seguintes traços:
a)

Sensação de ter alcançado o término de um processo de busca do
divino ou sagrado

b) Sensação de libertação dos limites do espaço, do tempo e da própria
individualidade
c)

Sensação de união íntima e total com o divino, como fundamento
de toda a realidade. Esta união pode acentuar mais o caráter de
comunhão de amor com a divindade (teísmo) ou de absorção nela
(panteísmo).

d) Sensação de plenitude, bem-aventurança.
Falamos de “místico” em “sentido forte”, ao definir o quarto tipo, porque,
de certo modo, toda experiência religiosa autêntica pode ser considerada
mística, em sentido amplo, designando por esse termo precisamente o que é
experiencial, receptivo, intuitivo, afetivo, na relação com o sagrado ou com Deus,
enquanto contato com algo presente imediatamente por si mesmo. Em contraste
pode-se chamar “ascético”, o que não é experiencial, ou seja, o pensamento,
atitude ou comportamento provocado pela decisão da própria pessoa, resultado
de sua iniciativa voluntária. P.ex. decisão de rezar, jejuar, afastar uma tentação,
prestar um serviço.
Os dois primeiros tipos de experiência religiosa (iluminativa,
transformadora) podem ocorrer ou de maneira súbita e improvisa ou no contexto
de uma busca pessoal. Neste último caso, elas podem ser mais ou menos comuns
naqueles que cultivam a sua vida de fé. Pelo contrário, as experiências que são
sempre surpreendentes como as de caráter místico ou quasissensorial, são mais
raras e mais distintas, oferecendo a quem as faz maior certeza de sua ocorrência.
Em geral, elas são de breve duração, embora seu efeito possa ser muito duradouro.
Fica claro, portanto, que, embora atinja o fundo do espírito humano e
envolva o sujeito na sua totalidade, a experiência religiosa não é acompanhada
necessária ou habitualmente de fenômenos extraordinários, como as
experiências místicas em sentido forte. Ela pode assumir conotações espetaculares
como em algumas teofanias bíblicas, já citadas. Algumas vezes repercute
fortemente na dimensão psíquica e corporal, tanto de maneira consciente
(visões e audições sensíveis, vozes interiores, iluminações súbitas, momento fortes
de contemplação e união mística com a divindade) como também com perda de
consciência do mundo circundante (êxtases, estados de transe, etc.). Entretanto,
as experiências quasissensoriais, em particular, ainda que extraordinárias, não são
necessariamente mais profundas do que as experiências que não afetam de modo
particular o psiquismo da pessoa.
O mais das vezes a experiência religiosa prescinde de efeitos psíquicos
especiais quando o ser humano é penetrado mais ou menos radicalmente pelo
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sentimento da presença do mistério sagrado, que invade a alma silenciosamente,
num profundo recolhimento, e a enche de humilde admiração e respeito,
atraindo-a, ao mesmo tempo, para si numa comunhão crescente de amor. Esta
presença inconfundível tende, como vimos, a cumular a pessoa de paz, alegria e
esperança, transformando a sua visão da realidade, seus critérios e valores.
Ainda que as experiências do sagrado, que são inteiramente gratuitas,
favoreçam decisivamente o desenvolvimento da fé, a qualidade religiosa de cada
um não depende do grau ou da frequência de tais experiências. O importante é a
autenticidade de sua resposta a tais manifestações, ou seja, a profundidade de
sua fé e de seu compromisso religioso com o outro divino.
De fato, estas circunstâncias apresentam-se como muito variáveis seja
entre indivíduos seja em diferentes momentos da vida do mesmo indivíduo.
Pessoas privadas durante longos períodos da consolação resultante da presença
sentida do sagrado podem, na experiência sofrida de sua ausência, chegar a uma
profunda comunhão com ele enquanto assumido como único alvo de seu desejo
É o caso de Madre Teresa de Calcutá que passou durante longos anos pela noite
escura da fé, sem qualquer sentimento da presença de Deus em sua vida.
Por outro lado, a convicção de ter feito qualquer desses tipos de
experiência pode ser ilusória. Nem todo sentimento de satisfação interior, mesmo
em contexto religioso, constitui uma autêntica experiência do divino. Pode tratarse de mero sentimento subjetivo, voltado para si mesmo. A experiência de Deus
sempre desprende a pessoa de si mesma, de seu interesse, arrancando-a de sua
autossegurança e autossatisfação. Por isso, ela se caracteriza por proporcionar uma
satisfação experienciada como vindo de fora de si e levando para fora de si.
3.5 Conteúdo cognitivo da experiência religiosa
Do ponto de vista cognitivo, a manifestação do sagrado tem o sentido de
uma revelação. Ao vir ao encontro do ser humano, ele provoca a necessidade
de compreendê-lo e de exprimir de algum modo esta compreensão. Por outro
lado, ao entrar em contato com o sagrado, o ser humano tem consciência de
estar diante de algo tão grande e misterioso, que jamais poderá ser captado em
si mesmo, enquanto transcende toda compreensão humana. Não obstante, o
que o sagrado mostra de si mesmo e é visto pelo homem deve ser traduzido em
alguma espécie de linguagem, sob pena de perder-se na inconsistência de uma
intuição fugaz ou de um sentimento irracional.
O conteúdo cognitivo da experiência religiosa é percebido, portanto,
como dom inteiramente gratuito do sagrado, que se comunica ao ser humano,
revelando, de acordo com as circunstâncias, diferentes aspectos de seu mistério:
sua grandeza e poder, seu amor e compaixão, sua vontade e desígnio de salvação,
o significado dos acontecimentos, o sentido da existência humana, sua fragilidade
e seu pecado.
Em síntese, a experiência religiosa fundamental, sob o aspecto cognitivo,
implica a percepção existencial da unidade paradoxal entre a radical labilidade
do mundo e de tudo que nele existe, especialmente, da vida humana, e, ao mesmo
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tempo, a sua permanência no ser por uma contínua renovação. Por um lado, tratase da experiência da condição temporal e mortal de toda a realidade mundana: a
vida humana e as coisas intramundanas são experienciadas no seu caráter precário
e perecível, na sua inconsistência, enquanto ameaçadas de desaparecer e cair no
nada. Por outro, trata-se da experiência da novidade permanente da vida, do seu
contínuo ressurgimento, como vitória, sempre frágil e periclitante, sobre a morte. O
específico da experiência religiosa consiste, portanto, em compreender o sentido
da realidade humano-mundana à luz desta dupla característica, numa relação de
dependência radical para com o sagrado/divino, seu fundamento transcendente.
Do sagrado, enquanto fonte da vida, depende também a morte, na medida em
que cesse de comunicar a vida. A vida, porém, enquanto dependente do sagrado, é
o seu dom inestimável, que o homem religioso agradece e deseja e espera manter
pela benevolência do sagrado.
Esta soberania do sagrado pode ser experienciada, predominantemente,
em relação ao mundo natural, o que leva a concebê-lo sob a figura de criador,
em sentido amplo, ou em relação ao mundo moral, o que leva a revesti-lo com o
manto de juiz das ações humanas. Neste caso, é o ser humano, enquanto livre, que
se vê, à luz do sagrado, por um lado, como frágil e continuamente ameaçado de
resvalar nos abismos da maldade e, por outro, como sempre de novo resgatado na
sua consciência pela oportunidade do perdão e pelo apelo a elevar-se às alturas da
santidade.
O contraste vida/morte próprio da experiência religiosa da existência,
enquanto dependente do sagrado, tem como contrapartida a dialética de presença/
ausência constitutiva da manifestação do divino. Com efeito, sua total ausência
significaria a ruína do mundo natural ou moral, desligado de seu fundamento.
Do mesmo modo, sua presença plena anularia a finitude temporal do mundo e
da liberdade humana, absorvidos no todo divino. Daí a natureza simbólica da
hierofania. Com efeito, o símbolo, como vimos, ao mesmo tempo, manifesta e
oculta o divino, enquanto é uma realidade humano-mundana, portanto, não é o
divino, mas, através de sua mediação, evoca e revela a sua presença.
3.6 Dimensão emotiva da experiência religiosa
Do ponto de vista emotivo, a experiência religiosa consiste num
sentimento peculiar de caráter paradoxal, provocado pela irrupção do sagrado.
É a ambivalência da manifestação do sagrado/divino, enquanto dele depende
a vida e, portanto, também a morte do ser humano e de toda a natureza, que
determina as características da dimensão afetiva da experiência religiosa.
Conforme a célebre análise de Rudolf Otto (Das Heilige, 1917), o sagrado se
manifesta ao mesmo tempo como “tremendum” (que abala os fundamentos da
existência, inspira temor), e “fascinosum” (fascinante, atraente) (OTTO, 2005).
Trata-se da ressonância afetiva da consciência da presença misteriosa do
sagrado. Ao contrário de outras experiências que provocam ou prazer ou desprazer,
o sentimento do sagrado, ao mesmo tempo em que espanta, fascina e seduz o
ser humano, como algo insuportável e, no entanto, indispensável, num misto
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de assombro inquietante e admiração maravilhada, alegria e padecimento,
temor e confiança, sentimento de plenitude e esvaziamento radical, impressão de
indignidade e autoestima agradecida, exaltação e serenidade, êxtase arrebatador e
reconciliação interior, segurança absoluta e exposição ao risco supremo.
Enquanto perfeito, excelso e sublime, o sagrado atrai irresistivelmente
o ser humano para ele (para fora de si, para o alto). Mas, enquanto imensamente
grande, poderoso e santo, ele é experimentado como uma ameaça insuportável
para o pobre mortal, que teme aproximar-se dele e ser por ele esmagado. A
esfera do sagrado como síntese destes dois aspectos é designada pelo termo
“numinosum” (misterioso).
Daí se segue que a experiência do sagrado não consiste, primeiramente,
no sentimento (ambivalente) de temor/atração, nem depende dele. Mas, ao
contrário, é a experiência e compreensão do sagrado como fundamento da
realidade, que provoca esta vivência (temor/amor) especificamente religiosa.
A ambivalência da experiência do sagrado, como acaba de ser descrita,
pode ser constatada p. ex. nas teofanias bíblicas, nas quais sistematicamente se
fala de “temor”, mas também de salvação. É o caso de Maria de Nazaré, ao receber
o convite para ser mãe do Messias (Lc 1,26-38). Por um lado, ela fica assombrada
(Não temas, Maria), mas, ao mesmo tempo, experiencia a “graça” e benevolência
de Deus, que atrai, cativa e preenche o ser humano (Alegra-te, cheia de graça, o
Senhor está contigo). Outros exemplos são no livro do Êxodo (3,1-12) o de Moisés
(vou aproximar-me para admirar esta visão maravilhosa / Não te aproximes, tira as
sandálias / Cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus) e o de Pedro (Afasta-te de
mim pecador / Não tenhas medo, serás pescador de homens) diante do milagre de
Jesus (Lc 5,4-11).21 Também S Agostinho, nas Confissões, descreve sua experiência de
Deus nos seguintes termos: “Que é isso que fulgura em mim e golpeia o meu coração
sem deixar lesão? Estremeço e me inflamo. Sinto pavor enquanto sou diferente dele;
desejo-o ardentemente enquanto sou semelhante a ele” (Confissões XI, c.9,1).
A ambivalência emotiva é certamente própria de toda experiência religiosa.
Entretanto, como já dissemos, os sentimentos, conforme propostos por Rudolf
Otto, não se apresentam necessariamente no nível de intensidade das teofanias,
mencionadas há pouco. Em termos mais gerais, eles podem ser caracterizados
como um misto de temor e amor, sentido com diferente intensidade.
O temor religioso se distingue de qualquer medo natural, enquanto
significa mais precisamente o profundo respeito e a reverência diante da majestade
do sagrado. O eco subjetivo do contacto com o mistério divino é uma espécie de
abalo dos fundamentos da própria existência, que questiona qualquer segurança
própria e mundana, deixando a pessoa à mercê desta força superior. Trata-se da
tomada de consciência de duas realidades distintas e complementares: por um
lado, o sentimento da sua infinita dependência do divino, i.e., da própria condição
criatural, ou seja, a experiência da sua própria nulidade em comparação com a
grandeza do mistério sagrado; por outro lado, a consciência do próprio pecado e
impureza em confronto com a santidade divina.
21 Outros exemplos bíblicos: Ex 33,18-23; 34,5-9; Jz 6,19-24; Tb 12,14-22; Is 6,1-9; Mt 28,1-10; Ap 1,9-20.
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Em estreita correlação com a dimensão do temor, a experiência religiosa
possui uma dimensão de amor, como impulso para voltar-se para o sagrado e
entrar em comunhão com ele. Enquanto é percebido como valor supremo e fonte
de todo bem, como vontade salvífica benevolente e misericordiosa, o sagrado
inspira uma profunda confiança que alimenta a gratidão e o amor. Ainda que,
conforme já dito, não exclua absolutamente o temor, entendido como respeito, a
tradição bíblica acentua o amor e a misericórdia de Deus, especialmente no Novo
Testamento, que chega a afirmar: Deus é amor.
Entretanto, em algumas religiões a componente ameaçadora da
experiência do sagrado pode desenvolver-se unilateralmente, provocando um
verdadeiro terror da divindade, vista como força arbitrária, malévola, demoníaca.
Trata-se de degenerações da autêntica atitude religiosa. Os próprios ritos
apotropaicos (amuletos, cuspidela), com os quais a comunidade e os indivíduos
procuram defender-se da divindade e afastar a sua ira, aparecem às vezes,
sobretudo nas formas de religiosidade primitiva, mesclados de sentimentos de
medo obsessivo diante do poder divino. Esta dimensão da consciência religiosa
é acentuada unilateralmente pela crítica da religião desde o poema filosófico do
epicurista Lucrécio, “De natura rerum”.22 Mas a confiança no aspecto amoroso do
divino pode degenerar também numa busca infantil de proteção, sem o caráter
maduro de entrega livre da própria vida, ou também em formas de amor sensual,
como na prostituição sagrada.
4 A DIMENSÃO EXPRESSIVA DA ATITUDE RELIGIOSA (MITO?)
Uma vez explicado sentido básico da hierofania, como manifestação do
sagrado ao ser humano que a acolhe na experiência religiosa em termos cognitivos
e afetivos, trata-se agora de abordar, brevemente, a relação com o sagrado nas
duas dimensões próprias do ser humano, na sua comunicação com o mundo e
com seus semelhantes: palavra e ação. Sob o aspecto religioso trata-se do mito e
do rito
4.1 O mito como discurso religioso
O termo “mito” tem na linguagem ordinária um significado pejorativo.
Na linguagem científica, porém, ele constitui um termo técnico pelo qual se
designa o discurso ou saber religioso. Enquanto expressa a dimensão cognitiva
da experiência do sagrado, ele constitui a linguagem religiosa propriamente dita.
Consiste em uma narração simbólica de acontecimentos ocorridos na origem do
mundo. Assim, o mito bíblico da criação do mundo no início do livro do Gênesis
não constitui uma lenda ou fábula, tampouco uma explicação científica da origem
do universo, mas uma interpretação profunda do sentido da existência humana,
tanto ontem, como hoje.
O mito cristão fundamental, por sua vez, pode ser expresso em termos
de nova criação. Conforme o Primeiro Testamento, o mundo, criado por Deus para
que o ser humano se realize (seja feliz) na comunhão de respeito e amor com a
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natureza e com seu próximo (paraíso), foi destruído pelo pecado, como recusa
da oferta de Deus. O gesto livre de Jesus, entregando sua vida até a morte na
cruz, por amor aos irmãos e por obediência ao Pai, que o ressuscita dos mortos,
é interpretado na fé como vitória definitiva sobre o pecado e a morte, como a
criação por Cristo e em Cristo do homem novo, do mundo novo, pelo dom de seu
Espírito de amor a todos os que acreditam na sua promessa.
Sem descer à análise dos múltiplos mitos vigentes nas diversas religiões,
vejamos qual é o significado próprio do mito, em qualquer religião. Como revelação
do sagrado, na sua relação com o mundo humano, o mito, independentemente de
seu conteúdo específico, possui as seguintes notas essenciais:
(1) Memória (recordação) dos acontecimentos primordiais, anteriores
ao tempo mundano, i.e., da ação dos deuses fundando o mundo. Ele
apresenta a ação fundadora do sagrado como acontecimento prétemporal, passado, mas que, de fato, é presente, enquanto possibilita a
realidade atual do mundo, pois sem ter sido originado, ele não existiria.
(2) Interpretação da realidade do mundo como dependente de seu
fundamento divino. A possibilidade do mundo repousa sobre o
acontecimento originário, a ação divina, antes do tempo mundano,
“naquele tempo”, que já se concluiu, dando lugar ao mundo atual.
Neste sentido, a relação entre o sagrado e o mundo humano é expressa
através da polaridade proximidade/distância. A presença encoberta do sagrado
no mundo, correspondente ao caráter simbólico de sua manifestação numa
realidade intramundana (hierofania), é significada pelo gênero narrativo do mito,
que fala do passado (distância) como sentido do presente (proximidade).
(1) O sagrado está próximo, enquanto funda permanentemente o mundo.
Esta proximidade fundadora (presença) do sagrado é necessária para
sustentar a realidade do mundo (em termos filosóficos: imanência do
sagrado)
(2) O sagrado está distante, enquanto pertence ao tempo primordial da
fundação do mundo (“naquele tempo”) e, assim, está fora do mundo e do
tempo atual. Esta distância (encobrimento) do sagrado é necessária para
preservar o mundo e poupá-lo de ser absorvido pelo sagrado (em termos
filosóficos: transcendência do sagrado).
A presença encoberta do sagrado é a condição da existência do mundo
na sua situação de fato, i.e., na sua realidade histórica. Com efeito:
(1) A presença total do sagrado (parousia), sua plena revelação (apokalypsis),
significaria o fim do mundo e da história. Segundo o mito cristão, isto
acontecerá de maneira positiva no fim dos tempos, quando o mundo
humano atual (com suas imperfeições), purificado pelo fogo divino, se
converterá no “novo céu e nova terra” (Ap 21,1), quando “Deus será tudo
em todos” (I Cor 15,28).

22 III, versos 978-1023.
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(2) Por outro lado, a ausência total do sagrado significaria a aniquilação
do mundo, i.e., a perda do princípio e fundamento que sustenta a sua
existência. Esta ausência constitui uma ameaça permanente para o
homem religioso, consciente, porém, de que depende dele evitá-la por sua
fidelidade no cumprimento das prescrições cultuais e éticas da divindade.
Esta ambiguidade do sagrado, expressa no mito, aparentemente
estranha corresponde, na verdade, à condição fundamental de dependência do
mundo em relação ao sagrado, muito presente na autocompreensão do homem
religioso e nas diversas religiões e determinante da função do mito (e do rito). Sem
essas expressões da fé no sagrado, ou seja, sem o respeito por sua soberania, que
desconcerta a autossuficiência humana, as relações do homem com a natureza e
com seus semelhantes se pervertem como dominação e exploração absoluta e o
mundo humano se arruína pela fome, pela peste e pela guerra (Cf. II Sam 24,13).
Portanto, a função do mito é preservar a memória do passado, enquanto
acontecimento originário e fundador, contra o perigo permanente de seu
esquecimento. Não se trata da narração de um fato passado simplesmente para
evocar idealmente na consciência a lembrança de algo que já não é real, mas da
afirmação de uma interpretação da realidade do mundo humano, segundo a qual
ele atualmente deve sua existência a este acontecimento originário e fundador
e renova-se constantemente pela profissão de fé expressa com a repetição de
sua narração no mito. Assim, o esquecimento do mito, i.e., da verdade da condição
humana, enquanto dependente, não autossuficiente, levaria efetivamente à
ruptura da parte do homem de sua ligação constitutiva com o sagrado, condição
de sua existência, fonte de amor e de vida.
4.2 O rito como ação sagrada
O rito resulta da repetição institucionalizada de uma ação simbólica. A
ritualização é um comportamento primário do ser humano enquanto corporal e social.
Ela precede mesmo a palavra, com gestos espontâneos que exprimem relações humanas
fundamentais como a acolhida do outro, p.ex. pelo aperto de mãos em nossa cultura.
Como ação sagrada ele constitui a dimensão operativa do fenômeno
religioso. Os ritos religiosos são a expressão fundamental do culto prestado à
divindade, enquanto reação fundamental à experiência do sagrado, p.ex. sob a
forma da prostração. No culto articulam-se todos os elementos da vida religiosa,
atitudes e expressões, palavras e ações, figurações plásticas e rítmicas, visuais e
sonoras. Ao mesmo tempo, esta dimensão ritual da religião integra estruturalmente:
espaços e tempos sagrados, pessoas e gestos sagrados.
O rito religioso consiste, essencialmente, na atualização da presença do
sagrado numa ação simbólica. Daí seguem as suas características: Em primeiro
lugar, seu caráter imitativo, enquanto os ritos básicos de cada religião não são
entendidos como uma ação puramente humana ou inventada por uma pessoa
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qualquer. Têm uma relação estreita com o mito da origem, enquanto imitação
do que fizeram os deuses, que deve ser repetido tal qual. A intenção do ritual é a
participação no mundo divino, possibilitar a comunhão com o transcendente, o
contato com o sagrado, pela repetição de gestos primordiais.
O rito tem ainda um caráter eficaz, já que atualiza a presença do sagrado,
enquanto renova a sua eficácia, que funda a ordem do mundo. Ele institui e
assegura assim a ligação do ser humano com a realidade divina, enquanto restaura a
situação benéfica das origens, continuamente ameaçada pelas forças destrutivas
da morte. Trata-se, portanto, da renovação dos fundamentos da existência,
revivendo os acontecimentos primordiais. A celebração da Eucaristia, como ceia
do Senhor, atualiza para o cristão o acontecimento primordial, i.e., a recriação da
humanidade pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os que dela participam,
entrando em comunhão pela fé com o gesto de Cristo, que, na obediência ao Pai,
entrega a sua vida até o fim, para que todos tenham vida em plenitude, morrendo
com ele para o pecado, renascem para a vida nova no Espírito de amor.
Neste sentido, as cerimônias religiosas não são ritos comemorativos, simples
memória das origens. Sua função é exatamente oposta, i.e., atualizar o passado,
não simplesmente o recordar, como faz o mito para superar o fluxo temporal e a
cisão entre o passado e o presente, faz-se mister re-presentar ritualmente as
ações fundantes, que, sob forma simbólica, ordenam o conjunto da existência de
maneira positiva e satisfatória. O homem religioso crê na eficácia do rito porque está
convencido de que a divindade atua nele. Esta fé não equipara o gesto ritual a uma
ação mágica que produz seu efeito por necessidade cega, mas acredita que mediante
tal gesto a divindade se comunica ao ser humano, de modo que quem toma parte
nele não executa uma ação sem sentido, mas entra em contato com a divindade.
O rito tem, em terceiro lugar, um caráter totalizante, pois todo agir religioso é
um agir cultual. De fato, a religião se manifesta concretamente no culto, como expressão
do reconhecimento do sagrado e das relações do ser humano para com ele. Neste
sentido, o rito tem um papel fundamental na vida religiosa, enquanto abrange todas
as suas dimensões. É a partir da prática de ações rituais concretas que as convicções
religiosas emergem na consciência humana. É mediante ações cerimoniais, por mais
simples que sejam, que os sentimentos e motivações, que os símbolos sagrados
induzem nas pessoas, e as representações religiosas a respeito do sentido da realidade,
se reforçam mutuamente. No ritual o mundo da existência quotidiana e o mundo
transcendente fundem-se numa só realidade sob a ação das formas simbólicas.
Enfim, é mister mencionar o caráter integrador do rito. Nele, a pessoa humana
reage com todo o seu ser à irrupção do divino na sua vida. Na verdade, o conceito de
culto se estende não só aos gestos exteriores, mas também à celebração interior, não
só a ações cultuais específicas (ritos sagrados), mas também ao conjunto da vida que
pode assumir um sentido cultual à medida que seja vivida como um serviço da divindade.
Quanto à sua forma de expressão, o rito religioso manifesta os seguintes
traços:
(1) Dimensão corporal e simbólica: A ação divina, fundadora do mundo, que a
narração mítica rememora como passada torna-se, efetivamente, presente
sob forma velada através de sinais rituais (símbolos).
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(2) Dimensão comunitária: Todos os ritos são realizados em nome da
comunidade e em seu favor. Participando dos mesmos gestos, os membros
tomam consciência de sua afinidade essencial, como adeptos da mesma
religião, que partilham a mesma visão do mundo.
(3) Dimensão festiva: O culto tem, essencialmente, o caráter de festa comunitária,
no sentido de solenidade, que interrompe o curso ordinário da vida e se eleva
acima das ocupações corriqueiras. Portanto, a finalidade de um gesto ritual
não é repetir, como tal, a ação ordinária, que serve de suporte a seu significado
simbólico. Trata-se, ao contrário, de elevá-la do nível do quotidiano a um
plano superior de plenitude, fora do comum, representado precisamente
pela festa, pela solenidade.
Deste modo, o culto oferece uma compreensão do sagrado e de sua
relação com o mundo humano, segundo uma polaridade, semelhante à que é
própria do mito.
Enquanto manifestação velada ou presença oculta do sagrado, a ação
cultual simbólica realiza numa simultaneidade paradoxal a proximidade e
distância do sagrado, que o mito representa como sucessiva. Nela se dá a conexão
da memória dos acontecimentos originais com a atualização renovada e
renovadora de sua presença eficaz. De fato, o sinal (símbolo) manifesta, enquanto
torna presente o significado (no caso o sagrado), mas também esconde, enquanto o
significado não se torna presente por si mesmo, mas no significante (no sinal ritual).
Enquanto exerce sua eficácia renovadora da realidade do mundo sob o
velamento do sinal, o sagrado manifesta a ambivalência de sua relação com
o mundo. Por um lado, enquanto expresso no rito, o sagrado confere vida e
existência ao mundo humano e funda a sua realidade: a possibilidade do mundo
repousa sobre a atualização periódica da relação fundadora do sagrado com o
mundo mediante a repetição da ação simbólica cultual. Por outro lado, tanto
a sua total ausência como a sua presença constante ou plenamente desvelada
significariam o fim do mundo, constituindo-o em força destruidora e mortífera.
Exemplos desta ambivalência do sagrado são dados pelo símbolo do
sol (calor mortal e fonte da vida das plantas, etc.) e da chuva (chuva benéfica e
tempestade com raios e trovões ameaçadores: cf. Sl 29). Também na bíblia se diz:
“O Senhor dá a morte e a vida; faz descer à habitação dos mortos e de lá voltar. ” (I
Sm 2,6s; Cf. Sl 97,4-6). Assim como a luz e calor do sol proporcionam a vida a toda a
natureza, assim também o mundo existe porque o sagrado garante a sua existência,
enquanto comunica a sua força criadora e retém a sua força destruidora. Também
o contraste dia/noite espelha a condição paradoxal da existência. O símbolo do sol
está muito presente nas religiões da antiguidade, especialmente em regiões de
clima temperado ou frio onde no inverno, com o enfraquecimento dos raios solares
a natureza parece morrer, voltando a renascer com vida pujante na primavera. Na
Babilônia a festa do deus Marduk era celebrada solenemente nesta data.
Portanto, a função do culto, análoga ao mito religioso, é superar a
distância entre o princípio do mundo e a sua realidade atual, servindo de
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mediação para a aparição do sagrado sob a forma velada do sinal, como
condição para a existência do mundo humano. Esta existência depende da
renovação da consciência da ação fundadora do sagrado, presente, não na sua
realidade propriamente dita, mas através de sinais rituais.
5 A RELIGIÃO COMO RESPOSTA À MANIFESTAÇÃO DO SAGRADO:
CONSIDERAÇÃO SINTÉTICA
A religião, como vimos, é a resposta do ser humano à manifestação do
sagrado. Ela envolve toda a sua vida e todos os seus comportamentos. Exprimese em atitudes interiores e em gestos exteriores de caráter cúltico (mitos, ritos) e
na busca de um procedimento moral conforme as exigências do próprio sagrado.
Essas atitudes e comportamentos são exercidos pelos indivíduos, mas partilhados
por uma comunidade de adeptos da religião. Aqui serão focalizados apenas alguns
aspectos fundamentais desta resposta.
(1) A fé é a atitude religiosa fundamental diante da manifestação do sagrado.
Ela implica ao mesmo tempo, a convicção da realidade da manifestação
do sagrado, a aceitação da verdade daquilo que ele revela e a confiança
naquele que se revela como capaz de proporcionar a realização plena da
pessoa (salvação).
(2) A consequência imediata da fé na manifestação do sagrado é a adoração,
como reconhecimento por parte do ser humano da sua majestade
(sublime, santa, onipotente) e da própria dependência total dele. Este
reconhecimento se exprime no gesto interior e exterior (prostração,
genuflexão) de submissão à sua vontade. A adoração inclui o louvor, a
reverência e o serviço do sagrado.
(3) De fato, quem faz a experiência do sagrado, ao reconhecer a sua
dependência dele como Senhor de sua vida, oferece-se ao seu serviço,
pronto a obedecer às suas ordens. Não só os atos de culto, mas toda a
sua vida se converte em serviço da divindade, através da proclamação de
sua grandeza e do cumprimento de sua vontade. É aqui que se insere a
dimensão ética própria da vida religiosa.
6. DETERMINAÇÃO DA ESSÊNCIA DO SAGRADO A PARTIR DO RESULTADO DA
ANÁLISE FENOMENOLÓGICA
Tal é o resultado da análise fenomenológica do fenômeno religioso
até agora empreendida. A partir dos elementos apontados como constitutivos
de tal fenômeno ela permite elevar-se ao plano ontológico, determinando a
sua essência. Como se viu, o mito e o rito, na sua relação recíproca, articulam
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as múltiplas expressões do sagrado (palavras/imagens/ações, lugares/tempos,
oração/sacrifício, adoração/louvor, súplica/agradecimento, vestes/utensílios, etc.).
Portanto, a compreensão que o homo religiosus tem do sagrado/divino a partir
das suas manifestações é dada pelo significado formal do mito/rito, enquanto
formas da linguagem religiosa, que exprimem tal compreensão. (SCHAEFFLER,
1973, p. 135-210).23
Todavia, a maneira religiosa de falar do sagrado não é a simples informação
neutra, mas assume um caráter pessoal, de modo que quem fala compromete-se
com o sagrado, enquanto proclama aquilo que crê. De fato, as formas de expressão
religiosa integradas no mito e no rito têm em comum esta característica fundamental,
enquanto se apresentam como “confissão” e “testemunho”. Confissão significa aqui
a declaração pública da própria fé na interpretação da realidade e do sentido da
existência humana representada pelo mito e pelo rito. O testemunho, por sua vez,
corresponde à mesma declaração pública, enquanto feita não no círculo dos adeptos
da divindade, como a confissão, mas diante de estranhos. O conteúdo da confissão e
do testemunho é, portanto, o mito e sua representação no rito.
6.1 Religião como compreensão da realidade na sua relação ao sagrado
Sendo assim a religião, na autocompreensão do homo religiosus, é
essencialmente compreensão do sagrado na sua relação para com o mundo
humano. A consciência religiosa, ao experienciar a realidade humano-mundana, a
interpreta à luz do sagrado, como seu fundamento, que nela, ao mesmo tempo,
se oculta e se manifesta. Portanto, a própria experiência religiosa já contém uma
interpretação do mundo, implicando assim o “círculo hermenêutico”, próprio,
aliás, de qualquer experiência. O sagrado é experimentado à medida que a
realidade mundana é entendida como dele dependente. O mundo, por outro lado,
é entendido religiosamente à medida que é experimentado na dependência do
sagrado e, como tal, dom de sua benevolência. Em outras palavras, a experiência
do mundo só assume caráter religioso à medida que é feita à luz do sagrado. Esta
compreensão do todo articula dois polos, o sagrado e o mundo, em sua relação
recíproca, evidentemente assimétrica.
O sagrado como fundamento da realidade mundana aparece com uma
dupla face, em função da dialética de manifestação/ocultamento (presença/
ausência) constitutiva da sua manifestação e garantia essencial da existência
e preservação do mundo. Como se viu, a sua total ausência significaria o fim do
mundo que cairia nas trevas (comparação da ausência do sol); a sua total presença,
por sua vez, significaria também o fim do mundo, que seria absorvido e consumido
inteiramente por ele na sua luz e calor.
Entretanto, esta dupla face do sagrado
na sua relação com o mundo não implica uma dualidade constitutiva do próprio
sagrado. É a própria grandeza de sua santidade e seu poder vivificante que
contrasta com a pequenez do ser humano e de todas as coisas, como a luz do sol,
que é tão brilhante que, encarada diretamente, é capaz de cegar.
23 A apresentação aqui feita da essência da religião, a partir do mito e do rito, funda-se substancialmente
nas considerações deste autor.
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O mundo, por sua vez, é percebido à luz do sagrado na unidade paradoxal
entre sua radical labilidade e sua constante permanência. A precariedade, ou seja,
o caráter perecível e passageiro da existência manifesta-se na inconsistência de todas
as coisas intramundanas e do próprio ser humano, enquanto tendentes a cair no
nada, ameaçadas de desaparecer. Trata-se propriamente da experiência da condição
temporal e mortal de toda a realidade (p. ex. Sl 39,6s). Por outro lado, a permanência
das coisas manifesta-se através de sua contínua renovação e ressurgimento. Tratase, propriamente, da experiência da novidade da vida e da sua vitória (sempre precária
e ameaçada) sobre a morte (p. ex. Sl 65; 96), motivo da alegria do homem religioso e
das expressões de sua gratidão ao sagrado na oração e no sacrifício.
Em suma, o específico da compreensão religiosa do mundo é interpretar
a realidade, na sua dupla característica, à luz do sagrado, como relação de
dependência para com ele, que, se constitui, por isso mesmo, em dom. Com efeito,
enquanto fundamento do mundo, ele, ao mesmo tempo, por sua proximidade lhe
comunica sua força criadora e, por sua distância, retém a sua força destruidora,
garantindo a sua existência (p. ex.: Sl 75; 104; 147). A presença do sagrado
no mundo, mediante o mito e o rito, é entendida, portanto, como ação efetiva
que, na sua dialética de proximidade e distância, é condição de possibilidade da
existência do mundo. A consistência da realidade resulta de sua dependência do
divino, enquanto permanente superação de seu aniquilamento, já que morte e
vida provêm da mesma origem (Cf. Tb 13,2; ISm 2,6).
6.2 Religião como serviço ao sagrado e ao mundo
Portanto, segundo a sua própria autocompreensão, a religião se
apresenta como um serviço que o ser humano, através da confissão e do
testemunho no mito e no rito, deve prestar:
(1) Ao próprio sagrado, enquanto reconhece no mito a sua soberania e
cumpre no rito as suas prescrições;
(2) Ao mundo, que deve a este serviço a sua existência e preservação.
Na autocompreensão religiosa o serviço ao sagrado é inseparável de um
serviço ao mundo. Entretanto, a religião é serviço ao mundo, enquanto é serviço ao
sagrado. Com efeito, ao louvar a grandeza do sagrado, agradecendo-lhe o dom da vida,
ao suplicar-lhe a sua conservação e aperfeiçoamento e ao oferecer-se a seu serviço
com tudo o que é e que tem, o homem religioso reconhece a sua dependência
do sagrado, de modo que por sua confissão e testemunho nas palavras (mitos) e
gestos cultuais (ritos) a fundação pré-temporal do mundo é atualizada por uma
eficácia renovada e renovadora. Destarte, a essência da religião, enquanto relação
do ser humano ao sagrado inclui uma dupla dimensão: compreensão do sentido da
existência enquanto dom do sagrado e ação de serviço ao sagrado e ao mundo.
Entretanto, para responder à questão da essência da religião, é
fundamental entender, adequadamente, qual o serviço que a religião presta
ao mundo, seus objetivos e os meios que emprega para alcançá-los. O objetivo
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deste serviço pode ser entendido de duas maneiras. Por um lado, como o
mesmo objetivo do serviço profano do mundo, i.e., melhorar as condições
de vida da humanidade, proporcionando-lhe os meios para sua sobrevivência
e desenvolvimento (p.ex. prosperidade econômica, desenvolvimento cultural,
justiça e paz social) no plano tanto individual como social.
Neste caso, o serviço prestado pela religião pode ainda ser concebido
de duas maneiras: ou os meios que ela utiliza para alcançar tal objetivo são
meios próprios seus (p.ex. oração) ou, numa compreensão secularizada
de si mesma, são os mesmos usados pelos não-religiosos. Na primeira
hipótese, o seu serviço é justamente desprezado, porque se trata de meios
pré-técnicos, arcaicos e ineficazes, seja para a conservação e renovação da
vida no mundo, seja para a promoção da justiça e da paz. De fato, as ciências
e as técnicas modernas parecem meios mais adequados para promover, tanto
a produtividade, como o bem comum da sociedade, do que procissões para
alcançar a chuva ou bênçãos e orações pela paz.
Se, ao contrário, o homem religioso usa os meios profanos empregados
para tais fins pela sociedade civil de duas uma:
•
Ou o seu serviço se confunde simplesmente com o serviço profano
e a religião perde a sua originalidade própria (não se distingue nem
pelos fins nem pelos meios), reduzindo-se a um apelo à moralidade
em nome do Absoluto, identificado com os deveres sagrados (religião
secularizada).
•
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Ou o seu serviço se distingue do serviço profano, não como práxis,
mas apenas por sua interpretação religiosa, enquanto assumem, em
nome do sagrado, os mesmos meios profanos de serviço à humanidade.
Mas uma interpretação religiosa que não qualifica nem os fins nem os
meios da práxis do crente torna-se irrelevante.

Portanto, se os objetivos do serviço religioso à humanidade são
os mesmos que propõe qualquer humanismo filantrópico, ela perde todo
interesse e validade, já que não oferece nenhuma originalidade e eficácia
próprias. Entretanto, o verdadeiro objetivo do serviço que a religião pode
prestar ao mundo através da confissão e testemunho da fé no mito e no rito,
enquanto determinada compreensão do sentido da realidade, é absolutamente
próprio e exclusivo seu. De fato, o serviço específico da religião ao mundo
é compreendê-lo e interpretá-lo na sua relação de dependência para com
o sagrado. Como se mostrou, segundo a autocompreensão religiosa, é este
reconhecimento do sagrado e da realidade do mundo como dom de sua
bondade, pela confissão e testemunho no mito e no rito, que, garante a
existência e o bom estado do mesmo mundo.
Neste sentido, os atos religiosos, como, por exemplo, uma procissão
pedindo chuva ou a oração pela paz e pela saúde, são interpretados pela
autocompreensão religiosa (autêntica), não como meios diretamente
orientados para a obtenção dos mesmos objetivos do serviço profano ao
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mundo (melhorar as condições de vida), mas como serviço desinteressado ao
sagrado, que, por isso mesmo, se torna serviço ao mundo. De fato, a confissão
e testemunho, i.e., o reconhecimento público do poder e benevolência do
sagrado na sua relação fundadora para com o mundo, que dele depende,
atualiza a sua ação vivificante e afasta a sua força destruidora, ao mesmo
tempo, que proclama a insuficiência e relatividade de toda a realidade
humano-mundana. Este testemunho contribui também para a vida do
mundo, enquanto pode levar outros a reconhecer a relação constitutiva da
existência humana com o sagrado.
Por outro lado, a singularização do serviço propriamente religioso
ao mundo não equivale a qualquer depreciação do serviço profano ao
mesmo, com os meios naturais adequados para os fins respectivos. Pelo
contrário, o homem religioso é chamado a empenhar-se o mais possível no
desenvolvimento integral da humanidade com o uso e a boa administração
de todos os recursos que lhe foram proporcionados pelo sagrado,
justamente como colaboração com a sua ação criadora, voltada também
para a comunicação da plenitude de vida para todos. Ele sabe, porém, que sem
o serviço ao sagrado e o reconhecimento de seu dom, os esforços humanos
para a construção de um mundo melhor serão frustrados.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A autocompreensão da religião aqui exposta, segundo a qual a
atitude religiosa é essencial para a subsistência do mundo humano, parece
ridícula, à primeira vista, enquanto inteiramente contrária à visão da realidade
própria do homem moderno. Não há dúvida, porém, que em todas as religiões
a autêntica atitude religiosa expressa na celebração cultual corresponde,
por um lado, à proclamação da fé da comunidade na sua dependência para
com a divindade. Por outro, ela exprime a necessidade de testemunhar esta fé
através das palavras e gestos que atualizam a ação fundante da divindade,
como condição da sobrevivência do próprio mundo humano, visto no âmbito
particular de um povo ou em termos universais.
A estranheza diante de tal posição desaparece, porém, se a traduzirmos
em termos mais propriamente filosóficos. De fato, a consequência dos atos
religiosos, enquanto garantem a preservação e aperfeiçoamento da ordem
do mundo, não deve ser compreendida de um modo extrínseco, como algo
mágico, mas como frutos da transformação dos próprios seres humanos,
enquanto, compreendendo o verdadeiro sentido da fé religiosa e praticando
conscientemente as ações cultuais, renunciam à sua autossuficiência e
autocentramento, abrindo-se, ao mesmo tempo, para a fonte de vida em
plenitude.
Com efeito, o reconhecimento do sagrado, ou seja, do absoluto divino
como fundamento da realidade, corresponde à autêntica noção de criação, não
meramente como acontecimento no início do mundo, mas como a dependência
ontológica da realidade humano-mundana em relação ao Criador. Trata-se da
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negação da autossuficiência do ser humano e de sua absolutização. Ora, a
pretensão do ser humano de constituir-se em fundamento último da realidade,
apesar de sua insuperável finitude e contingência, equivale à relativização de
todos os valores e parâmetros da relação do ser humano com a natureza e
com seus semelhantes. Na medida em que se implanta leva inexoravelmente
à absolutização dos interesses particulares, individuais e coletivos, e assim
à luta de todos contra todos com a consequente destruição da ordem do
mundo natural e social, ao caos, à aniquilação da vida.
Nesta perspectiva, só a religião pode garantir a sobrevivência
da humanidade, contanto que se exprima como adoração gratuita
e desinteressada do divino e não vise diretamente à conservação e
desenvolvimento da vida humana, já que isso significaria de novo, como se
viu, a absolutização do ser humano pela instrumentalização funcional do
sagrado e sua subordinação aos interesses humanos.
Entretanto, conforme se afirmou desde o início, com a presente
exposição sobre a essência do fenômeno religioso, não se decide ainda,
nem mesmo se toca, a questão da existência do sagrado. Também o
reconhecimento desinteressado da soberania do sagrado poderia ser uma
atitude ilusória. Só a reflexão filosófica sobre as experiências fundamentais
do ser humano poderá fornecer ou não uma justificação racional da fé no
divino.
Mas o processo em curso no mundo atual, a partir da proclamação da
morte de Deus e da secularização da cultura, com o crescente comprometimento
do ambiente natural e desagregação da vida social, sob o império da violência e
da exclusão, poderia constituir uma contraprova experimental da verdade da
visão religiosa da realidade. Confirmaria a convicção de que o reconhecimento
do sagrado, como fonte de vida, e da dependência da realidade para com ele,
expresso na atitude religiosa pelo mito e o rito, é condição indispensável
para a existência de um mundo humano.
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Av. Doutor Cristiano Guimarães, 2127 – Planalto 31720-300 – Belo Horizonte, MG

STUDIUM, Várzea Grande, ano 5, n. 6, p. 1-86, abril 2018

STUDIUM, Várzea Grande, ano 5, n. 6, p. 1-86, abril 2018

76

|

RECENSÕES
GOMES, Frei Ademildo. Catequese e moral cristã: novos tempos, novas respostas.
Orientações pastorais para catequistas. São Paulo: Paulus, 2017 – Coleção
Catequese.
Este é um livro que pretende orientar os catequistas na abordagem
dos principais problemas morais da sociedade moderna a partir da doutrina da
Igreja. A moral aqui é compreendida como a Vida em Cristo à luz do Espírito.
A dimensão histórica deve ser considerada. Novos tempos ocasionam
novas vivências; surgem novos problemas que pedem novas respostas. A
Moral clama pela praticidade e testemunho cristão. E a Catequese pede
reflexões e orientações morais.
O capítulo 1 trata do percurso histórico da doutrina moral da Igreja.
A experiência moral do povo de Deus é a fé vivida como apelo à conversão
e à fidelidade.
O homem é grande à luz da criação de Deus, de quem é imagem e
semelhança, mas também se mantém frágil e pecador. Reconhecer, pertencer,
obedecer e louvar a Deus, abrindo espaço ao próximo numa dimensão de
fraternidade é o que se espera dele. Em Israel, constituiu-se uma “moral da
Aliança”, fruto de uma relação de diálogo, amor e misericórdia entre Deus e o
homem. Com os povos circunvizinhos, Deus não agiu da mesma forma.
A Aliança veicula a ideia de caminho. A resposta humana é dinâmica,
progressiva e histórica. Sobressaem três descrições da Aliança: com Noé (Gn
9,1-17), com Abraão (Gn 17) e a do Sinai (Ex 19, 20 e 24).
Deus usa a “pedagogia da libertação coletiva” em que pessoas
concretas se comprometem com a liberdade e rejeitam todas as formas de
manipulação e escravidão. Os profetas acusam como vazia e vã a religião
sem preocupações éticas com a prática da justiça (cf. Am 5,21-25; Is 1,10-16;
Mq 6,5-8; Sl 50,5-15; 51, 18-19).
A Aliança proposta por Deus no Antigo Testamento aponta
continuamente para a grande promessa: Jesus Cristo. É nele e através d’Ele
que se estabelece a Nova e Eterna Aliança. Ele é a Nova Lei que revelou
a iminência da atuação do Reino de Deus no mundo e a compreensão de
Deus como Pai. Jesus centralizou toda a Lei e os Profetas no duplo preceito
do amor a Deus e ao próximo (Mc 12, 28-31; Mt 22, 34-40; Lc 10,25-28).
Ensinar e viver o amor cristão deve ser um dos principais objetivos da prática
catequética.
O autor, ainda neste capítulo, apresenta rapidamente a moral
patrística, destacando a presença de Santo Agostinho; a prática penitencial
do final da Patrística até o século XI; a Escolástica até a moral renovada, na
perspectiva de Bernard Häring e a teologia moral à luz do Concílio Vaticano II.
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A moral que enfatizava por demais o “não pode”, “não deve” e o medo dá lugar
à autonomia e à criatividade do cristão para “fazer acontecer” o Evangelho na
história sob o dinamismo da graça de Deus.
O capítulo 2 aborda a crise atual da moral quanto à perda da consciência
do pecado e à relação entre liberdade, responsabilidade e consciência. Isso é
importante porque é tarefa da catequese ajudar as pessoas a julgar, à luz do
Evangelho, as principais questões da vida.
A modernidade trouxe consigo o grande reconhecimento da capacidade
criativa do homem, mas o que parecia autonomia e poder consistentes vieram
acompanhados de desequilíbrio e niilismo desesperadores. A razão entrou
em crise. Valores morais tradicionais arraigados e busca da vontade de Deus
se viram ofuscados pela suprema vontade do homem. Tudo passou a ser
considerado lícito e permitido. Nesse contexto, adquirem relevância os dados
revelados do pecado e da graça de Deus.
A moral bíblico-eclesial nos fala de dois caminhos: o caminho de Cristo,
que “leva à vida”, e o caminho contrário, que “leva à perdição” (cf. Mt 7,13).
Por isso, as decisões morais em vista da nossa salvação são importantes. A
catequese moral sobre o pecado precisa mudar de foco: deixar o intimismo
e assumir sua dimensão social, incluindo os temas da justiça, violação dos
direitos humanos, fraternidade, solidariedade, compromissos sociopolíticos,
ecologia e questões científicas. O critério máximo para compreender e avaliar
o pecado é o amor. Jesus disse à pecadora: “A quem muito ama, muito se
perdoa” ( Lc 7, 47).
Para o amadurecimento da vida cristã, é preciso que a catequese se
ocupe com o conhecimento da fé, a vida litúrgica, a formação moral, a oração,
a pertença comunitária e o espírito missionário. Vale a advertência do Papa
Francisco, “somos chamados a formar as consciências, não a pretender
substituí-las”. (AL 37)
O capítulo 3 apresenta reflexões específicas da moral sexual e familiar.
Como falar de moral e sexualidade dentro do contexto contemporâneo? O
autor apresenta um diagnóstico do pensamento pós-moderno referente
à sexualidade a partir dos seguintes pontos: hedonismo, consumismo,
instabilidade, superficialidade, incerteza, instantaneidade, descarte, infinitude
terrena, mundo virtual versus mundo real, diversidade sexual. Deve ser
assumida uma “moral de sentido”, apresentando às pessoas as razões de
nossas posições morais.
O autor discorre pelas dimensões biológica, sociocultural, psicológica,
afetiva, religiosa, espiritual, teológica e eclesial da sexualidade. Na exposição,
assume destaque a educação sexual. A catequese precisa ajudar os jovens
a lidar com o bombardeio de mensagens de apelo sexual que o mundo
atual lhes oferece, mas que não proporcionam adequado discernimento e
amadurecimento. Quanto à ideologia de gênero, autor confirma a postura
apresentada pelos bispos do Regional Leste 1 da CNBB: “Reafirmamos a
importância do sexo biológico e chamamos a atenção para os riscos de se
considerar as questões a ele relacionadas como apenas de escolha ou de
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condicionamento histórico- cultural.
O capítulo 4 trata de refletir bioeticamente, segundo as diretrizes da
Igreja, novas descobertas científicas e tecnológicas no âmbito da medicina.
São abordadas a questão das células-tronco, a reprodução assistida, o aborto
provocado, a eutanásia, a distanásia, a ortotanásia e a engenharia genética.
O capítulo 5 aborda a questão ecológica. Hoje, a natureza “chora
e geme” por ações concretas de recuperação, transformação, cuidado e
responsabilidade.
Aparece na Gaudium et Spes e nos discursos e encíclicas dos Papas,
Beato Paulo VI e São João Paulo II, uma clara defesa da dimensão natural
do mundo e críticas à falta de reflexão ética, trazendo como consequências
um progresso industrial descontrolado e um consumo de bens materiais
exagerado.
O Papa Bento XVI desenvolveu uma profunda reflexão sobre a
nossa responsabilidade moral diante do meio ambiente na encíclica Caritas
in Veritate. O Papa Francisco dedicou-se à reflexão sobre o cuidado com a
natureza, chamando-nos à responsabilidade para com a nossa casa comum,
a partir de riscos iminentes comprovados cientificamente por institutos e
conferências internacionais. São os desequilíbrios ecológicos provenientes
da atividade humana nesta etapa da evolução da Terra que conhecemos
como Antropoceno.
Este livro apresenta, de forma clara e direta, temas ético-morais
importantes para a orientação da vida cristã e atividade evangelizadora nesse
ambiente agradável de confiança mútua e amizade que conhecemos como
catequese.
Com o surgimento da crise da razão, na segunda metade do século XIX,
o racionalismo, tanto realista, quanto idealista, perdeu força. Passamos, então, a
duvidar da capacidade da razão de apresentar-nos a realidade como ela é em si.
Portanto, uma ética da responsabilidade atual deve desconfiar do poder da razão
para formular proposições deontológicas de caráter absoluto e sem exceções.
É preciso assumir a ênfase dada pelo Papa Francisco na Amoris laetitia da
abordagem referente às questões morais: ir além da moral objetiva, normativa,
complementando-a com a moral subjetiva, do conhecimento da situação particular
e consequente discernimento prático ou deliberação.
ME. Ernani Miguel Lacerda Wetternick
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DENNETT, Daniel Clement. Brainstorms: ensaios filosóficos sobre a mente e a
psicologia. São Paulo: Unesp, 1999. 432 pp. ISBN 85-7139-645-0.
Este livro de Dennett é a reunião de ensaios sobre pensamento, mente e
consciência, que juntos em um mesmo volume formam uma teoria da mente. São
17 artigos divididos em 4 partes.
O autor inicia seu projeto - na primeira parte - explicando seu pensamento
sobre a postura intencional, que é a ação de tentar entender os organismos
atribuindo a eles intencionalidade para poder predizer seus comportamentos, ou
seja, pressupor que um organismo vivo, ou até mesmo computadores, softwares ou
qualquer outro sistema, possui determinadas informações e que essas informações
lhes dão alguns objetivos e que, por causa disso, provavelmente ele vai agir de uma
forma e não de outra. A postura intencional tende a mostrar a ação mais razoável
de um sistema atribuindo a ele crenças e desejos, mesmo que esses sistemas não
tenham crenças ou desejos. A postura intencional não é certa ou errada, verdadeira
ou falsa, é somente uma estratégia pragmática.
Essa estratégia é de certa forma uma antropomorfização não nociva
aos sistemas, seja humano ou de qualquer máquina, mas nos ajuda a prever os
comportamentos desses sistemas. A postura intencional é uma pressuposição de
racionalidade.
O próximo passo de Dennett é destituir os sujeitos de um acesso
privilegiado de seus conteúdos internos, ou seja, muitas vezes - provavelmente a
maioria das vezes - as pessoas não são a melhor fonte de informação sobre elas
mesmas. E não só as pessoas, qualquer outro sistema pode não ter em si a melhor
explicação sobre ele mesmo. Nosso autoconhecimento não é infalível, assim como
não é infalível a consciência que temos de nós mesmos. Nós não temos uma
faculdade especial, autoevidente e inquestionável para dizermos quem somos. O
relato sobre nós mesmos geralmente é somente o relato sobre a intencionalidade
que está nos controlando no momento do relato.
Para reforçar seu pensamento sobre o não acesso privilegiado sobre
nossos conteúdos internos, Dennett diferencia os conceitos de juízo e crença.
Somente podemos ter um juízo por vez, mas podemos ter muitas crenças ao
mesmo tempo. Podemos ser confiáveis sobre os juízos que expressamos, mas
eles não são confiáveis para expressarem nossas crenças. Geralmente existe certa
harmonia entre o juízo expresso e as crenças existentes, mas a relação de igualdade
não é necessária e muitas vezes são contrárias, como quando expressamos que
alguém é inocente, mas acreditamos que ele seja culpado.
Na segunda parte ele vai desenvolver melhor seus pensamentos sobre
algumas teorias da psicologia, e inicia discordando frontalmente das teorias
behavioristas de Skinner por considerar que elas tiram a liberdade das pessoas e
às tornam moralmente irresponsáveis pelos seus atos. Afirma ainda que, seguindo
os pensamentos de Skinner, a psicologia teria que rejeitar toda a intencionalidade
dos indivíduos, o que os tornariam seres manipuláveis pelo ambiente, pelas
circunstâncias ou pelo acaso.
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Para Dennett a psicologia tem a tarefa de dar fundamentos generalistas
para as outras ciências, como a economia, por exemplo, que sem as explicações
psicológicas para os desejos humanos não teria muito como desenvolver suas
teorias sobre compra, troca ou valor de algo. Outra incumbência da psicologia é
explicar a inteligência humana, pois cabe a ela o esclarecimento sobre os interesses
humanos, o que em última instância vai mostrar as justificativas para a racionalidade
humana.
Na sequência o autor estuda a possibilidade de um sistema de representação
defendido por Jerry Fodor, esse sistema seria um código de processamento interno
e inato, cada parte desse código expressa um sinônimo da língua natural. Como as
representações têm que ser para alguém, esse usuário da representação tem que
ser um agente isento, um “homúnculo” que interpreta, pensa, deseja... O que gera
uma circularidade infinita, pois dentro deste “homúnculo” tem que haver outro
“homúnculo” que interpreta, pensa e deseja e assim infinitamente. Dessa forma a
psicologia é impossível, pois não tem um “eu” a quem se dirigir. A saída apontada
por Dennett é fazer com que as representações entendam a si mesmas como
uma estrutura de dados - a exemplo dos computadores ou da internet - onde as
representações percebem, intuem, conhecem, sabem e informam de forma direta
o objetivo ou a função da representação.
A sequência desse argumento é que não necessitamos de um
“homúnculo” interno para que nosso “eu” ou nossas representações existam,
nossas representações, nosso “eu”, é formado por muitos processos informativos
individuais com procedimentos claros do que cada um deles deve fazer. Algo
como um fluxograma ou um esquema organizacional, é dessa forma que Dennett
entende que funciona nossa mente.
Na terceira parte o autor diz que uma porção da nossa memória é
constituída de lembranças efetivas e outra é construção e reconstrução sobre
essas lembranças, ou seja, o que realmente acessamos é uma parte limitada de
informações e o restante é construído com base nessas informações, buscando
certa coerência tanto das informações acessadas como nas necessidades pelas
quais elas foram acessadas. A memória carregada e construída foi carregada e
construída para responder uma função, um objetivo, uma necessidade, o resultado
dessa relação é a memória que efetivamente experimentamos. Nossos sonhos
também são compostos geralmente de pedaços de informações, que não são
acessados pela consciência, e a sua constituição final busca certa coerência com
a realidade, mesmo sendo carregados de simbolismo. “A composição dos sonhos
utiliza o conhecimento geral e particular daquele que sonha, sua experiência
recente e remota, e é guiada de formas conhecidas por seus medos e desejos,
encobertos e patentes.” (p. 193).
Tentar entender e explicar a consciência humana é outro objetivo de
Dennett, ela é um dos grandes problemas da filosofia contemporânea e poucos
filósofos se atrevem a enfrentá-la. Existem muitas coisas que acontecem conosco
e que não vivenciamos conscientemente, mas outras são vivenciadas com
consciência. As coisas que temos consciência são as coisas que temos acesso
como um todo, e não como parte, ou seja, partes do nosso corpo produzem

STUDIUM, Várzea Grande, ano 5, n. 6, p. 1-86, abril 2018

Rescensões

|

81

experiências das quais só temos acesso quando percebemos essas partes como
um todo, mesmo assim, as sensações de muitas das partes do nosso corpo não nos
permitem um acesso consciente. Nós não temos consciência de grande parte do
que vivenciamos e experimentamos. A consciência que temos do nosso corpo é
bem menor do que as experiências que nosso corpo tem.
Temos consciência daquilo que podemos expressar tanto internamente
como externamente, mas nós somos muito mais do que podemos expressar, nós
somos muito mais do que temos consciência de ser. Nós somos feitos de muitas
partes que não tem consciência de sua existência, por exemplo, nossas células
não têm consciência de que existem, elas têm uma função a cumprir – uma
intencionalidade -, e o total das funções de todas nossas células faz o nosso corpo
e a sua funcionalidade. De forma parecida, nossos neurônios individualmente
também não têm consciência da sua existência, eles têm intencionalidades –
funções a cumprir -, e o total da intencionalidade dos nossos neurônios constrói
a nossa mente, mas nossa mente não tem acesso ao funcionamento dos
neurônios, somente ao resultado do funcionamento deles. Os neurônios que
estão funcionando de forma consciente são os que pertencem às redes neurais
que estão se sobressaindo sobre as outras. As redes neurais que se sobressaem
sobre as outras são as que o organismo como um todo está prestando atenção. E
o que o organismo escolhe prestar atenção é o resultado de muitas variáveis tanto
internas, como externas ao corpo. E finalmente, a atenção, tanto por introspecção
como por diferenciação, é que define nosso eu. Quando prestamos atenção em
algo somos algo que presta atenção, esse algo que presta atenção é o que constrói
o eu. O eu é o elemento do qual temos consciência.
A quarta parte do livro é dedicada aos artigos que tem por objetivo
estudar o conceito de liberdade e as suas relações éticas. Para esclarecer essas
relações ele vai utilizar explicações intencionais onde o observador vai presumir
a racionalidade do sistema observado, que assim torna-se um sistema intencional,
que são sistemas cujo comportamento pode ser predito como se ele tivesse
racionalidade. O observador toma assim uma postura intencional em relação ao
objeto observado. Essa postura intencional é que vai definir a existência de uma
postura pessoal tanto do observador como do observado, e através desse princípio
de pessoalidade é que podemos construir um princípio de responsabilidade,
moralidade e ética.
Dennett destaca ainda, que além da postura intencional - tomar um
sistema intencional como portador de racionalidade – existe a ela ligada, de
forma inseparável, a comunicação entre os sistemas intencionais. Essa relação
entre um observador que assume a postura intencional e um observado sistema
intencional é uma “pré-condição para qualquer postura moral” (p.321). Pois quando
raciocinamos sobre sistemas intencionais não raciocinamos somente sobre como
eles vão agir, mas raciocinamos sobre como eles vão raciocinar. Quando um
sistema intencional, como uma pessoa, por exemplo, assume uma crença e vai agir
conforme essa crença, ele está endossando que essa crença está em conformidade
com o restante de suas crenças e pode ser responsabilizado por ela. Nas palavras
do autor: “... não se pode ter uma visão de mundo de qualquer tipo sem ter crenças,
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e não se poderia ter crenças sem ter intenções, e as intenções requerem que a
pessoa se veja, pelo menos, intencionalmente, como um agente racional.” (p.334).
Nossa racionalidade e intencionalidade se expressam na forma de um
gerador de considerações, onde as pessoas ou sistemas intencionais selecionam
as considerações mais razoáveis e relevantes e essas seleções predizem e explicam
a ação do agente. Esse modelo de gerador de considerações e seleção em um
sistema intencional “... permite que a educação moral faça diferença” e “... dá alguma
explicação sobre nossa importante intuição de que somos os autores de nossas
decisões morais” (p.386).
Me. Arildo Marconatto
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JIMENEZ JIMENEZ, Maria Luisa. Domésticas : cotidianos na comensalidade. Belo
Horizonte: Letramento, 2018, 150p.
DOMÉSTICAS: COTIDIANOS NA COMENSALIDADE
“DOMÉSTICAS: Cotidianos na comensalidade”, escrito pela filósofa,
doutoranda em Estudos Interdisciplinares de Cultura Contemporânea na
UFMT, Maria Luisa Jimenez Jimenez1, em primeira pessoa, propõe reflexões
interdisciplinares sobre o universo feminino através do dia a dia, vividos por
mulheres no espaço social da casa, mais especificamente da cozinha, e o cozinhar.
Ao abordar a relação entre patroas e empregadas domésticas por intermédio do
preparar, servir e apreciar a comida, o comportamento cotidiano é apresentado
por via do cozinhar e tudo que se relaciona a esse evento diário.
Convívio esse, conflituoso, apresentado nas relações socioeconômicas de
gênero e culturais, desenrolando-se dentro do ambiente doméstico. Relações de
poder, contrapoder e fronteiras hierárquicas, entre disputas e trocas de saberes,
subversões e diversas maneiras de encarar a vida, aparecem de forma criativa
durante a leitura.
O longo trabalho de campo, realizado na cidade de Chapada dos
Guimarães, Mato Grosso, numa pesquisa interdisciplinar realizada durante o
Mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea na UFMT 2015-2017, traz agora
em formato de livro um rico acervo de subjetividades expostas na escrita dessa
obra. É apresentado um recorrido pela história da profissão, desde a senzala ao
quartinho de empregada nos dias atuais.
Com riqueza de detalhes, a autora faz ressurgir manuais antigos e blogs
atuais sobre discursos reacionários e preconceituosos sobre essas mulheres, na suas
maiorias negras, pobres e sem “qualificação”. Contudo, o trabalho também mostra
algo pouco conhecido, a luta e organização dessas mulheres pela valorização e
emancipação da condição de excluídas. Por meio da Sociologia do Cotidiano, a
pesquisadora dá voz às protagonistas, mulheres domésticas, por elas mesmas. São
apresentados lugares, espaços e consumos relacionados a esses cotidianos, e o
que comunicam essas ações na relação patroa x empregada e individualmente,
desvendando fronteiras simbólicas entre esses grupos, mas principalmente
desmitificando a posição dessas trabalhadoras como submissas.
Nota-se uma preocupação histórica e filosófica, mas principalmente
interdisciplinar tão característico da filosofia, preocupa-se em trazer pensadores
nas discussões levantadas no livro sobre os diversos temas discutidos na obra.
A autora faz um percorrido por pensadores, que de alguma maneira
refletem sobre trabalho doméstico, o espaço da casa, mulheres, cotidianos, modos
de fazer, saberes e alimentação.
Para levantar a discussão sobre a relação entre a mulher e a casa como
construção cultural e histórica, por exemplo, explica que Norbert Elias em
1 Filósofa pela UNESP, mestra e doutoranda em Estudos Interdisciplinar em Cultura Contemporânea
na UFMT.
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1987, quando apresenta “A sociedade de corte”, ou Gaston Bachelard em 1957
em “A Poética do espaço” levantaram essa discussão, demonstrando que essa
associação começa no século XVIII e acaba se tornando uma das características
mais importantes da sociedade burguesa do século XIX. Neste momento, a
maternidade é vista como a realização suprema feminina, sendo o papel de dona
de casa percebido como essencial para a preservação e realização da família e da
sociedade burguesa da época. Assim, o espaço privado fica definido como um
lugar essencialmente feminino.
Em três capítulos, a filósofa faz questionamentos e provoca que o próprio
leitor repense através da leitura o lugar social desse trabalho, desde a escravidão
à vida contemporânea. Sobre os lugares, espaços e consumos que foram sendo
desvendados durante a pesquisa sobre essas mulheres. As fronteiras simbólicas de
classe, gênero e cultural entre elas também é discutida.
Através da metodologia da Sociologia do Cotidiano, criada pelo sociólogo
português José Machado Pais, o texto dá voz às protagonistas, domésticas,
desvendando quem são essas mulheres, por elas mesmas. As entrevistas, com um
formato de conversação, acontecem em diversos lugares da cidade pequena em
Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, onde ainda existem encontros e conversas
nas filas do banco, na porta do açougue, feiras livres, padaria, etc.
Livro que dá voz a quem nunca pode falar, usa pitadas de filosofia e
sociologia como base para um banquete atual e necessário, engrossando o caldo
com personagens ainda invisíveis na nossa história, as trabalhadoras domésticas.
Me. Maria Luisa Jimenez Jimenez
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