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EDITORIAL
EDITORIAL

O papel de uma Instituição de Ensino Superior (IES) consiste em suscitar
diálogos construtivos em busca de uma sociedade mais justa e solidária. Esse papel
por vezes se encontra ameaçado diante de tantos radicalismos fundamentalistas
e unilaterais. Vivemos numa sociedade permeada por rótulos, notícias falsas (fake
news), interesses corporativos e mesquinhos. É urgente a concertação de um
pacto pela vida na superação da violência, o tema que embalou a reflexão desde a
Campanha da Fraternidade 2018. Há um árduo caminho pela frente.
No auge das disputas políticas da eleição desse ano, em nome de um
projeto de poder, lançam-se discórdias, maledicências e cria o mito de um novo
Brasil livre de corrupção com forte combate à violência através das estruturas
repressoras do Estado, escorado apenas no desejo de um nacionalismo vazio,
financiado por grupos com interesses bem delineados: mais dinheiro, mais poder,
menos controle. Falar de Estado de bem-estar social virou propaganda comunista
e assim se esteriliza qualquer possibilidade de diálogo. Para muitos direitos
humanos se tornou defesa dos interesses de presos e condenados. Vê-se crescer
entre os estudantes acadêmicos, mesmo dos cursos de Filosofia e Teologia a mera
preocupação com titulação desconectada da formação integral e permanente.
Almeja-se o tão desejado diploma, mas não que isso implique necessariamente no
árduo trabalho de se deixar formar, de construir conhecimentos, de buscar pontos
em comum. O outro não deve ser encarado como inimigo a ser derrotado, mas
parceiro na construção de pontes e horizontes de possibilidades.
A FACC-MT e a Studium querem colocar-se na contramão desse
movimento de fechamento e fundamentalismos. Queremos formar cidadãos e
cidadãs e abertos ao diálogo. Qual nossa plataforma para isso? Nossa inspiração e
metodologia vem da Constituição Apostólica Veritatis Gaudium do Papa Francisco
que normatiza o ensino superior na Igreja Católica, nomeadamente os estudos de
Filosofia e Teologia. Abraçamos os quatro critérios fundamentais para uma IES que
se nomeia católica. Em primeiro lugar: cultivar uma atitude contemplativa diante da
vida, dom maior de Deus à humanidade. Nessa contemplação desejamos perceber
sempre o rosto de Jesus Cristo encarnado na vida da Igreja e da humanidade,
especialmente nos mais necessitados. O cosmo assim considerado se apresenta
como uma trama divino-humana amorosa e fecunda que precisa de cuidado e
atenção. Em segundo lugar abraçamos o diálogo sem reservas. Não se dialoga
porque se quer convencer o outro, mas o fazemos porque vivemos embalados
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pela cultura do encontro. O Cristianismo é resultado do desejo de Deus em
encontrar a humanidade, dando sempre o primeiro passo. Dialogar é viver nossa
vocação fundamental. Em terceiro lugar, temos o compromisso com a formação
inter e transdisciplinar porque queremos formar o cidadão e a cidadã na sua
complexidade, o ser humano todo em suas diversas peculiaridades e inspirações. E
finalmente, nossa visão abraça o trabalho em rede. Não se pode pensar a vida em
compartimentos e a formação superior se faz ajudar por múltiplas contribuições.
As redes socias e multiplataformas vierem para ficar mas precisam também rever
seu papel e que contribuam para essa visão sinérgica da vida e da humanidade.
O número atual da Studium pretende ser uma singela contribuição para a
reflexão e o diálogo sobre nossa realidade amazônica em preparação para o Sínodo
dos Bispos a ser realizado em 2019. O primeiro artigo da revista busca apresentar a
importância de ouvir a voz do Espírito atuando e despertando pessoas e instituições
para transformar a Igreja encarnada na Amazônia. O autor utiliza a categoria de
modelos de Igreja para reforçar a importância da práxis eclesial existente e que
haja assim uma conversão pastoral de todo o corpo eclesial. O sínodo e suas
preparações estão enfatizando a importância do ver-ouvir os clamores vindos
da realidade. Diálogos em Amazônia representa mais uma iniciativa como uma
janela de oportunidades para que a Igreja se encarne e viva os novos tempos em
fidelidade a uma ecologia integral.
O segundo artigo apresenta um exercício filosófico para se aprofundar o
significado do diálogo na hermêutica de Gadamer. Em forma de diálogo o artigo se
propõe praticar seus próprios pressupostos. O diálogo é exercício necessário para se
superar as aporias e dificuldades desse momento histórico em que se vive. É crucial
que se aprenda a ouvir e respeitar o outro como parceiro de construção do saber e
do fazer. O terceiro artigo da revista é uma tradução do número cento e sessenta e
nove dos cadernos Cristianisme i Justícia, da Fundação Lluís Espinal em Barcelona
que gentilmente cedeu os direitos de publicação do artigo “Desarmar os Infernos”.
O autor aponta uma direção possível para se lidar com a questão da violência
através da aproximação entre Jesus e o Servo Sofredor de Isaías. Para Joan Morera
Perich a Nãoviolência Ativa (Nova) de Jesus apresenta os fundamentos para se lidar
com o mito da violência redentora. Esse artigo é de uma atualidade surpreendente
para se aprender a combater a tendência do discurso fundamentalista e da retórica
do ‘basta!’. Quando se percebe os sinais dos tempos, especialmente no Brasil com
a preferência dos eleitores por um projeto de combater a criminalidade com mais
violência, com a liberalização do posse de armas e uma retórica de combate aos
direitos humanos, é preciso ‘desarmar os infernos’. Jesus é o mestre que nos ensina
a romper com a lógica dos infernos e restabelecer relações de cuidado.
O quarto artigo é uma preciosa contribuição da nossa professora visitante
M. Junkal que nos presenteia com uma abordagem histórico-exegética sobre a
presença judaica na Jerusalém do período exílico. Ela desfaz o mito da terra vazia
mostrando que o auge da crise babilônica fez surgir novas respostas criativas para
a própria autocompreensão do povo de Israel e sua concepção de Deus. Esse artigo
também inaugura a internacionalização da Studium com um artigo publicado
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em espanhol da professora de exegese da Faculdade de Teologia de Granada
na Espanha. Mais um marco da Faculdade Católica do Mato Grosso em busca da
excelência acadêmica.
A Studium número sete apresenta ainda quatro resenhas que convidam
a leitura de boas abordagens para temas instigantes da atualidade. A primeira
resenha apresenta o documento preparatório do próximo Sínodo dos Bispos para
a Amazônia. A segunda resenha apresenta o livro “A morte é um dia que vale a
pena viver” como um belíssimo testemunho da riqueza do cuidado paliativo e uma
rejeição clara à eutanásia e distanásia. A morte é dimensão da vida e expressa bem
o sentido da nossa existência. A terceira resenha surge em terras mato-grossenses
pelas mãos do Pastor Deolindo, professor da FACC-MT e capelão do Hospital do
Câncer de Mato Grosso. Ele partilha conosco suas reflexões no livro de sua autoria
“Câncer e Espiritualidade” mostrando a importância da presença humana cuidadosa
para aquele que vive o sofrimento, notadamente no tratamento do Câncer. Fruto
de suas experiências e como uma genuína proposta de reconectar ciência e fé,
religiosidade e medicina o livro desafia a ‘rezar com o jaleco’ e ‘curar com a estola’.
A última resenha apresenta o livro “Psicologia da Oração” (original Psychology of
Prayer) para o público brasileiro e aponta interessantes caminhos de diálogo entre
esses dois campos de saber. Por fim a Studium sete apresenta a continuação da
iniciativa de tradução de originais latinos com a tradução inédita do texto “Sobre
a Retórica” atribuído a Santo Agostinho. Boa leitura e que seus diálogos sejam
frutuosos.
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ARTIGOS

1 Introdução

ARTICLES

MODELOS ECLESIAIS E CONVERSÃO PASTORAL: ALGUMAS PROVOCAÇÕES
PARA O SÍNODO DOS BISPOS SOBRE A AMAZÔNIA
ECCLESIAL MODELS AND PASTORAL CONVERSION: SOME PROVOCATIONS FOR THE
SYNOD OF BISHOPS ON AMAZONIA

Dr. Carlos S. Viana, SJ
Resumo
O artigo se propõe apresentar o conceito de modelos eclesiais desenvolvido por Avery
Dulles e suas possíveis aplicações para a realidade eclesial amazônica. Ele está dividido
em três partes. Na primeira apresentam-se os cinco modelos eclesiais de Dulles com seus
pontos fortes e fracos com relação a representação da Igreja. Apresenta-se também uma
breve avaliação dos modelos e possíveis pontos comuns na perspectiva atual da Igreja. Na
segunda parte apresentam-se cinco notas da realidade eclesial na Amazônia: uma igreja
pobre, missionária, sinodal, samaritana e mariana. Na terceira parte apresenta-se uma breve
reflexão sobre a imagem da Igreja com Rio-Igarapé. O artigo assim pretende estimular
outras reflexões em torno da realidade eclesial amazônica a partir do Sínodo dos Bispos a
ser realizado em 2019 como um momento privilegiado de diálogo e aprofundamento do ser
Igreja na Amazônia.
Palavras-Chave: Modelos de Igreja. Sínodo da Amazônia. Conversão Pastoral.
Abstract
The article proposes to present the concept of ecclesial models developed by Avery Dulles
and its possible applications to Amazonia’s ecclesial reality of. It is divided into three parts.
The first presents the five ecclesial models of Dulles with their strengths and weaknesses in
relation to the representation of the Church. It also presents a brief evaluation of the models
and possible common points in the current perspective of the Church. In the second part
it presents five notes of the ecclesial reality in the Amazonia: a poor, missionary, synodal,
Samaritan and Marian church. The third part presents a brief reflection on the image of
the Church as River-Igarapé. The article thus intends to stimulate other reflections on the
ecclesial reality of the Amazonia from the Synod of Bishops to be held in 2019 as a privileged
moment of dialogue and deepening of being a Church in the Amazon.
Key-words: Models of the Church. Synod of Amazonia. Pastoral Conversion.
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A Igreja, por sua própria constituição, é chamada a ser por excelência
expressão da comunhão trinitária divino-humana. A igreja não representa a
continuação da encarnação de Cristo, mas como misteriosa que é, expressa e
comunica o plano divino de salvação a todos os povos. Encarnada na história, com
uma vocação divina, a Igreja surgida do coração de Cristo deve sempre responder
às necessidades do Reino de Deus, aos novos apelos surgidos a partir dos novos
tempos. Em 2017-19 vive-se esse tempo kairótico na Igreja com a convocação
da “Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para refletir sobre o tema: Novos
caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral” (REPAM, 2018, n.1)1. Desde sua
convocação em 2017 muitos esforços foram feitos e ainda o serão para responder
adequadamente ao apelo do Papa para que o sínodo aconteça escutando os
clamores de uma igreja com rosto amazônico. Em primeiro lugar é necessário
responder ao questionamento sobre o que o Espírito está dizendo às Igrejas locais
(Ap 2, 1-22).
Essa pequena reflexão surgiu a partir de um convite a apresentar uma
contribuição para ajudar na reflexão dos agentes de pastoral sobre o Sínodo para
a Amazônia. O assunto proposto foi falar sobre os ‘modelos de Igreja’ e a conversão
pastoral. Logo no início da reflexão deve-se perguntar pela realidade da Igreja
Amazônica2. São muito louváveis as muitas perguntas elencadas no documento
preparatório. Mas deve-se ir além: Quem é a Igreja na Amazônia? Como é a Igreja
vivida pelo povo? Como vive a Igreja e o povo da Amazônia? Como se sente
Igreja esse mesmo povo? Quais suas tradições? Quais as suas maneiras de viver o
Evangelho? Quais as suas experiências de cruz e de ressurreição? O que espera o
povo da Amazônia? Como sente a ‘igreja’ – ou as igrejas – o povo da Amazônia? Que
tipo de ‘salvação’ vive o povo da Amazônia? Quais são suas principais tentações?
Quais os valores vividos pelo povo da Amazônia? Solidariedade, cuidado do pobre,
assistência esforçada para sustentar a vida, respeito a Deus e sua criação? Há que
se fazer um real esforço para se ver a realidade como ela é e não como se quer que

1 O documento preparatório é composto por três partes: ver, discernir e agir. Além do questionário
relacionado às três partes para aprofundar o conhecimento da realidade o documento ainda apresenta
dois anexos com subsídios para celebrações e encontros de reflexão sobre a temática do sínodo.
O documento encontra-se disponível online em http://repam.org.br/wp-content/uploads/2018/07/
Documento-Preparatório-2ed.pdf. Esse documento pode ser lido em continuidade com o documento
surgido do Encontro de Santarém em 1972 com título “Linhas prioritárias para a pastoral na Amazônia”
e em 1997 com o VIII encontro interregional dos bispos em Manaus com o documento “A Igreja se faz
carne e arma sua tenda na Amazônia”.
2 Devo esse ponto ao Pe. José Cobo que gentilmente leu a primeira versão desse escrito e sugeriu
algumas mudanças. Agradeço suas preciosas contribuições e alerto que os limites pertencem ao autor
do texto.
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ela seja.3 Desse modo outra coisa é como queremos ou idealizamos a Igreja na
Amazônia. Não há outro modo de se fazer isso, não há porta-vozes autorizados, é
preciso acolher os pedidos do povo e escutar seus ‘clamores’ (políticos, econômicos,
culturais e religiosos); e andar com ele nos caminhos e nos ritmos que o Espírito
inspirar.4
Esta pequena contribuição quer trazer algumas provocações sobre a
teologia dos modelos de Igreja aplicado ao tema da conversão pastoral e insistir
na vida concreta das comunidades, da Igreja real e encarnada na Amazônia. Na
primeira parte do artigo explora-se a abordagem do falecido cardeal A. Dulles
em seu clássico livro sobre o tema dos modelos de Igreja e se constata que o
autor continua uma excelente fonte para pensar-se a realidade eclesial em suas
complexidades e desafios. Os modelos de Igreja se completam com algumas
notas fundamentais da igreja amazônica com pistas para conversão e práticas
de esperança. Por fim, na última parte do artigo a teologia dos modelos torna-se
uma inspiração para expandir sua aplicação em direção à imagem da Igreja RioIgarapé de Água Viva com ricos elementos na cultura local, na tradição bíblica e no
imaginário popular.

2 Categoria “modelos de Igreja” e sua aplicação pastoral
Desde o seu aparecimento em 1974, o livro de Avery Dulles (1987) tornouse um clássico e ganhou alguns acréscimos e atualizações. Aqui nesse artigo
pretende-se explorar o sentido do termo “Modelo” aplicado para compreender a
Igreja e sua constituição mistérica5. Por ser mistério, à luz do projeto salvífico de
3 Para uma boa contribuição em se ouvir os clamores do povo amazônico ver CADERNOS DO CEAS.
Especial Cláudio Perani e a Amazônia. Salvador/Recife, n. 244 Especial Cláudio Perani, 2018. Algumas
citações do homenageado continuam impressionantemente atuais: “é necessário e fundamental em
primeiro lugar, conhecer a real situação da Igreja amazônica, suas atividades, suas aspirações, suas
necessidades, através de uma presença e de uma escuta demoradas, sem se deixar levar por opinões
externas nem unicamente por certos pedidos internos que nem sempre reconhecem o efetivo
dinamismo local.” (PERANI, 2018B, P. 46).
4 “Na amazônia existe um povo. Um povo que se mexe e com grandes tradições culturais e religiosas. À
sua maneira, vai dizendo as coisas. Muitas vezes, fala pelo silêncio, pelo corpo encurvado como aquela
viúva que foi falar com Jesus. Tão oprimida estava que o corpo estava todo encurvado. Mas, mesmo com
o peso da opressão que encurva o corpo, o povo se manifesta. Não é de fazer barulho. Muitas vezes se
organiza em cochichos para não serem impedidos de falar. Para ouvir os clamores desse povo é preciso
silenciar e prestar mais atenção”. (PERANI, 2018, p. 23).
5 Pe. J.B. Libanio propõe uma outra categoria: cenário, como uma composição complexa que estrutura
a Igreja nos vários lugares e momentos. Ele sugere quatro cenários: Igreja instituição, Igreja do carisma,
Igreja da pregação, Igreja da práxis libertadora. Escrito no ano 2000 para a revista Vida Pastoral
(revista Vida Pastoral n. 215 – nov/dez-2000) o artigo provocou boas intuições a fim de perceber as
possibilidades pastorais que se apresentam à Igreja no Brasil. A maior parte das considerações de
Libanio continuam atuais e pode-se afirmar que houve uma acentuação das divisões internas da Igreja
no Brasil. Aqui se coloca outro grande desafio do Sínodo. Dianich e Noceti (2007, pp. 70-86) no capítulo
introdutório sobre agrupamento religioso apresenta apenas três divisões de autocompreensão da
instituição Igreja: Societas (predomínio da estrutura hierárquico-sacramental); Comunidade (acento
na participação de pessoas conscientes e em vista da comunhão e do sentido coletivo) e Povo (em
reação ao individualismo, acento na continuidade com o Antigo Testamento, unidade, universalidade,
igualdade entre os membros, abertura e diálogo para as culturas e realidades locais).
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Deus, a Igreja não é completamente traduzida em linguagem humana. Haverá
sempre uma aproximação e um distanciamento, um dizer que humildemente fica
sem palavras, mas aponta direções e respostas humanas inspiradas pela proposta
amorosa de Deus. Para Dulles a linguagem de imagens serve bem a essa constituição
particular da Igreja e assim se entende que quando “uma imagem é empregada
por alguém reflexiva e criticamente para aprofundar a sua compreensão teórica
de uma realidade ela se torna o que é hoje chamado de ‘modelo’”6. (DULLES, 1987,
p. 23).
Posteriormente ao longo desse artigo considera-se uma imagem concreta
da Igreja e aplica-se essa proposição no sentido de desvelar a força imaginativa do
modelo-imagem para propor caminhos de conversão para a Igreja na Amazônia e
em todo lugar que essa imagem seja aplicável, porque parte da realidade vivida
pelas pessoas. Ou seja, a teologia do modelo oferece conceitos e imagens que
atuam como referenciais a modo de símbolos que apelam para a experiência
concreta das pessoas e afetivamente estabelecem um horizonte propositivo, de
diálogo e engajamento pessoal e comunitário. As imagens e modelos acentuam
determinadas dimensões da Igreja e assim expressam mais claramente o que se
interpreta como o necessário naquele momento e naquele lugar. Abrem-se janelas
para novos olhares e novas composições e por isso se torna um grande aliado para
a pastoral eclesial e sua necessária base teológica. É preciso sempre reafirmar que
toda linguagem humana padece de uma certa inadequação fundamental para
falar do mistério da vida humano-divina em sua complexidade.
Segundo Dulles (1987, p. 24-25) os modelos podem ter dois usos
fundamentais: explicativo e exploratório. No uso explicativo as conexões são
evidentes e expressam um saber comum que aproxima as experiências das pessoas
envolvidas na compreensão eclesial. No modo exploratório o que é acentuado é
a janela de criatividade, novas intuições, novas possibilidades, ou integração de
abordagens que antes se consideram periféricas, como é o caso de uma ecologia
integral a partir da experiência de Deus que cria, chamando à vida em comunhão
em que tudo está interligado (Laudato Si, cap. IV).7 Mas em última análise esses
dois usos são complementares e somente são aplicáveis por causa da ação do
Espírito em sua Igreja causando uma familiaridade necessária com as coisas da fé
e da vida eclesial:
A Igreja existe somente como uma realidade dinâmica realizandose a si mesma na história, e somente através de algum tipo de
participação na vida da Igreja mesma uma pessoa será capaz de
compreender de alguma forma o que a Igreja realmente é. (DULLES,
1987, p. 27).

O que a categoria modelo traz para a dinâmica da conversão pastoral?
Ela deveria mostrar claramente para todos que a Igreja é mais que qualquer
6 Todas as traduções são feitas pelo autor do artigo desde que não indicado de outra maneira.
7 A partir de agora LS.
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modelo, que estes tem seus próprios limites e que não devem ser absolutizados.
O próprio Dulles reafirma no final do capítulo introdutório antes de desenvolver
os cinco modelos que é preciso criar esse espírito de tolerância e pluralismo na
compreensão dos vários modelos. “Nós temos (sic.) que reconhecer que nossos
próprios paradigmas favoritos, mesmo que excelentes, não respondem a todas as
perguntas. Muito mal é feito ao procurar impor à força algo de um modelo como se
ele fosse o definitivo” (DULLES, 1987, p. 32). Modelos são instrumentos, devem ser
bem usados e deixados de lado se não ajudam a criar a comunhão eclesial. Nesse
espírito vale a pena uma palavra breve sobre cada um dos modelos apresentados
por Dulles e possíveis considerações críticas advindas dessas quatro décadas de
experiências desde a publicação do texto em análise.

XII em 1943. No Vaticano II com algumas correções ela se completa nos títulos:
Igreja Povo de Deus e Templo do Espírito Santo. Aqui pode residir, segundo Dulles,
uma grande tentação da Igreja como Corpo de Cristo : a da injustificada divinização
pela ação do Espírito Santo.

2.1 Modelo Institucional

Atualmente o papa Francisco menciona a tentação do mundanismo
espiritual em que conta é uma maneira imanentista de ver a fé e justificar uma
atitude de autorreferencialidade buscando “a glória humana e o bem-estar
pessoal” (FRANCISCO, 2013, n. 938). A Igreja concebida assim ficaria muito voltada
para si mesma e suas organizações internas. Esse mundanismo espiritual acaba
formando duas heresias bem presentes e atuantes nos dias de hoje: o gnosticismo
individualista de uma fé racionalista e controladora ou o neopelagianismo de uma
salvação medida e estabelecida (EG n. 94).
A eclesiologia da comunhão, contudo, tem sido a chave de leitura
prevalente nos últimos anos como a contribuição mais genuína do Vaticano II.
Baseada na comunhão trinitária, da qual a Igreja é chamada a ser ícone, acentua-se
assim a dimensão de transformação pessoal e comunitária, a participação no corpo
eclesial segundo as diversidades pessoais para o bem da comunhão do todo. Cada
pessoa é importante, e sua maturidade e autonomia interdependente contribui
para o progresso e a melhoria de todo o corpo eclesial. Por outro lado, nesse
modelo corrige-se o excesso de autorreferencialidade ao se reforçar que a Igreja
é chamada a viver intensamente a evangélica opção preferencial pelos pobres e
servir as pessoas de sua época.
Por outro lado essa imagem é riquíssima na tradição Latinoamericana das
CEB’s e do trabalho nas pequenas comunidades, na capilaridade das comunidades
ribeirinhas, aldeamentos, assentamentos, grupos de reflexão e família onde “dois
ou mais se reúnem em Seu nome”. Essa tradição tão viva e forte da tradição eclesial
latino-americana não deve ser desprezada e se constitui um genuíno presente da
América Latina a toda a Igreja Católica.

A Igreja Católica é uma instituição com mais de dois mil anos de história
e qualquer movimento de mudança ou adaptação sempre gera muita resistência.
Toda instituição precisa ter sua estrutura administrativa e de funcionamento. Não se
pode pensar a Igreja sem sua face institucional. No passado, desde os fins da idade
média até o início do século XX, a concepção da Igreja como “Sociedade Perfeita“
realçou a sua organização visível e externa. Dividem-se os três poderes exercidos
pela Igreja: Ensino, Santificação e Governo. Mas existe uma divisão entre aqueles
que recebem a ação e aqueles que a protagonizam. “A Igreja ensina, santifica, e
governa, em cada caso identificando a Igreja mesma com o corpo que governa
ou a hierarquia” (DULLES, 1987, p. 37). Usando as palavras do Bispo Emile De
Smedt, Dulles indica claramente os três pontos frágeis desse modelo: clericalismo,
juridicismo, triunfalismo.
Esse modelo ainda habita muitos corações e cabeças coroadas da nossa
Igreja. Positivamente falando esse institucionalismo da Igreja encontra forte suporte
nos documentos oficiais, fortalece os laços com o passado sobretudo diante das
incertezas do presente e por fim, ainda providencia um forte sentido de identidade
corporativa (DULLES, 1987, p. 42). Suas bases escriturísticas são frágeis diante de novos
estudos das escrituras cristãs e a história da Igreja primitiva. Os que abraçam tal visão
tendem a fortalecer os laços de obediência e tornam a teologia serva defensora de suas
estruturas. O diálogo torna-se difícil e não faz parte do método teológico. É uma igreja
das verdades eternas, das estruturas permanentes, de um passado brilhante e de um
presente pobre e sem esperança futura (expressa-se que o passado foi sempre melhor).
2.2 Modelo de Comunhão Mística
Esse modelo elabora a dimensão horizontal e vertical na constituição da
Igreja como comunidade e comunhão, na sua dimensão societária e local, particular.
A Igreja é o corpo místico de Cristo. A dimensão visível e invisível se integram sem
esquecer a irmandade e sororidade criada e mantida pela força do Espírito de Deus.
Esse modelo ganhou grande impulso com a encíclica Mystici corporis Christi de Pio
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Se o Espírito Santo for concebido como o princípio vital da Igreja,
todas as ações da Igreja pareceriam ser atribuídas ao Espírito
Santo. Isto obscureceria a responsabilidade pessoal e a liberdade
dos membros, e tornaria a presença do pecado e do erro na Igreja
- mesmo no nível corporativo e oficial - ininteligível. (DULLES, 1987,
p. 55).

2.3 Modelo Sacramental
A Igreja como sacramento expressa união indissolúvel entre o divino e
o humano na constituição eclesial. Dentro da rica tradição teológica sacramental
católica, o Vaticano II expressa a Igreja como sacramento primordial da ação
salvífica de Deus:
8 A partir de agora EG.
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Mas porque a Igreja, em Cristo, é como que o sacramento, ou sinal,
e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o
gênero humano, pretende ela, na sequência dos anteriores Concílios,
por de manifesto com maior insistência, aos fieis e a todo o mundo, a
sua natureza e missão universal. (Lumen Gentium, n. 1).

O que se acentua nesse modelo é a linguagem sacramental, simbólica
que convida a participar da obra salvífica de Deus em Cristo na força do
Espírito. A ação de Deus não acontece no ar, mas no corpo eclesial não como
uma estrutura institucional rígida e morta, mas na Igreja reunida, na assembleia
dos convocados pela palavra. Por isso a síntese por excelência que traz esse
modelo. O humano e o divino se encontram, a vocação humana encontra
nela sua raiz e plenitude como bem registrou o concílio Vaticano II quanto à
natureza da liturgia (Sacrossanctum Concilium, n. 10). Sempre num sentido de
ser uma igreja a serviço da Palavra e dando testemunho do Reino de Deus.
Assim acentua Dulles:
A expressão visível e social da vida da graça na Igreja não significa
meramente alguma realidade espiritual que existe antes de sua
expressão, mas ela sustenta a realidade da atividade espiritual que
ela expressa. (DULLES, 1987, p. 65-66).

Por isso pode-se dizer que é expressão por excelência dessa
sacramentalidade fundamental em vista da salvação. Sacramento é sinal da graça
que a comunica a todos que participam dessa comunidade de fé.
Nesse modelo ganha grande visibilidade essa dimensão comunitária da
fé, quando se articula o Eu Creio com o Nós cremos, sendo Igreja. E nessa Igreja
concreta, sacramento da salvação de Deus, acontecem as histórias pessoais e
comunitárias de salvação. A realidade sacramental vai além das palavras e comunica
a vida divina, transforma os corações, estabelece a Igreja real e concreta, sempre
aberta à salvação. Não com orgulho e arrogância, mas como homens e mulheres
sempre necessitados de salvação. Bem afirma Dulles:
Ela aparece mais plenamente como um sinal quando seus membros
estão evidentemente unidos uns aos outros e a Deus através da
santidade e do amor mútuo, e quando eles visivelmente se reúnem
para confessar sua fé em Cristo e para celebrar o que Deus fez por
eles em Cristo. (DULLES, 1987, p. 68).

A expressão mais plena disso acontece quando a Igreja se encontra para
celebrar a Eucaristia, o sacramento por excelência da vida cristã. Tudo que foi vivido
se apresenta no altar com as oblatas e do mesmo altar todas as graças advêm para
o povo de Deus seguir sua vocação peregrina.
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Segundo Dulles há várias vantagens que esse modelo traz para a
reflexão eclesiológica: amplitude da ação da graça além dos limites da Igreja
institucional; integra muito bem a teologia simbólica, sacramental, cristologia,
pneumatologia e eclesiologia numa bela síntese salvífica e existencial; e por fim,
esse modelo oferece uma forte adesão à Igreja real e concreta sem idealizações ou
mitificações, abrindo espaço para uma saudável abordagem crítica (somos uma
Igreja sacramental e eucarística em nossa vida concreta?) (DULLES, 1987, 73-74).
O desafio desse modelo reside principalmente em nunca esquecer que a Igreja
não vive para si, mas em função de Cristo e seu Reino, aberta ao mundo no serviço
humilde e amoroso. Ou na linguagem do Papa Francisco: uma Igreja em saída. Essa
visão sacramental também encontra alguma resistência no movimento ecumênico
e isso deve ser levado em consideração. Por outro lado é sempre bom ter claro o
ideal de ser Igreja que todo seguidor de Jesus precisa ter como ideal de vida, assim
ela pode responder melhor à sua vocação humano-divina.
2.4 Modelo Kerigmático (do Anúncio da Palavra)
A Igreja vive da Palavra de Deus e sua missão é vivê-la e anunciá-la a todos
os povos em todos os tempos. Centrada em Jesus a palavra encarnada do Pai, a
Igreja assume esse perfil messiânico e profético. Nesse modelo há um acento na
distinção entre a Igreja, comunidade dos chamados pela Palavra e o Reino de Deus,
que deve ser o centro das preocupações da Igreja. À luz da Palavra, a Igreja quer
se colocar a serviço do Reino de Deus e tem sua razão de ser nessa missão. Essa
concepção encontra forte ressonância junto aos irmãos luteranos e outros grupos
que trilham o caminho das reformas religiosas inspiradas em Martinho Lutero. Aqui
vemos um eco desse movimento nos grupos de renovação bíblica e leitura orante
da Palavra.
O documento 100 da CNBB insiste muito bem na centralidade da Palavra,
a Igreja como casa da Palavra:
Sendo Casa da Palavra, a paróquia há de promover uma nova
evangelização. Muitos paroquianos ainda não se familiarizaram
com a Bíblia. A Palavra é saboreada na experiência comunitária da
Leitura Orante. A Palavra, dirigindo-se a cada um pessoalmente,
é também a Palavra que edifica a comunidade e a Igreja. Assim,
a Palavra de Deus torna-se a contínua animação da vida e da
pastoral de todos os membros da comunidade. (CNBB, 2014, n. 271)

Ainda há longo caminho pela frente e esse modelo eclesial é central para
esses tempos denominados de mudança de época porque a palavra desinstala
e desafia (Cf. Hb 4, 12-13). Vive-se no continente latinoamericano um tempo de
chamado à conversão pastoral em toda a Igreja.
Mais apropriado para uma teologia de matriz protestante, Dulles indica
os pontos fortes desse modelo: a forte inspiração bíblica e profética, delineia

STUDIUM, Várzea Grande, ano 4, n. 7, p. 1-130, setembro 2018

|

|

18 MODELOS ECLESIAIS E CONVERSÃO PASTORAL: ALGUMAS PROVOCAÇÕES PARA O SÍNODO DOS BISPOS SOBRE A AMAZÔNIA

claramente o perfil missionário da Igreja a serviço da palavra, e funda uma
espiritualidade focada na soberania de Deus e Sua palavra, e a distância infinita
em relação ao ser humano. Assim se expressa uma eclesiologia da obediência, da
humildade, da reforma de vida, o caminho do seguimento de Cristo. “A Palavra tem
uma capacidade única de expressar não somente o que está presente, mas o que
está ausente, não somente o que é, mas também o que não é, e assim protestar
contra o que está na verdade dado e condená-lo.” (DULLES, 1987, p. 85). A crítica
católica a esse modelo insiste no papel do Magistério e das organizações eclesiais
na interpretação da palavra e da tradição junto com o sensus fidei fidelium9 e que a
Igreja católica acrescenta além da Palavra e Tradição, os sacramentos como sinais e
instrumentos de salvação.
2.5 Modelo do Serviço
A visão da Igreja que segue os passos de seu mestre Jesus, se inspira na
última ceia, no lavapés como paradigma da sua existência. A Igreja é chamada
desde suas origens ao serviço aos homens e mulheres desse mundo. O principal
objetivo dessa eclesiologia não é arregimentar novos membros pela doutrina,
mas pela adesão no serviço aos demais, especialmente os empobrecidos. Como
especialista em humanidade a Igreja defende os valores da vida humana, o cuidado,
a importância da família e sua formação, a dignidade e prioridade do trabalho
sobre o capital, a necessidade de uma ecologia integral que converta mentes,
corações e estruturas em defesa da casa comum. Crítica de todos os sistemas que
não colocam o ser humano no centro, com uma visão integral do mesmo, a Igreja
se torna profética num civilização do individualismo excludente e egoísta.
A Igreja da diaconia ao mundo recebe essa missão do Espírito de Deus
como se lê em Isaías e Lucas 4, 16-30. Uma Igreja despojada e em saída como quer o
Papa Francisco: “Cada cristão e cada comunidade há-de discernir qual é o caminho
que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a aceitar esta chamada: sair da
própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam
da luz do Evangelho.”(EG n. 20). No seu serviço aos necessitados que advém do
encontro com o Mestre a Igreja encontra sua alegria, servir e viver sua vocação
com generosidade. Essa saída vem acompanhada de cinco verbos essenciais que
segundo o Papa Francisco expressam o rosto dessa Igreja-serva: primeirar-se (um
neologismo divertido e provocante - primeirear – significa dar o primeiro passo
na escuta do outro, antes ainda que ele peça; o que faz o Senhor Deus com os
escravos do Egito), envolver-se (uma Igreja encarnada, que não abandona o seu
rebanho, que assume a realidade tal qual ela se apresenta), acompanhar (deixando
o papel protagonista para quem deve ser protagonista), frutificar (a missão é como
a parábola do semeador (Mc 4, 1-9.14-20) que lança as sementes com a Palavra e
esta fecunda toda a messe, de diversos modos, de diversos cuidados), e festejar
(a festa é o compromisso de celebrar a vida). Para isso a evangelização precisa ser
ainda mais que propor um encontro com Cristo, ela representa a razão de ser da
9 Sobre o sensus fidei consultar (COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL, 2014).
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Igreja que gera sempre novos filhos na fé para transformar o mundo segundo o
sonho de Deus. Vale a pena guardar essas palavras inspiradas do Romano Pontífice
que expressam bem a eclesiologia missionária do serviço:
Com obras e gestos, a comunidade missionária entra na vida diária
dos outros, encurta as distâncias, abaixa-se – se for necessário – até
à humilhação e assume a vida humana, tocando a carne sofredora
de Cristo no povo. Os evangelizadores contraem assim o «cheiro das
ovelhas», e estas escutam a sua voz. (EG n. 24)

Avaliar cuidadosamente esses cinco modelos10 de Igreja implica alguns
critérios e valores que deveriam ir além das preferências pessoais ou de grupo.
Assim há se ter em mente alguns pontos aplicáveis a todos os modelos. Mais do que
apontar qual o modelo adequado para o hoje da Igreja talvez seja melhor indicar
possíveis complementariedades, interrelacionalidade entre os modelos, novas
sínteses possíveis, novos horizontes que se abrem. Dulles se arrisca em apontar
sete critérios para avaliar os modelos de Igreja e estabelecer essa reflexão além das
preferências particulares: 1) basear-se nas escrituras; 2) basear-se na Tradição cristã;
3) habilidade de oferecer aos seus membros o sentido de pertença e missão; 4)
tendência a incentivar as virtudes e valores geralmente admirados pelos cristãos,
como fé, esperança, caridade, amor desinteressado, etc; 5) alguma correspondência
com a experiência religiosa das pessoas; 6) uma reflexão teológica frutuosa; e 7)
formar seus membros para o diálogo, a relação frutuosa com pessoas de fora de
seu grupo (DULLES, 1987, 191-192). Esses elementos são boas balizas para fazer
avançar a capacidade de diálogo e mútuo crescimento da reflexão eclesiológica.11
3 Notas da Igreja na Amazônia
As quatro notas como atributos da Igreja são expressas no credo Nicenoconstantinopolitano: una, santa, católica e apostólica. Elas foram concebidas
para mostrar o perfil da verdadeira igreja de Cristo em contraposição de grupos
cismáticos e heréticos12. Assim sendo a Igreja é una, santa, católica e apostólica
pela força de sua constituição, mas ao mesmo tempo há de se dizer que ela vive
10 Na edição expandida o autor apresenta um sexto modelo, “Comunidade dos Discípulos como um
Modelo de Igreja” como um fruto da evolução do seu pensar teológico ao longo dos doze anos desde
a publicação da primeira edição. Esse último modelo pode ser visto como uma variante do Modelo
de Comunhão, mas segundo o autor serve melhor para os tempos contemporâneos de formação ao
discipulado, relação igualitária, processos de iniciação e aprofundamento da fé. Nesse último capítulo
o autor percorre as principais temáticas de eclesiologia a partir da reflexão sobre discipulado. O que, de
modo semelhante fez a CNBB com o documento 105 sobre os “Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na
Sociedade”.
11 Esse é o exercício que Dulles faz no capítulo XII: A avaliação dos Modelos (DULLES, 1987, pp. 190203). Convém citar essas belas palavras: “No campo da teologia os modelos devem ser vistos em relação
ao horizonte do misterio, a não-objetiva experiência da graça da qual eles surgem e pela qual eles
devem, a seu termo, ser revitalizados.” (p. 198).
12 Uma excelente reflexão sobre as notas da igreja se encontra em (KEHL, 1997, 117-122).
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dividida, em constante processo de conversão e reforma, com forças internas
que se fecham à sua catolicidade, com o constante perigo de acomodar-se em
práticas tradicionalistas e fechadas. Inspirado nesses atributos que traduzem uma
bela eclesiologia católica, esse artigo sugere cinco notas da Igreja na Amazônia.
Através dessas cinco notas a Igreja vive sua unidade, santidade, catolicidade e
apostolicidade atualizadas e encarnadas nessa terra abençoada e ao mesmo tempo
tão ferida. A reflexão sobre os modelos abre o leque da compreensão eclesial, mas
as notas da Igreja lançam as sementes de uma eclesiologia a serviço da conversão
pastoral, tão pedida e necessária nesses tempos atuais. A Igreja na Amazônia
consegue se ver Pobre-Profética; Missionária; Sinodal, com acento na participação
laical; Samaritana-Solidária-Fraterna e Mariana-Fecunda. Não se deve idealizar
demais essa realidade, mas guardar sempre no coração que mesmo que a Igreja
Amazônica apresente esses traços-notas há sempre espaço de tentações para se
afastar do desejo de Jesus de Nazaré e aí se tornar uma Igreja autorreferenciada,
clerical, apologética, fechada, sectária e miseravelmente rica.
3.1 Uma Igreja Pobre-Profética
Ao partilhar com algumas pessoas essa nota da Igreja Amazônica houve
uma sugestão de trocar a palavra pobre por despojada. De fato, parece até fazer
mais sentido sobretudo em ambientes com resistência ao tema citado. Mas pobre
é palavra bíblica e da rica tradição latino-americana (contam-se as Conferências
Episcopais de Rio, Medellin, Puebla, Santo Domingo e Aparecida seus belos
documentos) que não tem fácil substituição. A categoria ‘Pobre’ carrega o acento
teologal, cristológico, místico e também eclesiológico como atitude fundamental
diante da vida, de Deus, da humanidade e de todo cosmos. Pobre em primeiro lugar
é Jesus que “de condição divina, não considerou como presa a agarrar ser igual a
Deus. Mas despojou-se, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante
aos homens…(sic)” (Fl 2, 6-7). Pobre significa depender de Deus em sua situação
existencial e nas condições concretas da vida. A maioria do povo amazônico
é pobre porque não tem plano de saúde, não lhe restam muitas reservas para
poupanças, não dispõe muitas vezes nem dos recursos necessários para sobreviver
e pagar suas contas. Pobre porque depende das ajudas dos vizinhos, de ações
entre amigos, das coletas urgentes para casos emergenciais. Por isso os pobres
aprendem muito cedo a partilhar, a fazer festa com poucos recursos, com cada
família colocando em comum sua especialidade ou o que tem na dispensa (É festa
de partilha? perguntam logo na comunidade). Numa sociedade do acúmulo, da
abundância, da ganância pelo dinheiro e pelo poder, o ser pobre alça as alturas de
um profetismo reinocêntrico, o Reino de Deus anunciado e feito presente por Jesus
de Nazaré.
A Igreja da Amazônia é pobre porque não dispõe dos recursos das igrejas de
outras regiões e áreas do continente. Mas mais do que isso, ela depende da contribuição
dos trocados de cada membro e mesmo assim em geral sem os recursos necessários
para manter os projetos missionários e pastorais. A Igreja da Amazônia é pobre em
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recursos humanos, em número de ministros ordenados, em comunidades de Vida
Religiosa Consagrada, e mesmo em número de dioceses e as estruturas próprias da
Igreja local. Mas é uma igreja rica em criatividade. Como sugere Perani (2018B, p. 49):
“Estamos diante de um modelo de Igreja menos piramidal e mais circular, modelo
promissor para reinterpretar o sentido evangélico da autoridade e para favorecer o
processo de inculturação.” Por outro lado, uma Igreja pobre que nem sempre consegue
servir bem o seu povo. Aqui se insere a reflexão sobre novas formas do ministério
ordenado, notadamente a ordenação de homens casados com longa história de
compromisso com a fé e a vida da comunidade local. Para isso há que se estudar a
questão com liberdade e ousadia, respeitando o processo de discernimento dos sinais
dos tempos e as oportunidades que tal iniciativa deve oferecer. As resistências a tal
iniciativa normalmente são baseadas numa visão fixista das tradições eclesiásticas
que tornam a Igreja autorreferenciada. Há um medo de mudar porque “sempre foi
assim”. Mas precisa ficar bem claro que essa não é a solução dos problemas da Igreja
na Amazônia. Uma Igreja que se sabe pobre e assume sua pobreza como graça tem
muito a ensinar: “Ela sempre correu o risco de ser considerada retardada, com pouca
fé, devendo depender de ajuda externa. É bom lembrar que esta ‘Igreja de palha’ pode
fornecer soluções criativas para todas as igrejas” (PERANI, 2018B. p. 57).
A Igreja Amazônica será pobre e profética mostrando-se cuidadosa em
servir os mais necessitados, em partilhar seus parcos recursos, em abrir-se ao
diálogo e às atividades ecumênicas e de expressão multirreligiosa quando ajudam
e promovem a melhoria de vida da população, inclusive dos não-crentes. Bem
assinalava Perani (2018A, p.28) há alguns anos: “É uma Igreja preocupada com a
problemática da inculturação, procurando dialogar mais com as outras religiões,
sobretudo com a espiritualidade indígena.” O ser pobre mostra seus limites, mas
isso não necessariamente se torna um problema, antes mostra-se uma grande
oportunidade para a Graça de Deus atuar em favor da salvação dos povos da
Amazônia. A salvação pode vir da Amazônia.
3.2 Uma Igreja Missionária
A Igreja da Amazônia é uma Igreja missionária em primeiro lugar porque
essa terra é uma terra de missão. Sem a ajuda de tantos missionários, vindos de tão
diversas regiões, o evangelho não teria sido anunciado nessas paragens. Desde os
primeiros Jesuítas, Franciscanos e membros de tantas ordens religiosas e do clero
diocesano além de incontáveis membros da Vida Religiosa Consagrada feminina
a Amazônia sempre despertou a generosidade de tantas gerações de pessoas,
de corações e de populações inteiras em apoiando e se colocando a serviço da
missão. Essa característica torna essa Igreja aberta a receber ajuda de todo lugar.
Uma Igreja missionária é acolhedora e hospitaleira. Não se pergunta pela origem
do missionário, mas se acolhe sua rica contribuição.
Uma Igreja missionária também partilha de sua pobreza e recursos
limitados, como consequência da primeira nota da Igreja pobre-profética. Como
é bonito perceber a presença de missionários nascidos na Amazônia trabalhando
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em todo lugar dessa Igreja Católica-Universal. Vale a pena indicar aqui algumas
características dessa Igreja missionária. Uma Igreja sempre chamada a tomar a
iniciativa, ou primeirar-se como quer o papa Francisco (2014, n. 24) em busca de
servir melhor o povo de Deus. Uma Igreja leve, sem o grande peso institucional, a
Igreja missionária está sempre a caminho e disposta a ir onde é mais necessitada
ou onde poucos conseguem ir. Portanto é livre, leve, generosa, graciosa porque
sempre baseada no amor do Deus-Trino. “O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque me conferiu a unção para anunciar a boa nova aos pobres…”(Lc 4, 18ss)
Um Igreja missionária é Igreja do seguimento de Jesus, que implica
necessariamente um esvaziamento, kenosis, um sair de si para servir o outro, o
necessitado. Assim é uma Igreja envolvida e que se responsabiliza, assume, e se
encarrega da realidade sem medo de se perder nela porque conta sempre sua
identidade de ser enviada para a missão pelo próprio Cristo.13 Essa missão conduz
também à cruz na solidariedade com Cristo e todos os crucificados dessa história que se
faz hoje. É uma Igreja das periferias nas suas mais diversas compreensões (FRANCISCO,
2014, n.30), reais, existenciais e urgentes, onde o pobre sofre violência cotidianamente
e a presença da Igreja lá testemunha que Deus continua do lado do seu povo.
“Em sua história missionária, a Amazônia tem sido lugar de testemunho
concreto de estar na cruz, inclusive, muitas vezes, lugar de martírio.” (REPAM, 2018,
n. 25). Essa missão que foi assumida de forma tão intensa trouxe consequências
brutais, mas também uma “nuvem de testemunhas” (Hb 12, 1) e uma história que
ostentamos com orgulho porque é a confirmação de que a semente do evangelho
fez brotar muitos belos frutos nesta terra: Chico Mendes, Dorothy Stang, José
Claudio Ribeiro e Maria do Espírito Santo, Pe. João Bosco Burnier, SJ, Ir. Vicente
Cañas, SJ, Pe. Exequiel Ramin, Pe. Josimo Tavares, Pe. Rodolfo e Simão Bororo e
tantos homens e mulheres, muitos até anônimos e que tombaram em defesa da
vida plena para todos.
3.3 Uma Igreja Sinodal-Laical
A Igreja Amazônica, mais do que nunca possui um rosco laical. Esse é
o presente e o futuro da Igreja nesse lugar. Mesmo que seja pela escassez dos
ministros ordenados a Igreja Amazônia experimenta um protagonismo singular
dos leigos que deve ser mencionado. Esse ano de 2018 como ano do laicato
representou para a Igreja na Amazônia um passo importante para se tomar
consciência do papel crucial dos cristãos leigos e leigas:
13 Ainda na dinâmica missionária dessa Igreja a serviço, soa muito atual o clamor de Perani (2018A,
p. 23-24): “É preciso calar para ouvir a voz baixinha, quase um sussurro das mulheres que se articulam
nas rodas de conversas, nos quintais, na porta das casas, nos becos das palafitas nas periferias de
praticamente todas as cidades da Amazônia. A voz dos jovens que às vezes se apresenta nas danças, nas
rodas de capoeira, nas frases improvisadas e criativas do hip hop. Nos pequenos grupinhos de jovens
que se reúnem nas comunidades e até mesmo nas próprias casas para falar sobre “coisas de jovens”que
nem sempre compreendemos. Na voz dos operários e das operárias que levantam de madrugada para
chegar ao chão das fábricas, aos canteiros de obras, aos barcos de pesca, aos seringais e castanhais.
É lá que está o povo. Não esperem o povo apenas nas missas, com suas igrejas cheias. É preciso ir ao
encontro do povo.”

STUDIUM, Várzea Grande, ano 4, n. 7, p. 1-130, setembro 2018

|

Dr. Carlos S. Viana, SJ 23

Incentivamos os irmãos leigos e leigas a acreditarem na própria
vocação como sujeitos de uma missão específica. A sociedade
humana em construção e a Igreja em missão contam com cristãos
convictos da própria responsabilidade, dispostos a acolher desafios,
alegres em abrir caminhos novos na construção do Reino do Senhor
Jesus, reino da verdade e da vida, reino de justiça, do amor e de paz.
(CNBB, 2016, n. 277).

Essa Igreja laical é chamada a desenvolver uma dinâmica do diálogo e da
participação, criando assim uma marca de sinodalidade. Ou seja uma Igreja que
quer ouvir e acolher as sugestões de todos os agentes, organismos, pastorais e
organizações que servem o povo de Deus. Uma Igreja disposta a ouvir o que o
Espírito está dizendo num genuíno processo de discernimento. Kehl (1997, p.116)
sugere que o termo hierarquia poderia ser dispensado o colocado entre aspas
e que haja um grande acento na communio em que todos participam segundo
seus dons e habilidades a partir da máxima de Cristo: “Não deve ser assim entre
vós, Pelo contrário, se alguém quer ser grande entre vós, seja vosso servo, e
se alguém quer ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo.” (Mt 20, 26-27). A
Igreja Amazônica vai aprendendo a confiar e exercitar estruturas de diálogo e
participação na comunhão eclesial sem temer criar uma Igreja à parte. Contudo
não se pode deixar de mencionar as muitas resistências por parte das autoridades
eclesiásticas e muitos cristãos leigos e leigas. O caminho da participação é árduo
e difícil, mas necessário e crucial para ser fiel ao Espírito de Deus. Há que se
estar aberto a novas formas de ministérios e serviços numa Igreja Sinodal, sem
temer abrir novos horizontes, novas janelas por onde o Espírito vai soprando o
vento constante da renovação e de fidelidade à Tradição dos seguidores de Jesus
Cristo. Já assim alertava Kehl: “O critério buscado, portanto, está sobretudo na
possibilidade de participação corresponsável dos fieis em todas as realizações
eclesiais, também quando se trata de decisões importantes para a vida da Igreja”
(KEHL, 1997, p. 360, grifo do autor).
A Igreja Sinodal-Laical expressa sua communio plena quando conta
comparticipação de todos com consciência e qualidade, responsabilidade
e capacitação. Para isso ela investe seriamente numa formação continuada,
planejada e coerente com os novos tempos. A CNBB assim define a formação
dos leigos: mistagógica, integral, missionária e inculturada, articuladora, prática,
dialogante, específica, permanente e atualizada e finalmente planejada (CNBB,
2016, n. 238), focalizada na missão de levar a boa nova aos pobres e para ‘enviar’ e
realizar uma igreja em saída. Somente como uma Igreja preparada, bem formada
e disposta a responder com generosidade aos apelos do Espírito é que se pode
dar uma resposta eclesial adequada como o povo de Deus na Amazônia. Segundo
Perani (2018, p. 28) a Igreja Amazônica é “mais leiga, seja porque dinamizada em
milhares de comunidades por leigos e leigas, seja porque preocupada em se abrir
à problemática social com as muitas pastorais sociais”.
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3.4 Uma Igreja Samaritana-Solidária-Fraterna
A Igreja Amazônica assume sua face misericordiosa e comprometida
com os mais pobres. “Iluminados pelo Cristo, o sofrimento, a injustiça e a cruz
nos desafiam a viver como Igreja samaritana (cf. Lc 10,25-37), recordando que ‘a
evangelização vai unida sempre à promoção humana e à autêntica libertação cristã’”
(CELAM, 2007, n. 26). Uma Igreja que assume bem o papel do Bom Samaritano na
parábola (Lc 10, 25-37) esse é o rosto da Igreja neste lugar. Uma Igreja sem ação e
compromisso social não é fiel ao coração do Evangelho. Ressoam forte ainda os
apelos do Doc. 100 da CNBB: "É urgente uma revitalização da comunidade paroquial
para que nela resplandeça cada vez mais a comunidade acolhedora, samaritana,
orante e eucarística.” (CNBB, 2014, n. 56). A Igreja na Amazônia apresenta este rosto
comprometido, que não vira o rosto para não ver o pobre e o necessitado, mas ao
contrário vai em busca, deixa seus comodismos, sai atrás da ovelha perdida. Quais
as faces dos necessitados na Amazônia: os indígenas, especialmente aqueles que
não possuem sua terra demarcada e reconhecida; os quilombolas; as comunidade
ribeirinhas que carecem de uma infraestrutura de qualidade, os jovens das periferias
das grandes cidades, alvo preferencial do mundo das drogas e tráfico; as mulheres
e crianças vítimas do tráfico de pessoas. Para estas pessoas, o grito por libertação
precisa ser ouvido e a Igreja da Amazônia se une a todas as instituições, públicas ou
privadas, religiosas ou não, tentando dar uma resposta fraterna e solidária aos que
sofrem.
Como pobre que é a solidariedade e fraternidade é a marca distintiva da
Igreja na Amazônia porque esse é o modo de proceder de quem pouco tem (EG n.
7). Nesse modo solidário rompe-se com a lógica da abundância, do acúmulo e da
exclusão, a lógica do descarte (LS n. 16).
3.5 Uma Igreja Mariana-Fecunda
“Há um estilo mariano na atividade evangelizadora da Igreja. Porque
sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária
da ternura e do afeto”. (EG n. 288). Essas palavras sábias do Papa encorajam a
toda comunidade eclesial a ver esse perfil mariano na Igreja e especialmente na
Amazônia. O povo tem um carinho e um relacionamento com Nossa Senhora que
rompe barreiras ecumênicas e de diálogo interreligioso. Maria é mãe de todos,
especialmente os mais pobres que veem nela sua própria indigência elevada por
Deus a ser dom precioso, sinal de salvação, e bem-aventurança. Esse relacionamento
especial, a devoção mariana se junta à religiosidade popular como uma expressão
muito genuína da fé, da associação, da pertença e do compromisso com Deus e os
irmãos e irmãs.
A Igreja na Amazônia tem muito a aprender com Maria, a mulher que vive
a importância das pequenas coisas, do cuidado com as pessoas em primeiro lugar,
da percepção profunda do momento que as pessoas estão vivendo, muitos sem
vinho algum (Jo 2, 1-11). Sua presença marcante no meio do povo relembra à Igreja
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que a evangelização é se fazer presente defendendo os valores da vida, e por isso
continuar nesse mesmo bom caminho.
A presença de Maria na Igreja na Amazônia integra um testemunho
importante da maternidade e paternidade próprias da Igreja. A Igreja na Amazônia
é fecunda porque acolhe o dom de Deus. Vivendo e testemunhando o valor de
uma ecologia integral com vistas a um mundo com sustentabilidade a Igreja afirma
que os povos originários dessa terra são os que melhor cuidam da natureza e
ensinam a todos essa mesma atitude. Os habitantes desse lugar sabem respeitá-lo
fruto de uma sabedoria milenar de cuidado atento com a terra e seus habitantes.
A fecundidade da mãe gera filhos cuidadosos. Por isso a Igreja na Amazônia dá
esses testemunho fiel até o fim: cuidando da criação plenifica-se a vocação de
cada pessoa a ser imagem e semelhança de Deus (Gn 1, 26). Esse testemunho é
celebrativo porque canta os louvores do Senhor que eleva os humildes e despede
os ricos sem nada (Lc 1,53).
A Igreja-Mariana na Amazônia faz memória das muitas Marias, gestoras da
vida, cuidadores do planeta, que pregam sem palavras e vivem sua fé no cotidiano
das suas vidas. A paz fecunda verdadeira somente ocorrerá quando assumirmos o
cuidado das mães, como Maria, a Genitora de uma vida nova e um novo jeito de
ser Igreja na Amazônia. A mãe não tem pressa, dedica-se completamente a cuidar
dos filhos como tessitura de um novo modo de ser. Com o perfil mariano da Igreja
aparece em primeiro plano a dimensão celebrativa da vida. Viver é festejar a vitória
do cuidado sobre a exploração, da vida boa sobre a morte, do sentir-se parte de
tudo que existe contra o isolamento e o egoísmo explorador. Em Maria a Igreja
reafirma sua dependência total de Deus e ao mesmo tempo seu protagonismo em
dizer Sim e colaborar na ordem de salvação (Lc 1, 38).
4 Uma Igreja para Sonhar14
A Igreja em nossos dias é chamada a estar em chave missionária, em
saída como bem expressa o Papa Francisco em Evangelii Gaudium. Essa Igreja em
saída é criadora de esperança porque se faz presente ao lado dos esquecidos e
necessitados. A partir dessa hermenêutica eclesiológica pode-se enriquecer a
Igreja com esses cinco modelos, alguns mais apropriados e outros menos para
a realidade amazônica e estas cinco notas da Igreja mencionadas acima. Mas
nenhum modelo deve substituir essa hermenêutica tão própria do magistério do
Papa Francisco, em continuidade com o Vaticano II, Evangelii Nunciadi, Redemptoris
Missio, a Igreja é missão. A proposta do papa não é um ‘modelo’ explicativo senão
a acolhida do ‘sensus fidei’, a igreja vivida: as alegrias vividas pelo evangelho; a
alegria da evangelização; e as dificuldades de toda ordem que se encontram

14 Dulles na última parte do capítulo XII sobre a avaliação dos modelos eclesiais propõe cinco
pontos para a Igreja do futuro: Modernização das estruturas; Atuação ecumênica; Pluralismo interno;
Provisionalidade; e Voluntariedade. Alguns desses pontos já são considerados assumidos pela Igreja
Católica, mas em outros temos ainda um bom caminho a percorrer.
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nesse processo de evangelização inculturada15. Esse artigo se dispõe a sugerir uma
imagem para discutir a realidade eclesial que se quer construir a partir do cotidiano
das populações, especialmente as ribeirinhas. A Igreja na Amazônia parece poder
se expressar muito bem quando considerada como Rio-Igarapé, viva imagem
dinâmica que pode engajar melhor as pessoas e comunidades da região. Como
Rio-Igarapé a Igreja se reveste da vida, primordial dom do criador. E como realidade
viva regula os ritmos, as estações, as interações fundamentais da existência.
O Rio-Igarapé representa o alimento e a sobrevivência da vida na região.
Sem rio ou com eles poluídos a vida se torna ameaçada, difícil e até mesmo
impossível. Há que se afirmar que a vida como a conhecemos se mantém pela
presença do Rio que não é apenas água. Seu traçado, sua inclinação, a densidade
da água, a presença de uma peculiar flora e fauna determina um jeito de viver.
Como a Igreja, o Rio deve prover o alimento espiritual, mas também muitas vezes
o material, ou pelo menos ajudar a organizar o povo que mais sofre a exigir seus
direitos. Aqui cabe um ponto importante, assim como a Igreja, as pessoas não
formam, criam ou fazem o Rio. Este é dom de Deus, pressuposto de quem vem a
esse mundo. A Igreja é formada pela experiência fundamental da Graça salvífica de
Deus em Jesus e no Espírito. É pela Igreja que os cristãos recebem todas as graças
e são chamados a convidar outros a fazer parte dessa família de Deus. Pertencer
à e ser Igreja implica um compromisso. Viver na realidade Amazônica implica um
cuidado especial com a natureza, especialmente os Rios porque sem eles a vida
como a conhecemos não será mais possível.
Uma importante chave de leitura para o rio é sua comunicação e
capilaridade, especialmente nos Igarapés. Através dos rios se vai longe no
coração da floresta, em busca de informações, alimento, relacionamentos. A Igreja
amazônica aprendeu a se comunicar e espalhar as sementes do verbo, sua palavra
e sua vida no ritmo do Rio. Há momentos para visitar e ser visitado, para atracar e
permanecer nos leitos dos rios. Valoriza-se assim o jeito simples de entrar na vida
das pessoas, de acolher os peregrinos do rio e da vida. Sem esse espírito de acolhida
ninguém consegue sobreviver na Amazônia. A Igreja quer acolher os novos ventos
do Espírito, novas possibilidades de chegar onde o povo está e falar sua língua,
respeitar seus costumes e acolher seu jeito próprio de ser Igreja.
Nesse sentido o rio se torna uma porta de entrada, um meio, um sacramento
da vida na floresta. Assim abrem-se horizontes, corta-se a floresta sem machucála, fecunda-se a vida por onde se passa. A Igreja se torna verdadeiramente Rio de
água viva que brota abundantemente do coração de Deus (Ezequiel 47). Sem essa
ligação a Igreja se torna um rio poluído, sem vida e sem possibilidades. Ao cuidar
da sua criação Deus promete a seus filhos e filhas a vida em abundância. Um rio
15 Mais uma vez sou devedor do Pe. José Cobo que apaixonado pela missão, percebeu como ninguém a
grande contribuição do Papa Francisco para o momento eclesial. Isto é, pensada, organizada, projetada
e lançada para a missão. O concilio Vaticano II fala da Igreja como instrumento (e sinal) do libérrimo
e sapientíssimo desígnio de Deus de criar tudo para levar a humanidade à participação da sua vida
e nunca abandonou as pessoas, mesmo que andaram por caminhos errados. A Igreja está emanada
de Cristo como seu corpo vivo no meio da história. Ela tem como proposta levar ao Pai os filhos e as
filhas dispersos e fazê-los desfrutar da alegria dos irmãos, elevando os pobres e rebaixando os corações
soberbos.
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cheio de vida, com diversidade de fauna e flora, na unidade das águas, assim podese pensar a comunhão na Igreja. É um mergulhar jubiloso na vida de Deus. Assim
se abraça a totalidade do estilo de vida. Viver é estar ao lado de, mergulhado no
rio, saborear suas riquezas, partilhar seus frutos, zelar pela sua existência. Será
que isso não nos leva a imaginar outras formas de se expressar a eclesialidade, os
sacramentos, os ministérios? O rio é sempre o mesmo, mas sempre novo, sempre
trazendo e levando, fecundando ao beijar as margens, carregando o mundo, para
cá e para lá. Ribeirinho é um estilo de vida que deveria ter mais cidadania na Igreja
da Amazônia.
O Rio é também grito profético em busca de cuidado. Porque comunica a
vida divina e compromete com o irmão e a irmã o Rio é sacramento do encontro.
É democrático, totalizante, para os bons e mesmo para os maus, para os que o
exploram sem limites e com objetivos egoístas e destruidores e para as mães e pais
da floresta que engendram vida e cuidam dela para que ela floresça. Assim o Rio é
apelo de conversão para que a vida seja zelada, e que ninguém seja indiferente. O
Rio suporta uma gama enorme de formas de vida, expressando bem a diversidade,
o equilíbrio, a sustentabilidade e a fecundidade. A Igreja precisa focar sempre
nessa vocação do Rio-Igarapé para ser uma Igreja enraizada nesse lugar. Parando
sem terminar, empresta-se a palavra inspirada do Papa Francisco no seu discurso
em Porto Maldonado: “Ajudai os vossos Bispos, ajudai os vossos missionários e as
vossas missionárias a fazerem-se um só convosco e assim, dialogando com todos,
podeis plasmar uma Igreja com rosto amazônico e uma Igreja com rosto indígena.”
(REPAM, 2018, n. 90).
5 Considerações Finais
Refletir sobre a Igreja e expressar isso num artigo implica falar de coisas
centrais na vida de um cristão. Coisas que mexem profundamente com identidade,
compromisso, missão, pertença e vida espiritual. É sempre um desafio buscar certa
objetividade e ao mesmo tempo expressar um compromisso de quem fala de
dentro e a partir do coração. O desafio aqui é propor caminhos e indicar possíveis
direções para que a reflexão eclesiológica possa levar a uma renovação da Igreja
na Amazônia.A Igreja Católica no Brasil e na América Latina está sofrendo grandes
transformações nessa mudança de época. O que era considerado consenso até
pouco tempo não resiste à uma crítica mais cuidadosa. Estas breves reflexões
querem apenas provocar um horizonte de aprofundamentos, diálogos, partilha e
crescimento de todos a fim de compor esse rosto amazônico da Igreja. O próximo
Sínodo dos bispos tornou-se verdadeiramente uma excelente oportunidade para
fazer avançar a reflexão eclesiológica e causar uma sinergia muito positiva para
que a palavra de Deus e seu Espírito fecunde novamente essas terras, as pessoas e
suas comunidades. Que o compromisso com Cristo Jesus se atualize e finalmente
um dia se possa viver nessa “terra sem males”.
A reflexão sobre os modelos de Igreja e os caminhos de conversão pastoral
indicam que há muito que se fazer para servir bem o povo de Deus na Amazônia.
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Advoga-se uma Igreja próxima da vida das pessoas, que apoie todos os que lutam
por um mundo melhor, que aprofunde o sentido de ser cristão na Amazônia,
respeitando as culturas locais e buscando novas possibilidades de respostas aos
apelos do Espírito presente no chão dessa terra. Novos encaminhamentos, posturas
pastorais, possíveis mudanças na tradição católica são vivamente esperadas por
todos. Há relatos de que o próprio Papa vem pedindo aos líderes eclesiais coragem
e audácia. Que se saiba ouvir o que Espírito está falando às Igrejas e com fidelidade
criativa busquem-se respostas adequadas, não se fazendo nunca surdo aos
clamores do povo amazônico:
É uma Igreja que pisa no chão e na lama da Amazônia. Uma Igreja
que quer conhecer a Amazônia e precisa ir ao encontro das pessoas
para caminhar junto com o povo. Para isso, é preciso visitar e ficar
tempo com eles nas suas comunidades, nas aldeias e nas periferias
das cidades. Não é somente passar uma vez e ir embora. É preciso
retornar sempre e andar por aí no meio do povo. Ouvir mais e falar
menos. Contemplar o povo, acolher seus clamores, rezar junto, somar
com eles e, acima de tudo, deixar-se ensinar pela sua sabedoria.
(PERANI, 2018, p. 29).
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DESARMAR OS INFERNOS: PRATICAR A NÃOVIOLÊNCIA1 DE JESUS HOJE2
DISMANTLING THE HELLS: PRACTICING THE NONVIOLENCE OF JESUS TODAY
Joan Morera Perich, SJ
Tradução José Cobo
Resumo:
O autor apresenta nesse artigo o modo de Jesus ao tratar com a violência como uma terceira
via entre a ação-reação e o silêncio submisso, ou seja a nãoviolência ativa (NOVA). O artigo
segue três passos: primeiro, uma aproximação bíblica entre Jesus o Servo Sofredor de Isaías
(Is 40-55), mostrando Jesus na releitura da sua vida a partir da suas raízes na tradição de
Isaías. Segundo, o artigo explora o exemplo de nãoviolência ativa de Jesus a partir de Mt
5, 38-48. Por fim, na terceira parte, o autor, desmascarando o mito da violência redentora,
mostra como aplicar o modus operandi de Jesus e sua nãoviolência ativa no contexto dos
infernos contemporâneos.
Palavras-chave: Nãoviolência Ativa. Servo Sofredor. Jesus de Nazaré.
Abstract:
The author presents in this article Jesus' way of dealing with violence as a third way between
action-reaction and submissive silence, that is, active nonviolence (NOVA). The article follows
three steps: first, a biblical approach between Jesus the Suffering Servant of Isaiah (Isaiah 4055), showing Jesus in retelling his life in the tradition of Isaiah. Second, the article explores
Jesus' active nonviolence example from Mt 5: 38-48. Finally, in the third part, the author,
unmasking the myth of redemptive violence, shows how to apply Jesus' modus operandi
and its active nonviolence in the context of contemporary hells.
Keywords: Active Nonviolence. Suffering Servant. Jesus of Nazareth.

1 INTRODUÇÃO: UMA RESPOSTA AOS INFERNOS
Será que as duas únicas saídas sejam ‘ação – reação’ ou o silêncio submisso?
É muito gratificante falar da beleza de um beijo ou da alegria transbordante
de quem é feliz. São momentos cheios de sentido, que fazem com que a vida
resplandeça de gozo. Falar dos infernos, pelo contrário, é uma linguagem muito
dura. Então, porque começar falando de infernos?
Eu confesso: me sinto compelido a falar, mesmo que jamais eu tenha
sido habitante do inferno mais profundo. Impulsado a falar, porém, porque eu
1 O autor fez questão de manter a grafia unida da palavra nãoviolência não por uma questão de visão
pessoal, mas por mostrar que essa nomenclatura expressa o movimento internacional que propõe uma
nova palavra para uma nova realidade. Nãoviolência não significa apenas simples negação da violência,
senão algo maior, mais próximo do que se entende por satyagraha o que o texto a seguir explica muito
bem. Assim se mantém a proposta do autor ao longo do artigo indicando a interpretação técnica
particular da palavra nãoviolência (nota do editor).
2 Texto publicado nos cadernos Cristianisme i justícia. Disponível online em https://www.
cristianismeijusticia.net/desarmar-els-inferns-practicar-la-noviolencia-de-jesus-avui.
O
autor
gentilmente cedeu os direitos para publicação da tradução em Português para a Studium.
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vi o inferno, sim. Muitas vezes. O inferno é uma realidade interior. As perguntas
mais profundas não se colocam em situações de conforto, senão, sobretudo, nos
poços funestos, alguns deles muito difíceis de penetrar. Lembro do jovem adito
às drogas de um centro de Madrid, completamente enlouquecido pela crise de
abstinência, até o ponto de atacar a qualquer um para conseguir dinheiro. Fomos
procurar a mãe, e ela, aos prantos, gritava que esse tal individuo devia desaparecer
da face da terra, que não queria vê-lo nunca mais. Ou aquele meu amigo, que
estava feliz pelo amor da sua noiva, a ponto de fazer o compromisso definitivo...
e, uma noite, um golpe no volante do carro, uma existência injustamente ceifada,
um silêncio insuportável. E aquele meu amigo, jesuíta, abatido por um câncer sem
possibilidade de cura.
Neste caderno, não vou tratar destes infernos; mais parecidos com a
situação do Jó bíblico. Esses constituem lugares sagrados onde tirar as sandálias; e
exigiriam um tratamento diferente do que eu vou fazer aqui.
Mais exatamente, ao contemplar as violências cotidianas, sinto a
necessidade de responder à opressão sofrida por grupos e indivíduos, as agressões
econômicas, políticas, estruturais e físicas. E vou falar disso, de maneira quase
contrária ao que se costuma fazer.
Dois exemplos significativos: a única reação que se propõe, inclusive nos
círculos cristãos, contra a atroz e espantosa matança que o Estado Islâmico tem
costume de fazer em países como Iraque ou Síria. É a repressão violenta: convencer
aos países mais poderosos para que usem ‘justificadamente’ os arsenais contra o
monstro descontrolado, sem perguntar-se porque existe esse tal de terrorismo,
quem o está fomentando, quais as raízes, quem financia... É a ‘ação – reação’ contra
tais extremos, como no caso do Holocausto nazi. Recebe muita aceitação popular.
Mas, seria essa a opção de Jesus: destruir a uns para salvar a outros?
Por outro lado, em escala menor, eu fico horrorizado, quando ouço
certas interpretações do dito “pôr a outra face” de Mt 5,39, propondo a submissão
religiosa. Imagino como humilhada deve sentir-se aquela mulher constantemente
espancada pelo marido. Conservo ainda viva a memória de uma amiga destroçada
e em depressão severa pelo bullying que a companheira de trabalho fazia com ela,
dia após dia, um dia sim e outro também.
Diante dessas ‘saídas sem saída’, quando a vítima oprimida não encontra
escapatória, será que as duas únicas propostas são a “ação – reação” ou o silêncio
submisso (fight or fligt) ?
Neste caderno, vou expor a terceira via, a via de Jesus, bem diferente
dessas duas propostas. Ela exige lucidez e criatividade, fé e constância. Certamente
é mais difícil e comprometida que ‘apertar o gatilho’ (seja lá o que isso signifique)
ou calar, aguentar e fugir. A audácia do apóstolo detectará logo que Deus busca
incansavelmente recuperar a pessoa, não a destruir, mesmo que seja preciso
morrer tentando.
Vou seguir a mesma caminhada bíblica que fiz ao escrever a tese de
mestrado sobre este tema (MORERA PERICH, 2014-2015). Quero explicar isso
em três abordagens: num primeiro momento, contemplarei as entranhas de um
referente nas Escrituras. É o dado-chave na missão de Jesus, o Servo Sofredor de
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YHWH.3 Numa segunda etapa, desenvolverei uma interpretação pouco conhecida,
mas bem fundamentada, dos exemplos de nãoviolência propostos em Mt 5,3848. Finalmente, proporei para ulterior reflexão pessoal ou grupal, alguns requisitos
básicos que permitam recriar a nãoviolência de Jesus hoje, em cada contexto diário.
2 A CONVICÇÃO DE JESUS DE NAZARÉ
A morte de Jesus condensa a radicalidade de sua vida. À perseguição,
à difamação, à tortura, à crucificação, Jesus responde concretamente
com a verdade, a dignidade, o perdão e a própria vida.

Extraordinária4 nãoviolência que se alarga até o desejo contundente de
recuperar a dignidade dos verdugos através da palavra. “Se falei mal, mostra em
que, mas se falei bem, porque me bates? ” (Jo 18,23); ou também “Pai, perdoa-lhes,
pois não sabem o que fazem” (Lc 23,34). Uma nãoviolência que não se limita a
responder aos ataques pessoais; responde também às violências alheias. De fato,
no célebre texto da mulher apanhada em adultério a ponto de ser apedrejada (Jo
8) – ao meu entender, claro paradigma de um Jesus contrário à pena de morte –
constitui precisamente a lei nova e divina que Jesus escreve “com o dedo” sobre a
areia (e desse modo supera a autoridade de Moisés no v. 5; e lembra a Deus que
escreve também “com o dedo” as tábuas da Lei, cf. Ex 31,18; Dt 9,10). Uma lei de
amor (Jo 13,34) que visa recuperar a quem pecou e também o carrasco, apelando à
sua condição humana, frágil, mas capaz de superar a ação-reação. “Quem de vocês
não tiver pecado, atire a primeira pedra” (Jo 8,7).
Não sabemos como Jesus chegou a conceber sua vida com essa radicalidade
testemunhal frente à violência; e se foi exclusivamente fruto de sua íntima relação
com o Pai ou foi também, talvez, inspirado pela Escritura judaica. Os evangelistas o
apresentam muitas vezes com a categoria do Servo Sofredor (descrita pelo profeta
Isaías), combinando-a prudentemente com outras categorias, como a de Messias
ou Filho do Homem. Para conhecer uma provável fonte de inspiração será de
grande ajuda entrar na teologia do Servo Sofredor de YHWH.
3 O ESPELHO DO AUTO-SACRIFICADO PELOS DEMAIS (O SATYAGRAHI)
Se realmente Jesus se inspirou nesta figura de Isaias, qual foi a tradição
que recebeu em suas mãos? Aconselho a leitura pausada dos quatro
cantos (Is 42,1-8; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12); inclusive, de toda a
segunda parte do livro de Isaias (capítulos 40-55). De agora em diante,
citarei aos quatro cantos seguindo a nomenclatura 1C, 2C, 3C, 4C.
3 No texto todo usarei o nome divino YHWH com as quatro letras reveladas nos livros bíblicos
4 Ao tratar a nãoviolência de Jesus, a miúde se manipula o episódio da expulsão dos mercadores
do Templo (Mt 21,12-13; Mc 11,27-33; Lc 19,45-46; Jn 2,14-22), afirmando que ali Jesus utilizou a
violência. Essa conclusão é totalmente falsa: no texto grego original não há modo de demostrar que
Jesus agredira pessoas com um chicote – instrumento que aparece só em Jo 2,15 aplicado a animais
para que se movam. Trata-se de um gesto profético contra o abuso mercantil que entra nas dinâmicas
provocadoras chamadas rīb, que explicarei mais adiante. Para ler um estudo completo sobre o tema,
Alexis-Baker (2012).

STUDIUM, Várzea Grande, ano 4, n. 7, p. 1-130, setembro 2018

Joan Morera Perich, SJ 33

3.1 O Servo Sofredor na revelação judaica
A figura do Servo Sofredor desenvolveu-se no contexto mesopotâmico, após
587 aC. O rei do Império Babilônico, Nabucodonosor, conquistou e destruiu Jerusalém
e deportou para Babilônia, sua capital, grande quantidade de israelitas com profissões
qualificadas. Assim desapareciam os sacrifícios no Templo, e a comunidade do exílio
sentiu-se destruída, crendo que os deuses babilônios eram mais poderosos que YHWH,
ou que, o próprio YHWH, tinha rejeitado seu povo por causa das suas culpas.
O autor desses capítulos do livro de Isaías (40 a 55) fala para o povo
abatido, uma mensagem de consolação: YHWH os libertará através de Ciro, o rei
persa, figura que progressivamente se converte numa figura mais coletiva na
personagem do Servo Sofredor.
Porém, a promessa que define a missão do Servo rompe todos os esquemas
prévios: “E disse: é muito pouco que sejas meu Servo, só para reerguer as tribos de
Jacó, só para trazer de volta os sobreviventes de Israel. Faço de você uma luz para
as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra” (Is 49,6). Em
outras palavras, o Servo não é enviado unicamente para reunir um povo, como pode
sugerir a história posterior ao exílio. A situação de desespero do Servo pela extrema
opressão recebe uma resposta desconcertante de YHWH: não auto-referenciar-se,
senão sentir-se enviado a uma missão maior: ser “luz das nações”. Como em toda
comunidade humana, o “nós” necessita ser inclusivo e não excludente.
A partir daí (Is 50-55), o relato prossegue propondo a todas as gerações
um caminho a percorrer: o espelho modelo do Servo incita a recriar em muitas
situações futuras, uma teologia de absoluta autodoação, até o extremo de entregar
a própria vida com o fim de incluir, no povo de YHWH, a vida dos que se autoexcluiam por terem optado pela maldade. Sem precisar de arrependimento prévio.
Porque os redatores do povo de Israel teriam entendido, depois da experiência de
inferno mais traumática da sua história, que era exatamente isso o que YHWH lhes
revelava em toda a sua caminhada.
Talvez seja fácil imaginar a Jesus, fazendo assim, séculos mais tarde. Um
jovem aprendiz, lendo com paixão os mesmos textos, meditando e refletindo
as palavras sobre o Servo, questionando como o Pai as recriaria também hoje,
também ali. Ou imaginar, anos depois, os evangelistas, descobrindo uma nova
presença do Servo em Jesus morto e ressuscitado. Em definitivo, é um convite
ao Israel de todos os tempos para que deixe YHWH reinar na própria vida, com o
objetivo de redimir, sendo Servo para os demais. Tornar-se o Servo é o núcleo dos
quatro Evangelhos, porque consiste em deixar reinar a Deus, no Reino de Deus,
ponto mais alto, presente em toda a pregação de Jesus.
3.2 Escândalo e barbárie no silêncio: os cânticos terceiro e quarto
3.2.1 Jesus elegeu o Servo como resposta
O servo foi um habitante do inferno. A simples leitura dos cânticos terceiro
e quarto desenha para nós os detalhes de um sofrimento tão inaudito como injusto.
E a resposta de YHWH foi escolher ele para liberar os outros habitantes do inferno.
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Esta afirmação se encontra expressa em termos literários no primeiro cântico: “para
abrir olhos cegos; para fazer sair da prisão o cativo; da cadeia o habitante da treva”
(42,7). A expressão “habitante da treva” é inserida no hebraico através de uma
relação de posse, não de lugar. A tradução mais literal seria: “[para fazer sair] da
cadeia aos que possuem a treva como residência permanente”, isto é, aos que têm
herdado o inferno como uma posse.
Jesus de Nazaré deve ter vivido muitos infernos ao seu redor: dramas e
tragédias familiares, opressão e dominação das autoridades romanas, exploração
econômica – como mostram numerosas parábolas: proprietários endividados até
o limite (Mt 18,21-35; 5,40), revoltas e pilhagem (Mt 21,33-46; 13,24-30) – etc... Sua
presença em Israel, porém, no lugar de ser a de um Messias político e libertador,
era, entre seus discípulos, como quem coloca a Deus no seu centro de decisão; o
Reino é sempre sua prioridade. Como conviver com esses infernos? Para desarmálos é preciso sofrê-los. Assim, sua vida acabou sendo paixão e morte, como a do
Servo... para ser fecunda ressurreição.
3.2.2 Quarto poema: a raiz e o fruto do sacrifício por amor
O quarto cântico (Is 52,13-53,12) começa com uma promessa: o Servo
compreenderá e será enaltecido. Temos que pressupor, pois, que tenha sido
ultrajado até o máximo grau sem compreender porquê; isto é, recebeu uma lição
de como manter a dignidade humana diante do inferno, sem outra explicação que
um “confia em mim”. De fato, é a mesma situação angustiosa que encontramos
cada dia em nosso mundo: o sofrimento sem sentido aparente nem explicação é
certamente terrível de digerir! Sentido, compreensão do porquê, que possa explicar
qualquer suor, qualquer lágrima, qualquer doloroso sacrifício pelos demais.... Custa
muito caminhar às cegas! Sofrer sem saber porquê! E este autor bíblico insiste
aqui para os homens e mulheres de todas as épocas, que YHWH conhece por
cima de nossa limitada visão atual, e faz ressoar em todos esta promessa: tu, que
tens lutado até o fim / extremo, para dar vida à família, que tens suportado tanta
miséria, enfermidade, incompreensão, ultrajes... tudo isso tem sentido, não é em
vão; cada Servo tem uma missão específica como instrumento de YHWH, e chegará
o dia em que os carrascos compreenderão o sentido (IS 52,15) e se assustarão. A
recompensa por tanto sofrimento não será minúscula, como mostra a conclusão
do quarto cântico (4C).
Fora o contexto histórico que possam ter os poemas, o autor convida a
aderir ao plano de Deus em infernos como o seu – o exilio em Babilônia -: o plano
consiste em abrir-se inteiramente a ser instrumentos seus de inclusão para salvar
(recuperar) também aos mais afastados (os malvados!).
Quando leio a vida do ugandês Victor Ochen (Prêmio Mundo Negro à
Fraternidade 2015, candidato a Prêmio Nobel da Paz 2016), que passou a infância
em condições extremas num campo de refugiados, e foi testemunha de abusos,
massacres, sequestros, mortes por minas, fome, nudez, suicídios... e desejava
ainda seguir estudando na escola e rejeitava as continuas propostas do exército
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LRA para tornar-se um menino-soldado, apesar das muitas vantagens... parece-me
compreender a dinâmica salvífica de Deus no Servo, treinando-o para não devolver
nunca a violência, senão para atuar com coragem e convencido de que a paz é o
caminho. Talvez não sejam diferentes as atrocidades dos babilônios no século VI
aC das do exército do LRA na nossa era, ou das do Estado Islâmico, Boko Haram,
Al Qaeda, ou uma lista enorme de cruéis extremistas. Se uma pessoa como Victor
Ochen decide dedicar a sua vida a transformar os carrascos de tanta barbárie
(inclusive os que sequestraram seu próprio irmão, desaparecido) e trabalhar para
dar a eles um futuro, será que o Deus que o inspira será menos generoso que ele,
menos desejoso de recuperar em lugar de esmagar? Estas reflexões, como crentes,
são vitais para as decisões geopolíticas internacionais. Como desarmar os infernos
sem passividade, com estratégias nãoviolentas e eficazes; e também nosso lar,
o trabalho, as amizades, em menor escala: como desarmar dinâmicas e relações
infernais e insuportáveis.
O Servo apresenta aqui uma primeira proposta, que Richard B. Gregg
chama de “espelho”, partindo da experiência de um satyagrahi, que, em
terminologia oriental, se refere a todo aquele que acredita firmemente no poder
do Amor e da Inocência como capacidades de transformar infernos mediante o
auto-sacrifício. Gregg considera o sofrimento dos satyagrahi como um espelho
colocado na frente da parte violenta, no qual os violentos chegam, aos poucos,
a ver-se a si mesmos violando a humanidade da vítima. O sofrimento inocente
e voluntário do satyagrahi é algo fora do comum, é provocador, e desarma
progressivamente os inimigos, porque a «tela» ou o «espelho» dessa decisão não
violenta devolve-lhes, claramente, uma imagem monstruosa da qual ainda não são
conscientes. O assassino do sacerdote catalão Joan Alsina Hurós, fuzilado no Chile
no dia 19 de setembro de 1973, contemplou o ‘espelho’ de Joan, que lhe perdoava
com toda sinceridade: “Por favor, não me coloques a venda nos olhos, mata-me
de frente, porque quero ver-te para dar-te o perdão”. Atormentado por aquela
lembrança provocadora, o carrasco acabou profundamente arrependido e, anos
depois, pediu perdão à família, que também o perdoou; mas não suportou por
muito tempo o remorso do seu crime, e se suicidou em junho de 1999. O espelho
de Joan havia transformado a consciência, e lhe salvou de fuzilar a ninguém mais.
Mas, infelizmente, do mesmo modo que Judas Iscariotes traiu Jesus, nenhum dos
carrascos foi capaz de descobrir o perdão de Deus, de perdoar-se a si mesmo, para
levantar-se e voltar a começar. Contemplar o próprio rosto monstruoso sobre o
espelho da “nãoviolência ativa” (NOVA) do Servo não deixa indiferente a ninguém.
Quando Is 52,14 afirma, com contundência: “tão desfigurado do homem era sua
aparência, e sua forma entre os filhos dos homens ”, ou em Is 53,3: “Não tinha forma
nem esplendor, como para olhar para ele, nem [tinha] imagem que se possa achar
desejável”. Essa frase, na realidade, sem o saber, estava descrevendo a própria
imagem terrível dos carrascos, tão desumana e fora de toda beleza, tão indesejável.
O 4C se esforça por expressar a surpresa ou aparente paradoxo entre o que
o Servo praticava exteriormente e os efeitos reais que isso tinha em seu interior:
o rebento (literariamente, também, o “recém-nascido de peito”, 53,2a) é um talo
tenro que ninguém imagina que se tornará planta exuberante; a infertilidade da
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terra da seca (53,2b) parece incapaz de qualquer vida, mas a raiz que cresce ali é
mais resistente do que a habitual. Do mesmo jeito, a aparência externa enferma
ou desumana do Servo contrasta, de maneira radical, com sua missão real, efetiva,
que trabalha em seu interior e no interior dos carrascos. Aquele que parecia inútil e
ensanguentado era o instrumento de Deus para mudar tudo e salvar, quem afastou
nossas enfermidades.
Mas, quando as selvagerias contra o oprimido são reiteradas convertemse em intoleráveis e nos enchem de raiva. É o que expressa o lamento popular:
“Sempre chove sobre molhado! ”; e perguntamos por que os sírios, que já viviam
uma pobreza profunda têm sido ultrajados, saqueados, assassinados e exiliados
pelo Estado Islâmico, por rebeldes ou por milícias, tiveram que caminhar até a
exaustão para encontrar alguma terra que os acolha, enquanto a Europa rejeita
qualquer tipo de humanidade, lançou gases ou disparou, construiu cercas e os
abandonou de novo à fome ou os forçou a retornar.
O 4C apresenta essa cena de “repetição” numa imagem muito plástica:
a doença. Não se trata de agentes microbiológicos que causem a falta de
saúde. Quando o problema fala do hábito para a enfermidade (53,3) se refere
à consequência natural de suportar, por longo tempo, um sofrimento sem
comparação – descomunal - (Jer 10,19). Essa doença produz nojo, é desagradável
de contemplar, e as pessoas viram o rosto (53,3) e olham para outro lado. É o que
acontece quando, na televisão, passam notícias de infernos, na hora da janta, ...
trocamos de canal, porque ‘já chega de tanta desgraceira’; ou o que acontece
quando as cidades acolhem presidentes famosos ou sediam acontecimentos
importantes e sentem a necessidade de “limpar” as ruas (‘as cracolândias’) de
“sem teto”, para que ninguém veja, e assim escondem o rosto das histórias da
paixão. Trata-se do paradigma da exclusão: Is 53,3d conclui, contundente, “era
menosprezado e não tivemos consideração alguma”. Isto é, quando acolhíamos
alguém ou preparávamos um acontecimento, ou tomávamos decisões políticas...
calculávamos nossos assuntos sem contar com ele, o descartávamos.
Mesmo que o poema começa descrevendo a aparência externa doentia
do Servo, o tronco ou o rebento da superfície (v 2a), a partir do v. 4 encontramos
uma descida visual para contemplar as “raízes’ (v 2b) que causam aquela situação:
o esforço – descomunal - por carregar nossas enfermidades, as transgressões,
os crimes, (vv. 4-6), isto é, a autodisciplina divina de receber constantemente
violência sem rebatê-la, devolvendo só serenidade e ternura. Isso faz com que
apareça exteriormente como desvalido, doentio, coitado, pela grande batalha
que tem lugar no seu interior. A partir desse ponto de inflexão, no v.4, por
penetrar “sob a terra”, todo o universo léxico da enfermidade exterior (imagem,
dor, enfermidade...) se converte em vocabulário sobre o pecado e a cura interior
(traspassado, transgressão, crimes, castigo, ferida...). Mas, não é só isso: quando
o poeta tem que descer até as causas de tal solução desesperada, explicita um
obstinado ‘nós’ em cada uma das frases nos vv. 4-6, num total de 9 vezes (3 x 3,
que significa uma totalidade). Quem é esse ‘nós’? Não podemos dizer que seja o
autor do assassinato do Servo. Em lugar nenhum encontraremos “nós o levamos à
morte”; senão que, ao ler atentamente os vv. 8-9, descobrimos como o Servo tem
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sido “arrancado” (o verbo hebraico também aplicado à exclusão por lepra) da terra
dos vivos por causa dos “malvados e ricos”, isto é, dos poderosos, os que detém
o poder de manipular a economia, de forçar com as armas, de fazer efetivas suas
decisões. Esta importante diferença nos leva a reconhecer o que chamamos de
“pecado estrutural”: “nós-outros” talvez não o temos matado fisicamente, mas “ele”
morreu por causa das nossas transgressões, todas aquelas decisões que tomamos
mal, quando elegemos governantes corruptos, contaminamos a ecologia, nos
desentendemos passivamente das decisões cruéis, nos somamos, junto com as
massas populares, às burlas que o oprimiam... “Nós” é que deveríamos receber o
castigo, sofrer a bancarrota, ter poluída a água doméstica, receber o castigo, sofrer
passivamente de decisões cruéis, ao somarmo-nos, junto com a massa popular, à
burla que o oprimia… Nós é que deveríamos receber o castigo, sofrer pela situação
de um parente próximo... mas, Ele acumulava todos os castigos e nos libertava.
Certamente, nossa cômoda passividade mata: em casa já há bem-estar, água limpa,
vivemos longe dos conflitos armados... não precisamos olhar para o Servo. É Ele
que carrega todas nossas transgressões, quem desfalece sob o peso dos nossos
crimes.
3.2.3 O Difamado é o escolhido
Mas, o poema vai mais longe: o v. 4 supera esta exclusão pela “amnesia
voluntária”: não só não o levamos em conta em nossos cálculos, senão que, além
disso, o julgamos como um valor negativo do mundo, “tocado [por contágio],
açoitado por Elohïm e humilhado”. Aqui o sentido do poema toma uma força
experiencial: o verbo hebraico usado para ‘tocar’ é, sem dúvida, o verbo específico
para expressar o contágio da lepra. Trata-se de um termo técnico para designar a
enfermidade cujo diagnóstico provocava a exclusão social imediata e mais radical.
O leproso não só era afastado do culto (Nm 5,2) e da sociedade toda, vivendo
num descampado, com a roupa em farrapos, cobrindo o rosto e gritando “impuro,
impuro” (Lev 13-45-46), senão que, além disso, sua enfermidade era considerada
uma autêntica maldição por parte de Elohïm, por algum motivo merecido (Nm
12,10; Cr 26,19). O uso do termo “tocado [por contágio de lepra]” é muito oportuno
para vinculá-lo também com a violência física recebida: o resultado dos golpes é
a formação de hematoma, chagas e úlceras no corpo da vítima, um aspecto muito
parecido com o de um leproso.
Partindo dessa apresentação do Servo como leproso, a situação mais
impura, excludente e espantosa que se pode expressar em termos judaicos, resulta
surpreendente descobrir que, de fato, o 4C proclama que esse é precisamente o
eleito... eleito para ser instrumento de salvação para todos os povos (52,15; 53,11).
Para entender bem essa afirmação, é preciso repassar o calendário judaico.
Durante a festa da Expiação – Yom Kippur, a mais importante do ano -, dois cabritos
machos são utilizados para expiar os pecados de todo o povo: é um sacrificado
a YHWH, com a crença de que o sangue, que é vida e, portanto, vem do próprio
YHWH, é o único meio capaz de purificar o estado impuro a que foi submetido
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o povo pelos seus pecados. Por isso, com o sangue do cabrito são aspergidos o
povo e o Templo e se restaura assim a amizade com YHWH. Sobre o outro cabrito,
pela sua vez, se transferem os pecados do povo e é jogado no deserto, para que
morra, como símbolo da vontade de eliminar todo mal. Com esse pano de fundo,
ao longo do poema descobrimos detalhes que parecem apontar numa conclusão:
o Servo é esse primeiro cabrito executado (santo, para YHWH e para purificar com
seu sangue), e, paradoxalmente, é também o segundo cabrito, que carrega os
pecados (abominável, para Azazel e para ser destruído). Is 52,15 (“assim aspergirá
[com seu sangue] muito gentios”) sugere o primeiro cabrito: o Servo purificará
inclusive os gentios com seu sangue. Os constantes verbos “carregar”, “levantar” ou
equivalentes, que perpassam o poema (vv. 4.5.6.8.11.12), são termos que acenam
claramente para o segundo cabritinho (cf. Lev 16,22): o Servo carrega os pecados
dos outros. Trata-se da parte mais difícil, interior. O verbo “levantar [os pecados]”
tem, em hebraico, um significado parecido ao nosso “levantar uma condenação”:
disposto a carregar nossas transgressões, na realidade, chega a ser capaz de
perdoá-las.
Honestamente, podemos nos perguntar, se o verbo chave em todo o
poema é carregar e se faz referência a esta ação cultual do cabrito no Yom Kippur,
porquê o 4C insiste tanto na impureza do Servo, na sua condição de difamado,
deformado e, em definitivo, inadequado para um sacrifício. Era essencial que
o animal fosse sem defeito, para não despertar as iras de YHWH (Dt 17,1).
Historicamente, o Servo é chagado pela lepra, provavelmente foi um símbolo de
auto-apresentação que usaram os exiliados em Babilônia, quando voltaram à sua
terra, para explicar e convencer de que modo eles, radicalmente excluídos da pátria
– leprosos – tinham sido os eleitos por YHWH para ser “luz das nações” (Is 42,6; 49,6).
Esse modelo abre as portas para incluir qualquer povo na salvação. Mas, muito
além do contexto histórico, esses textos são a Palavra de Deus viva e, portanto,
lançam uma mensagem provocadora a todas as gerações de qualquer tempo: aos
olhos de Deus, quem é o mais castigado de nosso grupo ou comunidade, quem
parece excluído de toda graça, quem padece tantos sofrimentos e carrega tanta
injustiça, justamente ele, é o eleito por YHWH, para unir a comunidade, para abrila à inclusão de todos, para ser estrela e brilhar, orientado a “todas as nações”. O
totalmente excluído, isto é, quem jaz na cama doente e impotente, quem definha
na rua por causa das decisões dos poderosos, quem constantemente recebe
violência, desprezo... todos eles têm uma missão incomparável que dá sentido a
tanto sofrimento5: “iluminar” as nações com seu testemunho e com a inocência de
suas vidas, “incluir”, que é a expressão mais genuína e maternal que YHWH tem
para com todas suas criaturas, “salvar” seus carrascos pelo fato de não devolverlhes o mal, praticando o treinamento interior e não violento do 3C, para devolverlhes superabundância de misericórdia, ali onde haviam sido mordidos: “justificar”
(transformar em praticantes da justiça) “aos muitos” (Is 53,11), que em hebraico
tem que ser entendido com as palavras “tantos quantos seja possível”, com
exceção daqueles que queiram fechar o coração até o fim. Eles, os últimos da fila,
5 Para aprofundar no sentido do sofrimento, recomendo o livro de Mesters (1983). É uma releitura dos
Poemas do Servo a partir do sofrimento do povo.
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os descartados do mundo, são a tocha chamada a demonstrar o poder de YHWH:
o completamente excluído é precisamente o instrumento que permite incluir a
totalidade que falta.
Proclamar que essa missão é levada a cabo através de um leproso,
paradigma do abandono de YHWH (2Cr 26,21), é declarar que NINGUÉM ficará
excluído de seu Reino, e que serão precisamente os mais oprimidos, carregando
as transgressões dos demais, os agentes de salvação integradora, iluminadora,
includente. YHWH escolhe salvar a humanidade através do que os humanos
consideramos pior e mais repulsivo, o que não pode ser aproveitado: o enfermo
no lugar do são, o pobre em lugar do rico, o descapacitado em lugar do que não
é, o simples e ignorante em lugar do inteligente, o desconhecido em lugar do
famoso, o “pecador público” em lugar do puro... Com que olhos nós contemplamos
estes grupos?; nós?; hoje? Porque sua missão de inclusão desde as profundidades,
desde o nível mais ínfimo, é, exatamente, atrair todo o resto da humanidade para
que se ponha a caminho, peregrinando, descendo a seu lugar vital, reunindo-nos
em comunhão a seu nível mais baixo, sem erigir-nos por cima dos outros. É esse o
sonho de Deus, a missão do Servo, que “prolonga seus dias” (Is 53,10) por muitas
gerações, todas quantas queiram seguir praticando-o.
4 A PROPOSTA NÃOVIOLENTA: INGÊNUA ou INTRÉPIDA?
Quando converso com gente conhecida e proponho a nãoviolência
ativa para resolver conflitos que incluem sadismo e brutalidade
irracionais, a resposta é quase sempre a mesma: “você é ingênuo
demais”; e dizem isso porque pensam que “os extremistas cegados
degolam, assassinam mil vezes e não mudam, não têm coração para
desarmar-se apenas contemplando a fé do satyagrahi”

Segundo esses meus conhecidos, os extremistas em questão não serão
capazes, em nenhum caso, de detectar nunca jamais o que é humano. São casos
perdidos. É assim que deviam ser os carrascos de Jesus; ele que agiu como o melhor
satyagrahi até a cruz. Mas, a “nãoviolência ativa” consiste apenas nesse combate
interior para manter uma“passividade pacífica”, na atitude exterior diante da agressão?
Não será o espelho do satyagrahi passivo demais para resolver muitas injustiças? Nos
capítulos seguintes tentarei responder a essas perguntas, da perspectiva do que
Jesus faz nos Evangelhos, em concreto nos exemplos de Mt 5,38-42.
Antes de tratar desse questionamento, gostaria de voltar a tratar das três
maneiras de encarar um conflito, que já coloquei no começo: a primeira, fight,
deter o conflito pela força, devolvendo parte da violência até pôr um ponto final.
A segunda, flight, que é mui diferente do combate interior do Servo, que quer
forjar um espelho de inocência diante do carrasco. Fligth significa simplesmente
escapar evitando o conflito, cedendo, aceitando a opressão, a atitude mais passiva
imaginável. A terceira, a nãoviolência ativa (NOVA), praticada por Jesus e muitos
outros, a que eu quero oferecer nestas linhas é: um método ativo de resistência e
estratégias nãoviolentas para desarmar os infernos.
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No começo, todos sabemos que a segunda opção, flight, o ceder à injustiça,
é uma atitude possível, mas que jamais resolverá o conflito. Antes de passar a
detalhar melhor a terceira opção de nãoviolência ativa, é preciso explicar porque a
primeira opção, fight ou luta violenta, não pode ser nunca solução de um conflito,
como afirma o dito de Jesus: “Devolve a espada à bainha, porque qualquer um que
empunhar a espada, pela espada morrerá” (Mt 26,52). De fato, eu encontro poucas
pessoas que não justifiquem que é preciso usar a violência contra os extremistas
e as enormes crueldades. E, então, me vejo obrigado a desenvolver este ponto,
porque quero pôr em evidência o que falha na primeira proposta: a violência para
deter o inimigo, nem que seja por pouco tempo, nunca pode gerar uma verdadeira
paz.
4.1 O Mito da Violência Redentora
Convido vocês para que, num estalo, lembrem das histórias de desenhos
animados que conheceram na sua infância, que tragam à memória os filmes que
os cercavam a miúde, e tornem presentes os “quadrinhos” ou as novelas que
encheram seu tempo de ócio. Tenho certeza que, em grande parte, aparecerá
o mesmo esquema: um tirano pérfido e cruel ameaça a existência e a paz de
um grupo com o qual devemos nos identificar; e, de repente, aparece um herói
capaz de lutar contra o opressor e acabar com ele; e, assim, o herói restaura a paz
no mundo. Final Feliz. A conclusão lógica é clara: a violência contra o malvado
nos “redime” ou nos “salva” da sua maldade. Esta conclusão, já desde nossa terna
infância, é constantemente inculcada em nossa sociedade através dos meios
de comunicação, literatura e todo tipo de recursos... até que a aceitamos como
certa, e a damos como suposta.
Se tivermos que dar-lhe um nome, poderíamos chamá-la de o “mito da
violência redentora”. Suas raízes mais antigas se encontrariam no mito babilônio
da criação Enûma Eliš do ano 1250 aC, aproximadamente. No Enûma Eliš, a
situação, que vira padrão para tantas histórias, é esta: Apsû, o deus pai, e Tiamat,
a deusa mãe, geram muitos deuses, que vivem no corpo de Tiamat. Os pequenos
deuses fazem tanta bagunça que Apsû decide matá-los para poder dormir, mas
Tiamat se nega a matá-los. O complô é descoberto antes de ser realizado, e um
dos jovens deuses mata Apsû; e Tiamat jura vingança. A partir desse momento,
os deuses vivem sob o terror da deusa Tiamat. Aí é que começamos a reconhecer
o padrão bem conhecido da ameaça que leva à necessidade de um herói. Para
evitar serem destruídos e para assegurar a paz, os deuses escolhem o deus Marduk,
que, assassinando e desmembrando a sua mãe Tiamat, causa o estalo expansivo
do Cosmos e gera o Universo que conhecemos. Este mito justifica um princípio:
a violência é algo necessário para sobreviver neste mundo, já desde a criação. A
criação não é um ato de amor, senão o fruto de um assassinato. Mesmo que haja
amor e bem, o mal precede a qualquer bem existente. Essa conclusão é a contrária
da Bíblia, que coloca os primeiros humanos num paraíso idílico, onde tudo era bom
até o mal entrar em cena, num segundo momento.
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O mito Enûma Eliš e todas as histórias que o atualizam hoje supõem
que, no meio do caos, não pode haver ordem sem violência, pois nossa origem
é a violência. É também o princípio da violência doméstica. Ou a dos jogos
mais populares. Ou das políticas governamentais. Assim, a maioria dos filmes
de Hollywood que consumimos estão, a miúde, baseados na ação armada da
polícia – ou do exército -, para destruir ameaças cada vez maiores contra cidades
dos Estados Unidos. São eles os “agentes da ordem”, heróis em quem delegamos
nossa violência para assegurar que estamos protegidos dos criminosos, porque
necessitamos sentir que é possível vencer tanta injustiça, que existe alguém, o
herói, com poder suficiente para poder derrotar o mal pela raiz, e destruir, é claro,
a quem o pratica. A paz através da guerra; a segurança através da força; sociedade
sob ameaça armada; sociedades alicerçadas no medo, onde, de vez em quando, os
atentados terroristas nos confirmam infelizmente que essa paz e essa segurança,
conseguidas por meio da repressão violenta, não resolveu ainda o conflito com o
inimigo. O mito da violência é a religião que domina hoje, nos nossos dias, diante
da qual resulta blasfemo fazer qualquer questionamento.
Esse mito parte de uma visão simplista da realidade: bons e maus absolutos.
É muito útil para os poderes do mundo fomentar fascínio, prazer e entretenimento
constantes através desse mito, porque incapacita as sociedades para a crítica
e a madureza. Dominando as pessoas através dessa visão dualista da realidade,
asseguram que suas decisões (guerras, corrupção, espólios interesseiros, controle
dos poderes...) ficariam justificadas para a população que vota neles, porque, para
manter a segurança no país, tal ou qual decisão são fundamentais. O mito atua
debilitando qualquer proposta de capacitar a sociedade e avançar interiormente.
Brutaliza e animaliza: ação – reação. Não existe misericórdia para quem causou o
mal; a pena de morte ficou legitimada. Porque o mito supõe que a pessoa não
pode mudar, que o ladrão ou o assassino são pessoas que cometeram o crime e
não podem refazer sua vida. Porque eles são inimigos da raça humana. Gente que
tem que ser destruída ou isolada para sempre, para nos manter “puros, em paz”. É
pressuposto que somos personagens planos, sempre iguais, não humanos.
Por que as vítimas atuais desta violência redentora aceitam submissos esta
mentalidade? Sabemos que o mito da violência redentora parte de uma falácia. É um
engano pensar que o mundo será ordenado e liberado do mal, se conseguirmos a
destruição de inimigos. Muito pelo contrário, a paz só se conseguirá se houver integração
dos inimigos. É esse o primeiro passo para desarmar os infernos, que toda autoridade
poderosa estabelece pela força. Produz uma liberdade interior extraordinária: somos
livres para contemplar criticamente as decisões, livres para desobedecer, pois o sistema
opressivo apenas pode se manter quando é apoiado pela maioria.
O programa finlandês KiVa contra o bullying nas escolas registrou um
grande sucesso: 98% das vítimas sentem que sua situação melhorou. Seu segredo
é que não trabalha apenas com as vítimas, nem só com os acossadores, senão que
investe mais tempo e mais formação no resto do grupo, para debilitar cada vez
mais os laços que dão poder ao agressor. Desobediência generalizada ao poder,
para debilitar sempre mais os laços que dão poder ao agressor. Desobediência
generalizada ao sistema opressor.
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O princípio da nãoviolência ativa é não cooperar com o mal. Isso têm
consequências: o satyagrahi sabe que sofrerá muito mais que se aceitar submisso o
mito da violência redentora. Nadará a contracorrente e, muitas vezes, será perseguido
e incompreendido. Pois, em alguns casos, a nãoviolência do espelho do Servo
pode não ser suficiente. Aí faz falta a audácia da desobediência, de quem pratica a
nãoviolência ativa (NOVA) e expõe a própria pele até as últimas consequências.
O 4C nos explicitou como a redenção, a salvação, a ordem, serão
reestabelecidas por YHWH justamente através de uma dinâmica oposta ao mito
da violência redentora; mas através de um Servo que absorve a violência, em lugar
de rebotá-la. Se desejamos realmente que YHWH reine, que venha o Reino de
Deus, é inescusável praticar o Servo, desobedecer ao mito. É isso que asseguram
tantos relatos bíblicos: a figura que YHWH usa, uma e outra vez, para corrigir é
o rīb ou contenda. Diferente da justiça de um tribunal, em que o juiz condenará
inevitavelmente o acusado ou o acusador, no rīb não há juiz: a vítima (biblicamente,
a miúde, o próprio YHWH) provoca constantemente ao acusado (biblicamente,
o povo, inclusive com ameaças de desgraças e destruição), com o único objetivo
de que mude de atitude, para recuperá-lo. É essa a grande diferença: o mito não
distingue entre “mal” e “malvado”, esmaga tudo; e, dado que o faz mediante a força,
a dinâmica da violência se multiplica ainda mais: amigos e familiares da vítima
clamam por vingança... São os diabólicos círculos viciosos de muitas guerras que
sofremos ainda hoje no planeta. Porque falta valentia para desobedecer ao mito e
entrar numa terceira via de resolução de conflitos, a via de Jesus de Nazaré.

Mesmo que a simples desobediência ao mito desfaça o controle sobre
a vítima, para conseguir um nível mais profundo de transformação da realidade,
o satyagrahi pratica um tipo de desobediência genuína, a desobediência por
excesso: a que assume um alto custo em sacrifício pessoal e provoca perplexidade
ou admiração inclusive no agressor. A simples desobediência coloca já o carrasco
em situação de surpresa e descontrole incômodo, pois deixa de ter poder e o torna
capaz de perceber que a vítima tem dignidade humana, pois toma decisões por si
mesma. Mas, a desobediência por excesso, além do fator surpresa, atrai a atenção
do opressor diretamente e tenta mexer nos seus sentimentos. Ao mostrar que
está disposto ao auto-sacríficio e até a generosidade, o satyagrahi, em definitiva,
pretende conquistar o coração do maldoso. O tirano pode reagir de duas maneiras:
aproveitar a ocasião aumentando sua cegueira e ser ainda mais perverso e cruel,
ou pode ficar desconcertado e dar marcha a ré, e perceber que não quer chegar
tão longe. O satyagrahi lhe envia uma mensagem clara: apesar do seu despotismo,
o considera ainda uma pessoa humana, digna de ser ajudada com tudo. Esta
resposta com a sobreabundancia de bem é capaz de provocar os remorsos, de
abrir os olhos, ao contrastar a extrema inocência do satyagrahi com sua própria
perversidade torta, de desarmá-lo e o inferno que o sustenta. Não é fácil, o risco é
grande. Precisa apenas ter suficiente fé para resistir.

5 DESOBEDECER POR EXCESSO

Jesus decidiu pôr em prática o Servo. Era a maneira de deixar entrar o
Pai no coração da História, de transformar a realidade. É claro que sua proposta
para a resolução de conflitos não incluiu apenas o poderoso espelho nãoviolento
do satyagrahi, como o apresentam de maneira brilhante os relatos da paixão.
Em grande ou em pequena escala, os conflitos que havia ao seu redor e que
o preocupavam tinham nomes concretos: abusos de poder de tal ou qual
proprietário, escárnio e desprezo constante de tal dono para com seu escravo,
exploração e exigências humilhantes por parte dos soldados romanos... Isto é,
havia infernos, que não consistiam só na maldade de um inimigo que agride,
senão, e, em especial, na criação de vínculos de escravidão: dependência e
controle dos indivíduos, dominando-os por meio da opressão. Como desarmar
dominações tão cruéis?
O evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, recolheu a memória
de um tesouro que algum dia Jesus pronunciou: três exemplos concretos para
desarmar aqueles infernos que se fundamentam em laços de escravidão, e diante
dos quais o espelho nãoviolento é necessário, mas não suficiente, para desfazer a
blindagem e a cegueira do opressor. Convido você a passear e compreender bem
as entranhas desta terceira via, que longe do fight – lutar - ou do flight - fugir –
nos inspira a nãoviolência ativa (NOVA), mas genuína, para revirar as situações de
opressão mais difíceis: a terceira via de Jesus.

Desobedecer ao mito da violência redentora, num conflito, é equivalente
a desobedecer às dinâmicas que mantém vínculos opressores. Mas, quem
desobedece aos tiranos ou ensina outros a fazer o mesmo está pondo em perigo
a própria vida: semear terror é a única arma da qual o poderoso pode lançar mão,
para evitar que a vítima tome decisões livres. É o que aconteceu com Óscar Arnulfo
Romero, bispo em El Salvador, no tempo da guerra civil, quando, na homilia, se
atreveu a contestar as ordens de extermínio: “Não matar... Nenhum soldado está
obrigado a obedecer uma lei contra a Lei de Deus. Uma lei imoral ninguém a
tem que cumprir. Já é hora de que recuperem sua consciência e obedeçam antes
sua consciência que à ordem do pecado”. Um dia depois, o 24 de março de 1980,
monsenhor Romero foi assassinado durante a Eucaristia.
5.1 Introdução
Então, se é tão perigoso desobedecer à tirania, temos de analisar se é
possível desarmar os infernos. A audácia do nãoviolento consistirá justamente
na criatividade: buscar estratégias eficazes para romper, em massa, o vínculo da
obediência às leis injustas. Unicamente isso vai debilitar o tirano: é o que tem
percebido presidentes e líderes que temem – e proíbem – redes sociais como
Facebook ou Twitter, por serem redes que capacitam a desobediência em massa.
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carregar sofrimento sem deixar-se capturar por ele, usando gestos “proféticos” com a
finalidade de encaminhar a atenção do carrasco, para que reconheça que diante dele
está uma pessoa com liberdade e dignidade, não um simples objeto.
Se realmente, como parece, estes contra-exemplos se encontram
enraizados na tradição oral dos ditos que pronunciou o próprio Jesus, resulta muito
significativo estar atentos às situações que ele escolheu para propor um modelo
de comportamento frente ao opressor. E não só isso: é sumamente interessante
descobrir como em nenhum momento Jesus se dirige aos opressores. Eles estão
cegos, e não podem ser mudados com argumentos, é preciso passar à ação da
NOVA. Jesus insiste em falar precisamente ao oprimido: é ele que, desde abaixo,
desde a asfixia aparente, tem o poder de transformar a situação.

O fragmento proposto de Mt 5,38-41 está dentro do Sermão da Montanha
(Mt 5-7) e é a quinta sentença que Jesus pronunciou, visando interpretar bem o
coração da Lei mosaica. Ao contrário do que é interpretado sobre esse texto, os
versículos 39c-41 não são exemplos passivos de como não resistir ao malvado (Mt
5,39), senão exemplos muito ativos e criativos. O v. 42, pelo contrário, constitui um
caso diferente, pois parece não encaixar no contexto. Por falta de espaço, justificarei
apenas esta exclusão, dizendo que, mesmo que ao longo destes versículos sejam
apresentados casos de como fazer frente ao malvado, no v. 42 quem aparece é um
simples devedor, com o que se rompe a temática da resposta, a estrutura sintática
e a teologia mateana desse enunciado de Jesus.
Em primeiro lugar, teremos que interpretar corretamente o encabeçamento
deste 5º enunciado (v. 38ss): a Lei do Talião (Ex 21,23; Lv 24,18-20; Dt 19,21), que
é introduzida como premissa. Trata-se da resposta do povo diante de alguém que
constantemente inflige mal a outro. A Lei do Talião (do latim talis ou tale, isto é, “tal”,
“qual”) determinava, de fato, um máximo, reduzia a vingança - que habitualmente
era exagerada (Gn 4,24) –, e a limitava a receber ‘apenas’ o mesmo mal, sem
incrementá-lo.
Jesus quer interpretar a Lei, não a mudar (Mt 5,17), e, para fazer isso, cita
passagens polêmicas, para dar-lhes uma intepretação segundo o coração de Deus. O
que precisa é conhecer a vontade de Deus diante daquele malvado e, se for possível,
responder com o mesmo mal. Se traçarmos uma ‘linha mental’ desde a vingança
desproporcionada inicial até a vingança exatamente com o mesmo mal, veremos
que a intenção da Palavra de Deus não era responder o mal com o mal, senão reduzilo tanto quanto fosse possível. Mt 5,39 nos introduz neste universo diferente: levando
esta linha mental até o extremo, o comportamento mais sublime e divino é, de fato,
“não resistir ao malvado”. Essa frase é muito delicada e susceptível de interpretações
equivocadas: a palavra “resistir” (em grego antisténai) tem que ser entendida como
“resistência armada”6: o imperativo de Jesus seria “não resistais [violentamente] ao
malvado”. Neste horizonte, a pergunta lógica de qualquer discípulo seria: “E, então,
o que fazemos com o malvado? ”. Isto é, como na parábola do Bom Samaritano (Lc
10, 25-27), que é o exemplo que responde à interrogante “e, quem é meu próximo? ”
(Lc 10,29), também os contra-exemplos que seguem têm um caráter inspirador (não
normativo, com o fim de sugerir outros) e mostram como é possível uma mudança
radical de coordenadas para quem gera as escravidões. Em concreto, todos exploram
criativamente novas situações que provoquem no malvado um olhar de dignidade.
Ajudam o tirano, forçando-o com uma pressão nãoviolenta, e fazem com que tome
decisões que ele, por si mesmo, não aceitaria. Na realidade, trata-se o malvado como
enfermo que precisa de tratamento (a nãoviolência ativa ou NOVA), para conseguir o
que sua própria dinâmica interior não conseguiria: a cura. A diferença da nocividade
reativa do resistir [violentamente], a NOVA é um tratamento inócuo que aceita

O primeiro destes contra-exemplos (Mt 5,39cd) é de alguém que esbofeteia
a face da vítima: “[...] a quem te der um tapa na face direita, gira-lhe também a
outra”. As interpretações mais frequentes que todos temos ouvido parecem
promover a estupidez: uma passividade que perpetue eternamente a agressão,
oferecendo com ingenuidade a outra face. Você acha que Jesus de Nazaré, depois
de viver rodeado por tantas realidades de sofrimento injusto, haveria sugerido, de
fato, a seus discípulos que mantivessem as mesmas correntes de opressão de um
modo infinito? A pergunta parece insensata; no entanto, é essa a leitura que se faz
em inúmeras homilias.... Somos capazes de olhar nos olhos da mulher que padece
violência doméstica e repetir essa mesma interpretação?
Mas, o contexto que apresenta Mateus (e parece ser o original) não mostra
um tapa convencional: trata-se de uma relação radicalmente desigual entre os dois.
O texto afirma que se esbofeteia a face direita. A mão esquerda é necessária para
esbofetear a face direita. Essa mão é considerada impura e nunca era usada7, de tal
forma que a referência tem que significar sem dúvida um golpe com o revés da mão
direita. Trata-se de um tapa que não tem só intenção de bater, senão especialmente
humilhar e menosprezar: era um recurso que usavam os amos contra os escravos...e
por lei tinha que ser recompensado com o salário de até 400 dias!
Pensando nesta multa astronômica, podemos supor que o agressor não
arriscaria dar esse tapa, se a vítima pudesse se amparar nalgum tipo de proteção
legal. Muito provavelmente a vítima nem podia imaginar que tinha algum direito, e,
menos ainda, se era esbofeteado a sós com o agressor: Dt 19,15 impedia qualquer
represália legal, se não estavam presentes pelo menos duas testemunhas. A vítima
que Jesus escolhe para o primeiro exemplo sofre opressão e se encontra totalmente
indefesa: uma relação vertical, como a de um amo frente ao servo, ou a do marido
frente à mulher – lembramos que a sociedade semita era totalmente patriarcal –
ou a do pai frente ao filho, ... etc. A intenção do opressor não é a de provocar uma
ferida física, senão menosprezar até o extremo. O que fazer nestes casos, diante de
uma relação tão desigual?

6 Wink; Walter (1992) Mostra no seu estudo, seguindo a Bíblia grega da LXX, que este verbo se usa
primariamente em contextos de resistência armada diante das tropas inimigas (Jos 7,13) ou para atacar
(Dt 25,18).

7 Em geral, a mão esquerda é maldita (Gn 48,13-26; Jz 3,15-21; 2Sa 20,7-10). Utilizar a mão impura
(esquerda) significaria, portanto, reconhecer que a ação cometida é um crime.
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Na pratica, a proposta de Jesus consiste em levar até o limite esse
uso perverso da Lei e converter o controle, exercido por meio do vexame, num
descontrole. Ao voltar o rosto, oferecendo a face esquerda, podemos facilitar
efetivamente ao agressor um segundo golpe; mas, incapaz de esbofetear de novo
com revés da mão direita, pois bateria no nariz, ou com o revés da mão esquerda,
por causa dos costumes que invalidavam a mão esquerda, ficaria obrigado a bater
com o punho direito ou, quando muito, com a palma da mão. Um soco era usado
só num combate entre iguais. O gesto de voltar o rosto para oferecer a outra face,
portanto, longe de ser uma submissão resignada à opressão, reflete um movimento
que resta poder e controle ao violento; e denuncia, provocativamente, que se
trata de um comportamento desumano. Surpresa e violência são incompatíveis,
psicologicamente. Diante de um gesto de surpresa a favor do opressor, há um
instante sagrado durante o qual pode passar pela mente qualquer coisa, de
considerar que a vítima perdeu o juízo até reconhecer que está reclamando
dignidade de uma forma nãoviolenta, e até que chegue a decidir que não irá mais
longe.8 Como em todos os casos de NOVA, a decisão assume a possibilidade de
carregar mais auto-sacríficio: o tirano pode aproveitar a ocasião e bater de novo.
O discípulo de Jesus assume o risco e o sofrimento, pois, mesmo que pareça um
fracasso, terá agitado as entranhas do agressor. Só falta mais fé e criatividade,
para seguir inventando ações novas, persistindo até que sua dignidade teimosa
desarme esse inferno.
5.2.3. Segundo contraexemplo: um pleito pelo manto
O segundo contraexemplo apresenta um caso judicial, no qual a vítima
é despossuída da veste: “[...] e quem quiser levar-te a juízo e ficar com tua túnica,
deixa-lhe também o manto’”.
Para compreender o contexto, precisamos fazer alguns esclarecimentos.
No contexto da realidade socioeconômica do século I na Palestina, é muito
provável que Mt 5,40 aludisse à situação de pequenos proprietários camponeses
que, com algumas dívidas asfixiantes, não poderiam devolver os empréstimos
recebidos e, portanto, eram levados aos tribunais de justiça, para despossui-los
inclusive das suas roupas. Não é, pois, que os devedores deixaram de pagar por
irresponsabilidade, senão de verdadeiros abusos econômicos. Nessa condição de
desigualdade diante do poderoso, o camponês não podia aspirar a ter verdadeira
justiça.
Além disso, um detalhe resulta certamente inaudito e é a mudança de
ordem entre as peças de roupa, na versão que temos recebido de Lucas: “[...] àquele
que quiser levar teu manto, não negues também a túnica” (Lc 6,29). Certamente,
parece bem mais lógica a versão de Lucas: se for caso de furto, o manto é a peça
mais externa.... Na lógica lucana, o excesso de generosidade consiste em oferecer
inclusive a túnica. Mas, Mateus escreve os termos em outra ordem: “[...] e ficar
8 Neste sentido, resultam muito interessantes alguns exemplos reais registrados por WINK; Walter
(1999).
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com sua túnica, deixa-lhe também o manto” (Mt 5,40). Mesmo no contexto de um
pleito legal, parece muito estranha uma condenação na qual se obriga a entregar a
túnica (roupa interior) e deixar apenas o manto (roupa exterior). Pode ser um erro
do evangelista?
Wink (1992, p. 211, nota 15) acredita que foi erro; mas, meu critério é que a
ordem que apresenta Mateus poderia refletir a realidade deste tipo de julgamentos.
As leis escritas em Ex 22,25-26 e em Dt 24,12-13 deixam clara a conduta permitida:
“Se retiveres o manto do teu companheiro, deverás devolvê-lo ao pôr do sol” (Ex
22,25). Mais uma vez, é claro, o explorador pode usar a Lei e obter um benefício:
não podiam ficar indefinidamente com o manto, por causa da Lei de Ex e Dt, mas
poderia ficar indefinidamente com a túnica (como afirma o texto de Mateus) e,
assim, humilhavam ainda mais à vítima, pois tinha que entregar a roupa interior.
Como responder a uma injustiça tão flagrante?
A proposta de Jesus consiste, de novo, em levar até o limite do ridículo
essa manipulação da Lei. O gesto de entregar o manto não pode ser entendido
como um ato de raiva, que consistia em tirar o manto (como em At 22,23), pois o
verbo traduzido aqui por “deixar” equivale a depositar a roupa diante do malvado.
Então, que pretende Jesus, quando propõe entregar até a última peça de roupa,
que é, inclusive, a mais cara? Naturalmente, o devedor ficaria totalmente nu diante
do tribunal!
Temos que analisar, pois, qual a mensagem que tinha a nudez na cultura
semítica. Para desentranhar isso, proponho estudar um texto apócrifo da época,
que está no evangelho de Tomé: “Maria disse a Jesus: ‘Como são teus discípulos?
’”. Ele disse: “São como crianças que estão num campo que não é deles. Quando
os proprietários do campo cheguem lhes dirão: devolvei o nosso campo! Eles
[as crianças] tiram a roupa na presença dos donos e lhes devolverão o campo”
(EvTom 21). Esta estranha citação mostra que tirar a roupa era, em condições de
desigualdade, um ato para provocar que o outro se sentisse envergonhado pelo
que estava fazendo. Mas, na cultura semítica, a aberração de ficar sem roupa em
público tinha, além disso, o matiz posterior do escândalo, pois violava o sistema de
classificação graças ao qual uma pessoa podia ser socialmente reconhecida através
da sua indumentária. Extirpar o tipo de status social era intolerável e, ao mesmo
tempo, uma reclamação de desumanidade.9
Em conclusão, o contra-exemplo de Jesus mostra, de maneira provocativa,
por um lado, como a deturpação da Lei consegue deixar o pobre mais desnudo,
impotente e fora da sociedade; e, por outro, a nudez em si mesma pretendia
envergonhar o credor que a contemplava. Além disso, o fato de que fosse justamente
o oprimido quem tomasse a iniciativa de entregar, voluntariamente, inclusive a
peça mais cara, para ficar totalmente nu era uma ação tão desconcertante que
significava uma acusação direta ao sistema estabelecido, desumano: constituía
um grito em favor do oprimido como sujeito livre – com capacidade de escolher
– um grito que denunciava o agressor, o juiz e todo o sistema por essas práticas
vergonhosas, sem perder nunca a dignidade. Como ato profético, forçava o credor
9 Como demonstra a parábola do Bom Samaritano na nudez do moribundo (Lc 10,30).
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a reconsiderar o que estava fazendo, criava escrúpulos de consciência. É esse o
primeiro passo do nãoviolento na dura tarefa de recuperar o malvado, a única
porta que desarmará o inferno de forma definitiva.
5.2.4 Terceiro contra-exemplo: percorrer mais um quilômetro
O terceiro contra-exemplo oferecido por Jesus está em Mt 5,41: “Se alguém
te obrigar a levar uma carga durante uma milha, caminha duas com ele!”. O original
grego não diz literalmente “te obrigue a levar uma carga”, senão que usa um verbo
só, angaréuo, que significa “fazer angaria”
O que é a angaria? Antigamente, essa prática parece que tem sua origem
no sistema de comunicação persa e helenista: na hora de transportar mercadorias
ou enviar mensagens era muito lento viajar de um lugar para outro com cavalos,
porque os animais ficavam cansados. Então, à noite se perdiam muitas horas
preciosas para que os animais descansassem... A angaria consistia em distribuir
o conjunto de cavalos a uma certa distância, ao longo de diferentes etapas de
uma rota real, com a finalidade de que o transporte não fosse interrompido, de
dia e de noite, sem parar. Esse método, presente também em Israel, foi também
adotado pelos romanos; e, posteriormente, foi transformado. De fato, no Império
Romano, a lei permitia, concretamente, que os oficiais romanos, militares ou não,
se apropriassem temporariamente de animais de carga alheios – que depois
quase nunca devolviam -, ou que exigissem a homens que passavam pela rua
que fizessem uma prestação forçada para o transporte pessoal de material – seus
pertences ou outros objetos pesados -. Parece que existia um limite de uma milha
(1,61 Km) dessa prática; mas não foi encontrada nenhuma lei romana sobre isso.
Em Mt 27,32, é narrado outro uso de angaria, com Simão de Cirene, carregando a
cruz num trajeto até o Gólgota, que foi de uma milha, aproximadamente.
O vexame não é só usar pessoas como animais de carga, pois converte
a angaria numa prática detestável e temida pela população. Pior ainda é o abuso
e as ameaças com que eram forçados a fazer isso. Até o ponto que, em séculos
posteriores, foi necessário tratar de minimizar o ressentimento, decretando uma
regulação pública sobre o assunto. Wink10, em seu artigo, inclui também numerosas
referências a testemunhos, que comparavam essa prática com a morte mesma;
relatos de povos inteiros que fugiam, para evitar serem forçados pelos soldados
romanos, ou homens ricos que pagavam para serem poupados dessa carga.
A resposta de Jesus a esse abuso parece atrevida: novamente quer levar
essa lei depravada até o extremo do ridículo. Quando, após uma milha, a vítima toma
a iniciativa de continuar mais uma milha, o oficial perde o controle sobre a carga,
além do vínculo legal que mantinha submisso a esse ‘insensato’. Essa insegurança
que o desconcerta tira poder do explorador, que, em outra ocasião, pensará duas
vezes antes de submeter alguém à angaria. Além disso, o cidadão judeu consegue,
assim, afirmar a própria dignidade humana; não é animal de carga, pois ele decide
pela sua própria conta. Mesmo que quisesse, o soldado romano não pode informar
10 Concretamente em Wink Walter (1992, pp. 202-205).
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dessa desobediência por excesso: apesar de não termos detalhes sobre os castigos
a soldados que ultrapassavam os limites da angaria, podemos pensar que, entre as
multas11 e a morte12 , qualquer represália é imaginável.
Em conclusão, podemos apreciar que os três contra-exemplos de como
responder ao opressor sem resistir com violência (vv. 39-41) têm algo em comum:
uma deformação interesseira e vexaminosa da Lei, à qual se responde com um
apelo à dignidade humana, através do ato contestatário e nãoviolento do oprimido.
Em lugar de agredir, busca situar o malvado numa posição de incerteza incômoda,
que o obriga a repensar suas atitudes diante do oprimido. É muito diferente da
passividade submissa: é a nãoviolência ativa de Jesus (NOVA)
5.2.5 Conclusão: como ajudar o opressor desobedecendo-o
Para concluir esta análise de Mt 5,38-42, podemos retomar, em
perspectiva, o que temos contemplado até agora: temos descoberto como
os malvados (5º enunciado), aqueles que têm a opressão como estilo de vida,
geram tal quantidade de vítimas ao seu redor, tanto anti – Reino, que, além do
trabalho de espelho de humanidade do satyagrahi, serão necessárias estratégias
de dispersão e transformação para recuperá-lo. A NOVA aparece aqui como um
imperativo para descolocar o explorador e sacodir suas seguranças, baseadas na
opressão, com a finalidade de que perceba que diante dele existe uma pessoa com
dignidade e liberdade para decidir por si mesma. Para fazer isso, conquistando
suas entranhas com auto-sacrifício, a vítima decide, provocando, ultrapassar (mais
bofetadas, vestes mais apreciadas, mais milhas) o que teria que fazer e assume
mais sofrimento, se preciso for, para desarmar o malvado. Nenhuma das cenas,
pois, é passiva nem submissa: não oferecem exemplo de não-resistência, como
pode parecer, se considerarmos o imperativo: “não resistais ao malvado” (5,39b),
senão contra-exemplos de resistência nãoviolenta, completamente coerentes, se o
entendermos como “não resistais [violentamente] ao malvado”.
É muito interessante notar como Jesus pede, tanto no 5º como no 6º
enunciado, um comportamento independente da reação do oponente e inclusive
da sua efetividade. A proposta de NOVA colocada não deriva da casuística – no caso
dele reagir assim, fazei isto; em caso contrário, fazei o outro -, nem sequer pede
uma interrupção prévia da violência cometida pelo malvado ou pelo inimigo. A
atitude do cristão não depende da resposta dos demais, senão da sua filiação ao Pai
que está nos Céus (5,35). Novacick (2006, p. 13) ousa abrir uma dupla possibilidade
realista, que seguiria as circunstâncias propostas. Ou (A) o opressor decide ignorar
a mensagem dignificante e redobrar a injustiça – esbofeteando outra vez, tomando
também o manto, caçoando ao aceitar mais uma milha – ou (B) rejeita a ‘lunática’
oferta, pois percebeu naquele gesto uma reclamação de humanismo.
Neste último caso (B), a desobediência por excesso do oprimido – com
a que, paradoxalmente, parece lhe ajudar – constituirá um novo espelho de
11 Maurice, Maurice’s Strategikon, I.7.13.
12 FLAVIO JOSEFO, Bellum Iudaicum, 1.7.13.
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humanização, no qual o malvado contemplará sua própria atuação monstruosa.
Se tiver cumulado suficiente consciência das injustiças cometidas, ficará com
nojo da sua própria imagem, e retrocederá. Se a vítima ainda não sacudiu
suficientemente suas entranhas, invisivelmente e de maneira nãoviolenta, pelo
menos terá começado a lhe perturbar a consciência. Se, aparentemente, o ato
reivindicativo fracassar (A), o mesmo ato nãoviolento pode perder o efeito surpresa
num futuro, de modo que haverá que reinventar um novo gesto de NOVA: mais
tapas não consegue questionar de novo o agressor; os poderosos decretarão
que ficar nu num juízo implicará ir para a cadeia; o Império Romano promulgará
uma nova lei pela qual o cidadão que esticar a angaria além de uma milha será
detido e açoitado. Essa derrota aparente não resulta importante, pois a via de
Jesus não depende da reação dos opressores. Os três contra-exemplos têm um
caráter inspirador, não normativo: arraigados na fé e na criatividade, o nãoviolento
encontrará novos gestos provocativos, válidos para expressar a mesma mensagem
de dignidade. Com esses três pontos no “espaço’ (os contra-exemplos de Mt 5,39c41), Jesus marca as coordenadas para traçar o plano infinito de ações não violentas
que cortem qualquer conflito, que desarmem qualquer inferno: não “vencendo” o
opressor, senão, a imitação do Pai, “recuperando-o”.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: FUNDAMENTOS PARA UMA NÃOVIOLÊNCIA
CRISTÃ HOJE
Vendo nos jornais da TV as inumeráveis carnificinas de tantas guerras,
exércitos que atacam ou defendem posições, atos terroristas de todo tipo,
conflitos e migrações... poderia parecer utópico e, inclusive, ingênuo pensar que a
nãoviolência, a terceira via de Jesus, seja capaz de resolver qualquer tipo de conflitos
hoje. Aos cristãos pode nos acontecer de cair numa espécie de pessimismo por
princípio, e pode acontecer que voltemos decepcionados de uma batalha para a
qual não fomos treinados para combater.
Ao longo de muitos anos, tenho escutado grande variedade de respostas
céticas diante da proposta nãoviolenta: “Jesus era muito radical, marcava
horizontes para fazer com que avancemos; mas, no dia de hoje, a nãoviolência
será impraticável”. É um comentário que compartilham muitos companheiros
profundamente crentes. Não parece aceitável, contudo, crer que Jesus escolhesse
exemplos tão explícitos para encarar conflitos de opressão, se ele pensasse
que haveria de girar 180º graus e andar pelo sentido contrário, o da repressão
violenta. Falando de outra maneira: “a NOVA é muito idealista e pura; mas, na
prática, nunca se levou a cabo totalmente... não é praticável, e menos ainda em
grande escala”. Pode ser que não conheçamos a história o suficiente. Bartkowski13
explica, em detalhe, mais de 300 ações nãoviolentas em grande escala, em 15
países de diferentes continentes. Mostra claramente que, de fato, a NOVA é um
meio efetivo para muitos coletivos.
13 Bartkowski, Maciej J. (2013). Recovering Nonviolent History: Civil Resistance in Liberation Struggles.
Londres: Lynne Rienner Publishers.
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Na realidade, em bom número de casos, a NOVA tem resolvido o conflito de
maneira definitiva, enquanto as guerras só conseguiram esmagar a possibilidade
de vingança sem sarar até o fundo a convivência entre grupos. Em conflitos como
o de Iraque e Síria, temos contemplado, até agora, o flight (centenas de milhares
de refugiados escapando tristemente do terror) e o fight (não só os bombardeios e
a luta com que foram eliminando terroristas, mas também certos grupos cristãos,
que formaram milícias armadas para atacá-los). Mas, não chegou nenhum exemplo
da terceira via de Jesus e, portanto, não podemos saber se são ou não impraticáveis
e ineficazes, pois ainda não se tentou. Sem dúvida, há pessoas que não reagem à
humanidade, simplesmente receberam lavagem cerebral e atuam como se fossem
máquinas, cegas pelo ódio, ou pelo fundamentalismo... Inclusive dentro das fileiras
do Estado Islâmico, um bom número de combatentes já desertou, incômodos com
tamanha crueldade e extremismo. Se olharmos bem, o argumento excludente é o
mesmo: o extremista terrorista confirma que os outros são como animais (“baratas”,
diziam na Rádio das Mil Colinas, que incitou o massacre em Ruanda, em 1994) e
é preciso exterminá-los. Se os cristãos, também, pressupomos que os terroristas
não são susceptíveis de humanidade, como se fossem máquinas ou bestas, temos
que examinar se realmente encarnamos a vontade de Deus ou estamos na mesma
lógica cega. Se o livro do Apocalipse, composto em tempos de perseguição, revela
algo, é precisamente que os impérios opressivos e aterrorizantes não duram para
sempre, se quebram e se rompem. Admito que é muito difícil, mas um conflito
nunca se resolve facilmente. A quantidade e a qualidade de NOVA necessária para
encarar um conflito dependem de sua gravidade. Realmente, no momento do
estalo desta cruenta guerra, poderia ser um desafio altíssimo usar a NOVA para
tentar transformar a situação; mas, podemos questionar se em tempos de paz
se preparam suficientemente as comunidades para reforçá-las e capacitá-las, de
maneira a que consigam o altíssimo nível de nãoviolência necessário. Como igreja,
podemos manter crentes submissos ou devemos capacitá-los, inspirando-nos na
NOVA de Jesus, para resolver conflitos internos e externos. Sem esse treinamento,
quem poderá fazer essa caminhada?
Se formos verdadeiros seguidores de Jesus, tentaremos imitá-lo também
nas decisões cotidianas, em grande escala e em pequena escala. Provavelmente,
algum dos casos aqui mencionados acontecem longe de muitos leitores, meus
infernos são determinadas pessoas com nome e sobrenome, que arruínam minha
reputação, que tornam impossível minha vida na comunidade de vizinhos ou
que não escutam ninguém em meu grupo. A dinâmica nãoviolenta do Reino é a
mesma. Apresentei estes exemplos justamente para tomar o caso mais extremo,
que inclui todos os outros. Jesus se manifesta em plena conexão com a tradição
nãoviolenta do Servo de YHWH e com a do rīb bíblico – dinâmica teimosa de ações
provocadoras com o objetivo de mudar o comportamento do malvado -. Se o leitor
está sofrendo um inferno, pequeno ou grande, não o poderá encarar se não com
treino interior (Is 50,4-9), para ser espelho e praticar ações NOVA que desconcertam.
Para ajudar às comunidades cristãs a repensarem e integrarem, na vida
diária, a proposta de Jesus na solução de conflitos de opressão, vou tentar sintetizar
numas poucas chaves conclusivas, descobertas ao longo destes textos. Meu
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desejo seria que cada comunidade, em tempos de paz, possa se preparar e possa
treinar a prática diária desta NOVA que, de um lado, é impossível de improvisar; e
também, por outro lado, resulta imprescindível para criar espaços de redenção ou
de recuperação, inclusive do malvado, em qualquer conflito.
Os ensinamentos de Jesus nos mostraram uma intuição: a raiz do violento
é a crença de que sua violência tem um poder indiscutível para impor a própria
obediência aos demais. A forma de desarmar este inferno, portanto, tem que
passar por provocá-lo a descobrir o que é incapaz de perceber por si só: a falsidade
desse princípio, isto é, que na realidade a violência não conseguirá jamais controlar
a situação de maneira definitiva.
Para pôr em prática essa intuição, ofereço estes critérios básicos, a partir
dos textos bíblicos estudados, para uma NOVA cristã:
1. É primordial o contato assíduo com o Pai que está no Céu (Mt 5,45.48),
para poder imitá-lo frente ao conflito. A oração é a fonte de energia
do nãoviolento, que aprende a contemplar o malvado à maneira como
Deus o faz.
2. Toda NOVA deve querer recuperar a pessoa, deve incluí-la (Mt 3,44).
3. É preciso rejeitar qualquer tipo de cooperação com ações malvadas ou
humilhantes, mesmo que isso suponha sofrer mais (Mt 5,39c-41).
4. É preciso evitar que os resultados (sucesso ou fracasso) das ações da
NOVA influenciem nossa fé na direção que tomamos: o desfecho
chegará após persistir sem esmorecer e de maneira criativa (Mt 5,45).
5. Diante de um malvado opressor, é preciso buscar ações que lhe ajudem
a compreender que sua violência não conseguirá nossa obediência e
nosso controle (Mt 5,39c-41). As ações têm que ser:
a) com efeito surpresa, para que o desconcerto crie um tempo de
vulnerabilidade na consciência do malvado;
b) não punitivas, para que a pessoa não seja castigada, senão que se
tenta recuperá-la, a partir de atingir seu coração;
c) Sempre novas, criativas;
d) que exijam a iniciativa da vítima e evidenciem assim a dignidade
humana (não coisificada) de quem tem capacidade de decisão;
e) que mostrem a ausência de medo a sofrer mais, e demostrem a
ineficácia da violência contra a vítima;
f ) ante o inimigo que agride, mas não gera laços de escravidão ao
nosso redor, o espelho de inocência do satyagrahi lhe devolverá
constantemente sua própria imagem insuportável até que aceite
mudar (Is 52,13-53,12).
Este breve roteiro, revelado a partir de Is 52,13-53-53,12 e de Mt 5,38-48,
talvez possa iluminar uma via divina diante das tenebrosas noites de violência,
via pela qual o Pai do Céu possa incluir no seu Reino, através de nós, até o mais
irrecuperável dos malvados.
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Para reflexão pessoal ou em grupos.
Este artigo contempla as propostas bíblicas para enfrentar a violência: por
um lado, frente aos malvados, o espelho satyagrahi é a disponibilidade para o autosacrifício até transformar o coração do opressor – seguindo o exemplo do Servo
Sofredor -; e, por outro, frente aos que oprimem por sistema, a Nãoviolência Ativa
(NOVA) de Jesus – seguindo os três exemplos que oferece -. As duas pretendem
superar a lógica visceral do Mito da violência redentora. Propomos aqui alguns
questionamentos para a reflexão individual ou em grupo:
Mito da violência redentora
1. Detecto no meu entorno a presença do Mito da violência redentora e
como ele está me afetando: Tenho lido livros, visto filmes, escutado contos... onde
se deve destruir os tiranos, para salvar o mundo? Quais?
2. Vejamos, agora, se isso está consolidado em mim. Qual é a minha opinião
sobre a pena de morte? Como valorizo as guerras e carreiras armamentistas
realizadas contra grupos terroristas, levando em conta o resultado final nos países
onde se levou a cabo? Há conflitos nos que eu penso claramente em ‘bons e maus’,
ou sei descobrir o sofrimento que padece cada um dos dois grupos? Preocupa-me
que os presos possam ser reintegrados? Se eu pudesse, lhes aplicaria a sentença de
prisão perpétua? Sou capaz de denunciar o crime tentando recuperar o criminoso?
Espelho do Satyagrahi
3. Em ambiente de oração/meditação, leio os poemas 2º e 3º do Servo
Sofredor de Isaías: Is 50,4-9; e Is 52,13-53,12. Tento interiorizar a fé cega no Deus do
Servo, mesmo que seja outra situação. É Deus o protagonista de minhas respostas
às violências que recebo? Em contato com Deus, posso aprender de seu estilo e
treinar meus sentidos, como faz o Servo?
4. Como eu considero àqueles que meu grupo vê como “defeituosos”
(Doentes, incapacitados, pobres, rebeldes...) Sou capaz de valorisá-los como
instrumentos de Deus e, integrando-os, sensibilizar a todos os demais?
5. Trago à memória alguma experiência pessoal ou conhecida, onde eu
tenha sofrido violência de um inimigo, que não chegou a escravizar-me com os
laços da opressão, mas eu me menosprezei, me prejudiquei ou me causou más
impressões... Eu respondi segundo o estilo de Deus? O que eu preciso para que este
estilo seja espontâneo em mim? Sou capaz de suportar mais sofrimento, enquanto
atuo para mudar a situação? Seria eu capaz de uma resposta criativa como a da
mulher do exemplo abaixo, treinada na nãoviolência?
Uma mulher vinha do supermercado e regressava para casa, passando
por uma rua deserta, carregando bolsas pesadas, e percebeu que
estava sendo seguida. Quando sentiu que os passos se aproximavam
e ficavam bem perto, virou-se de repente, deu um sorriso para o
desconhecido que estava perto dela e entregou a bolsas, dizendo:
Graças a Deus que você apareceu! Odeio caminhar sozinha por estas
ruas, e estas sacolas estão pesadas demais”. Ele a acompanhou até a
casa sã e salva. (Extraído de Walter Wink, The Powers That Be: Theology
for a New Millenium, 145-160).
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Nãoviolência Ativa (NOVA) de Jesus
6. Além das ações legais e institucionais que usamos para defender as
crianças que padecem bullying, o que recomendamos a elas para o dia a dia: o fugir,
ou o lutar..., ou a NOVA de Jesus, encarando a situação com alguma ação / resposta
criativa, que teime em desarmar o inferno?
7. Lembro-me também de alguma experiência pessoal ou conhecida
(comunidade, trabalho, grupinho de amigos, família...), onde alguém me oprimiu,
tecendo laços de submissão: bullying, relações servis, ameaças, chantagens,
perseguição por não cometer ações imorais, maus tratos... etc. Além de empreender
possíveis ações legais e institucionais, para terminar com o inferno que sofro:
a) Rezo para encontrar o estilo de Deus e conseguir que as duas partes
ganhemos? Ou rezo só para vencer a qualquer preço?
b) Sou capaz de humanizar o opressor, ou o considero um animal
irrecuperável?
c) De que maneira eu poderia deixar de cooperar com estes vínculos
opressivos ou com qualquer tipo de imoralidade neles incluídas?
d) Que ação eu poderia imaginar para reclamar minha dignidade, de tal
maneira que fosse por surpresa, sem castigar o opressor, criativamente,
destacando que a iniciativa é minha, e mostrando que não tenho medo?
e) Posso tomar alguma decisão que me ajude a não desanimar diante
dos obstáculos e preservar novas ações? (Falar em grupo de apoio, ler
testemunhos de experiência semelhantes...).
8. Lembro-me de algum inferno com opressores e submissão em escala
global (conflito político, comunidades ou movimentos da Igreja, grupos sociais...).
Tento aplicar esse questionamento. De que maneira eu poderia me envolver para
difundir e praticar a NOVA sugerida por Jesus?
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DIÁLOGO COM DIÁLOGO
DIALOGUE WITH DIALOGUE

Me. Arildo Luiz Marconatto
Resumo:
O objetivo deste artigo é analisar as possibilidades e formas de diálogos utilizando como
ferramenta a hermenêutica de Gadamer. A estrutura dos elementos centrais do texto
é composta pela exposição do que é um diálogo, quais suas funções, tipos, dificuldades,
necessidades, feitios e qualidades.
Palavras-chave: Diálogo, Gadamer, Hermenêutica.
Abstract:
The purpose of this article is to analyze the possibilities and forms of dialogues using as
a tool the hermeneutics of Gadamer. The structure of the central elements of the text is
composed of the exposition of what a dialogue is, what its functions, types, difficulties,
needs, characteristics and qualities are.
Keywords: Dialogue, Gadamer, Hermeneutics.

1 Introdução
Em grande parte, a filosofia começou com o diálogo, que era entre os
gregos a forma clássica de troca de ideias, de exposição dos pensamentos, de
concordar, refutar ou pôr à prova o que se acreditava ser a verdade ou a falsidade. E
o diálogo continua marcando a filosofia em quase toda sua história pois ela é feita
da conversação entre filósofos através da oposição, conciliação e dissonância na
relação entre as mais diversas escolas e teorias filosóficas.
Neste texto buscaremos aprofundar o conhecimento sobre o diálogo,
sobre como ele se dá, como se deu e como poderá ser o futuro dessa que é uma
das principais relações linguísticas entre indivíduos e ideias. Acreditamos que isso
é importante por pensarmos também que o diálogo é algo relevante para o ser
humano. Seguimos Aristóteles quando diz que os homens são seres linguísticos,
mas além disso, confiamos que as pessoas são, na maioria das vezes, dialógicas.
Faremos isso usando como método o próprio diálogo, nesse caso com o
diálogo, pois acreditamos inicialmente que essa forma de relação de ideias tem
ainda algo a nos dizer, tem ainda um jeito de falar e expressar que carrega no
próprio método um quê de filosófico, um quê de busca da verdade e dizer fácil, de
ouvir e de ser ouvido, de levar em conta o que o outro diz e de uma troca salutar,
saudável, que propicia o descobrir e ao criar conhecimentos, especialmente dos
conhecimentos filosóficos.
Inicialmente o diálogo vai tentar nos mostrar quem ele é, quais são as
suas principais conceituações, como Gadamer o entendeu e de que outras formas
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podemos entender que o diálogo é, se dá, apresenta ou mostra. A pergunta a ser
respondida é o que é o diálogo?
Em seguida, o texto vai tratar de elementos que são anteriores ao diálogo,
de quando um diálogo é necessário ou não, se podemos fazer algum tipo de
classificação sobre a qualidade de um diálogo, ou seja, quais são as condições para
que um diálogo possa se efetivar. A pergunta a responder é: o que é necessário
para que o diálogo possa produzir-se?
Na sequência o diálogo vai ser sobre as dificuldades do diálogo, quando ele
é inócuo, inexistente, inútil, sem fundamente ou vazio; a pergunta a ser respondida
é em que situações e circunstâncias o diálogo é difícil de acontecer?
E finalmente mostraremos as utilidades do diálogo, quais as funções do
diálogo nas relações linguísticas. A pergunta a ser respondida é se o diálogo ainda
tem utilidade e qual é?
2 O que é o diálogo?
- Acredito que a forma mais simples de responder essa questão é fazer a
pergunta diretamente como proposta, então diálogo, o que você acredita que é?
- Auto definição costuma ser difícil e problemática, pois muitas vezes não
estamos na melhor posição para dizermos quem somos, algumas vezes os outros
sabem mais de nós do que nós mesmos, mas tentando responder à pergunta
diretamente - eu sou uma possibilidade - uma possibilidade de que duas
linguagens possam se encontrar, e defino encontro de linguagem a possibilidade
de que algo possa comunicar algo a outro algo. E quando falo algo, é realmente
algo, esse algo podem ser pessoas, e acredito que pessoas são as minhas melhores
portadoras, mas o algo pode ser também um livro, que por meio de uma pessoas
comunica algo a outro livro, ou pode ser um programa de computador, que
através de um algoritmo, e utilizando uma pessoa e um instrumental digital pode
estar comunicando algo a outro programa de computador, e espera desse uma
resposta, que pode ser repassada a uma pessoa ou a outro aparato tecnológico ou
até máquina com funções puramente físicas, mas neste caso acredito que eu não
me propagarei nela, pois a máquina é o meu fim, e dificilmente meu começo. O
algo pode ser ainda a natureza, comunicando algo a outro ser natural, um pássaro
comunicando algo ao seu filhote, a planta comunicando algo à sua semente e
aguardando que essa comunique algo para as sementes que dela virão. Um pai
comunicando algo ao filho que provavelmente vai comunicar ao seu filho, e assim
por diante. Esse algo pode ser até uma entidade metafísica comunicando uma
mensagem para as criaturas que nela acreditam. Eu posso estar em muitos “algos”
e posso comunicar muitas coisas. Pensando melhor, eu não sou uma possibilidade,
eu sou muitas possibilidades, provavelmente infinitas possibilidades.
- Ótimo, essa foi boa. Mas você dizendo que é uma ou muitas possibilidades
eu acredito que essa possibilidade não é uma necessidade, e se você não é uma
necessidade penso que a comunicação ou até mesmo a linguagem possam
acontecer sem que você esteja presente, ou até mesmo que você exista.
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- Sim, a existência da comunicação e até a linguagem não dependem de
mim, elas existem anterior a mim, mas a partir do momento que eu passei a existir,
elas se beneficiaram muito da minha existência, e eu só existo porque elas existem,
mas elas se enriqueceram a partir da minha existência, eu cresço e faço crescer
a linguagem e a comunicação. Pensando melhor, a linguagem pode sim ter se
desenvolvido com mais riqueza pela necessidade que muitas pessoas têm de me
usar para melhor se comunicar com outras pessoas. Eu sou uma possibilidade de
comunicação, mas não sou a única, muitos acreditam que eu sou a melhor, mas
sobre isso eu ainda tenho dúvida.
- Quem acredita que você é a melhor forma de se comunicar?
- Gadamer, Platão e muito outros, mas para Platão penso que eu fui mais
a forma do que a finalidade. Já para Gadamer (2002, p. 247) o diálogo é “aquilo
que deixou uma marca” é “quando encontramos no outro, algo que não havíamos
encontrado em nossa própria experiência de Mundo”. Acredito que em Gadamer
eu sou um dos princípios fundantes da hermenêutica, devido à importância com
que ele me trata, ele me define ainda como “um atributo natural do homem” e
afirma que a “linguagem apenas se dá no diálogo” (2002, p. 243). Gadamer foi o
filósofo do diálogo, não é por nada que ele é um dos meus filósofos preferidos. Mas
de forma geral, um filósofo precisa saber dialogar, pois é basicamente dialogar o
que ele faz quando trabalha com teorias de outros filósofos, ou até mesmo quando
busca coerência entre as diversas partes de suas próprias teorias, está aí outro
aspecto que pode explicar melhor quem sou eu, a coerência.
- Como assim?
- Para que eu exista, deve existir também um mínimo de coerência no que
está sendo comunicado, tem que existir um mínimo de organização da linguagem
para que eu possa me efetivar, mas eu não sei dizer o quanto é esse mínimo, e
acredito que essa quantificação nem possa existir, por exemplo na poesia e na
arte; como vamos medir a coerência do que está sendo comunicado na arte e na
poesia? De qualquer forma um diálogo nos moldes clássicos tem que ter coerência,
até podemos dizer que geralmente quanto mais coerente eu for, melhor serei e
melhor comunicarei e mais marcas deixarei nas pessoas que me utilizam, mas isso
não é uma necessidade, é só um indício.
- Você pode me falar mais dessa “marca” a que Gadamer se refere?
- Uma marca é um sinal, mas é também um limite; a marca é um vestígio que
uma pessoa deixa na outra, é o vestígio de uma ação, algo de uma pessoa que ficou
na outra, algum pensamento, emoção ou ação que estava em uma pessoa, agora
está em outra pessoa. Uma representação que estava em alguém e foi transferida
para outra pessoa, geralmente não da mesma forma nem no mesmo grau, mas foi
transferida. Ficou no outro o registro, a indicação ou um estado de ser e estar que
não existia antes. Podemos também distinguir na marca um limite, mesmo que
uma pessoa interfira no modo de ser e pensar de outra pessoa através de mim,
vai continuar existindo a separação entre os indivíduos, as pessoas continuarão
separadas, cada uma sendo ela mesma, mas com um traço em comum deixado
pela minha utilização. A marca pode ser também o registro de uma empatia, uma
relação mais profunda onde um, em algum grau, se coloca no lugar do outro.
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- No meu entendimento, a empatia é mais uma emoção, uma experiência
onde alguém se identifica com outro alguém, é um compreender de modo mais
profundo o sentimento que está no outro, nesse sentido não vejo a empatia como
um diálogo.
- Pode ser isso, mas pode ser muito mais, eu me referia à empatia como
uma identificação, quando pessoas realmente me utilizam elas de uma forma ou
de outra se identificam. Por exemplo a amizade ou uma obra artística, quando dois
amigos dialogam existe entre eles uma identificação, algo que está em um existe
também no outro, e é algo maior do que uma emoção, a emoção é a amizade, e
a identificação ou empatia é a ligação comunicativa que se dá entre os amigos
através do meu uso. Algo parecido ocorre na relação com uma obra de arte ou
com um texto como bem expressou Gadamer (1999, p. 542) “a tarefa hermenêutica
é concebida como um entrar em diálogo com o texto, isso é algo mais que uma
metáfora, é uma verdadeira recordação do originário”.
- Interessante, nunca tinha pensado em você como uma ligação, e se
isso for verdade você se assemelha mais a uma ponte, um instrumento para a
transmissão comunicativa entre dois ou mais pontos. Agora entendo melhor a
forma como você se definiu inicialmente, como uma possibilidade. A ponte está ali,
mas tem que existir a vontade, o impulso, a intenção de usá-la. Você torna possível
a comunicação, mas você não força a mesma, é possível que exista o desejo de
dialogar, e você é a possibilidade, mas antes de você tem que existir a necessidade.
E é sobre essa necessidade, condições, pressupostos e outras propriedades para
que você possa se realizar que eu gostaria de conversar mais.
3 Quais são as necessidades do diálogo?
- Você me expôs de várias formas o que você é, mas agora eu gostaria de
saber mais sobre alguns elementos necessários para a sua existência e que são
anteriores a você mesmo, pois penso que você não pode autogerar-se; a pergunta
é o que é imprescindível que exista para que você possa surgir?
- Inicialmente penso que eu não posso existir sem a linguagem, a
linguagem é o substrato que me envolve e me oxigena, a linguagem é o ar que
respiro. E como substrato a linguagem também me constrói, da mesma forma que
uma estátua de madeira vai ser diferente de uma estátua de mármore, mesmo
que nelas estejam esculpidas imagens idênticas; a linguagem utilizada também
vai formatar o meu jeito de ser. Penso que também podemos encontrar uma
relação entre a qualidade da linguagem e a minha qualidade, ou seja, quanto mais
elaborada e aprofundada a linguagem, maior a tendência para que eu também
seja mais elaborado e profundo, mas isso é uma tendência, e não uma necessidade,
pois nada impede que linguagens pobres e pouco elaboradas possam comunicar
também com grande profundidade. A linguagem me formata, define e me limita,
pois com certas linguagens é impossível dizer algumas coisas, por exemplo, como
definir, conceituar ou explicar a cor para uma pessoa cega? Nesse caso minha
existência fica comprometida. Mas o substrato, a linguagem usada para me
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construir, além de me formatar pode também me direcionar, ou seja, dependendo
da linguagem, existe uma tendência para que eu vá para uma direção ou outra,
para que eu chegue a alguns objetivos e conclusões e não outras. Por exemplo,
se na minha edificação for usada uma linguagem matemática, a tendência é que
a comunicação, objetivos e conclusões que se derem através de mim seja mais
lógica e direta. Já se a linguagem que me elabora for a poética, a tendência é que
o resultado seja mais amplo, subjetivo, mas provavelmente também mais criativo.
- Ótimo, vou tentar pensar melhor na linguagem que estou utilizando
para me comunicar com outras pessoas; enquanto você falava fiquei pensando em
minhas dificuldades de entender algo quando me comunicam em uma linguagem
que não conheço ou que não me agrada, e acredito que isso deve acontecer
também com os outros. Mas além da linguagem, o que mais é indispensável para
que você possa comunicar algo?
- Outra condição para a minha existência está expressa na conhecida frase
“estar aberto ao diálogo”, e é isso mesmo, eu só vou acontecer realmente quando
duas ou mais pessoas estiverem verdadeiramente abertas para ouvir o que o outro
está dizendo, ou nas palavras de Gadamer (1999, p. 453) “os conteúdos objetivos
do diálogo não são mais que um meio para conhecer o horizonte do outro”, e para
isso tem que existir uma vontade inicial, um espaço de passagem por onde eu
possa entrar, e esse espaço muitas vezes está ligado à boa vontade e à tolerância, e
se acrescentarmos um pouco de liberdade o ambiente da minha existência estará
bem constituído. Esses são alguns dos bons elementos do ar que eu respiro; com
a presença deles eu me torno mais fluído, fácil e comunicativo. Aqui também
podemos encontrar um elemento qualitativo, pois é grande a chance de onde esses
componentes se apresentarem eu me apresentar com propriedades mais ricas
e funcionais. Então agora já temos dois elementos que enriquecem o ambiente
em que eu possa nascer mais facilmente; o primeiro é a linguagem e o segundo
eu vou chamar de vontade, mas inclui também a boa vontade, a tolerância e a
liberdade.
- Perfeito, estou gostando do nosso você; desculpe o trocadilho. E eu que
acreditava que para dialogar somente era necessário começar a falar, mas agora
estou me dando conta que muitos dos diálogos que ouvimos são basicamente
monólogos, as pessoas estão cada vez mais falando com elas mesmas, o outro é
só uma desculpa, uma presença para que elas digam o que vai nelas. Não sei bem
porque, mas agora eu me lembrei do self, aquela fotografia que a pessoa tira dela
mesma para enviar para os outros, mas isso é tema para as próximas perguntas.
Voltando ao assunto, quais outros elementos são essenciais para sua existência?
- O conteúdo.
- Como assim?
- Para as pessoas me utilizarem elas têm que ter o que comunicar, quanto
mais tivermos para comunicar, provavelmente melhor comunicaremos, de forma
parecida como não podemos ter saudade do que não conhecemos, não podemos
conversar sobre algo que não sabemos. Ou melhor, podemos, sim, muitas pessoas
fazem isso, tentam me usar para comunicar algo que desconhecem quase que
completamente ou completamente. O que vai acontecer é bastante óbvio; eu
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não vou acontecer. Outro aspecto interessante do conteúdo é que ele tem que
estar de forma equânime presente nos indivíduos que me utilizarão, ou em outras
palavras, as pessoas têm que ter uma certa igualdade de conhecimentos para que
eu aconteça. Se alguém sabe muito sobre algo, provavelmente terá dificuldade de
comunicar esse algo para alguém sem conhecimento algum. Mas isso também
não é uma impossibilidade, mas somente um elemento qualitativo. Lembrando
sempre que saber ou conhecer mais não significa se comunicar melhor, algumas
vezes o que ocorre é justamente o contrário.
- E o que mais?
- Me parece que o ouvir é também uma capacidade que vem anterior a
mim, pois se alguém não está disposto a ouvir, ou simplesmente não sabe ouvir,
dificilmente vou poder acontecer. “Não ouvir equivale a não querer saber o que o
outro tem a dizer” (ROHDEN, 2002, p. 2012), e se não queremos saber o que o outro
tem a dizer, eu também não tenho como me mostrar.
- Perfeito novamente. Mais algum traço fundamental para que você
aconteça?
- Que eu me lembre, não.
- Então deixa eu ver se conseguimos responder essa questão. Para que
você consiga ser uma possibilidade temos que ter a linguagem, o conteúdo e a boa
vontade em um ambiente de liberdade e tolerância, além do saber ouvir?
- Esses seriam, metodologicamente falando, os elementos perfeitos.
Acredito que podemos ainda inserir a caridade como outro elemento de requinte,
que seria a cereja do doce, entendendo que caridade “implica a maximização do
acordo com relação à pessoa e à opinião do outro pautada pela comunhão da
paixão pelo saber” (ROHDEN, 2002, p. 208). Em outras palavras, caridade implica em
dar crédito ao outro durante o meu uso, é me colocar entre a verdade e a bondade.
Se forem colocadas todas essas disposições no ambiente, é quase uma sequência
natural o meu surgimento. Mas a vida real sempre vai trazer novos elementos que
não podem ser imaginados ou computados em um ambiente de laboratório como
esse artigo.
- Bem finalizado e bem encaminhado. Percebo ainda que trocadilhos e
ironias continuam presentes e funcionais para nosso propósito. A pergunta a ser
respondida agora é em que situações e circunstâncias o você tem dificuldade de
ocorrer?
4 Sobre as dificuldades do diálogo
- Essa acredito que é a questão mais complicada de se responder, pois
simplesmente como posso saber de algo de onde eu só existo em parte ou não
existo? Mas vamos lá; vou tentar fazer cruzamentos entre conhecimentos que
acredito que tenho para tentar responder da melhor forma possível a essa questão.
Para tentar explicar a minha não existência vou tentar fazer um paralelo inverso
com as possibilidades da minha existência, e que vocês leram até aqui, mas não
de forma direta e metodológica, o que me parece seria pouco produtiva, além de
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chata, como o substrato aqui utilizado, mas isso não é uma crítica, que eu não sou
besta, eu sou uma possibilidade. Vou tentar explicar os obstáculos que encontro
em três ambientes: na política, na religião e no direito. E sei de antemão que isso
vai gerar controvérsias, mas as controvérsias me alimentam.
- Estou curioso, vamos começar com o primeiro elemento elencado, a
política.
- Muitos acreditam que a política depende de ideologias, projetos e
programas, mas só que não – incorporei isso dialogando -, a política depende de
mim. Quando não existe mais a possibilidade de que eu exista, a política morre
e se transforma em outros elementos, como a ditadura, tirania ou a teocracia.
Nessas situações eu não sou mais necessário nem desejado. Nessas situações eu
decreto minha morte. E quando eu morro para a política e a política morre comigo,
geralmente quem me sucede é a violência, a grosseria, os ataques pessoais, a
intolerância e coisas do gênero. Gostei do que falei. Gostei do que dialoguei.
- E sobre a religião?
- Existem muitos bons “eus” religiosos, e as religiões muito me utilizaram
e muito me utilizam. Mas um grande problema de eu coexistir – existir ao mesmo
tempo - com as religiões são os dogmas. Um bom eu tende a ter um fundo de
incerteza, um fundo de que a outra pessoa possa estar certa, de que a verdade
esteja com o outro – como disse Gadamer, mas não lembro onde. E as religiões
partem de um princípio de que ela é dogmaticamente a certa, e se esse dogma
religioso levar em conta que o dogma religioso da outra pessoa possa ser verdade,
o dogma morre, e com ele boa parte da religião. A incerteza é a morte do dogma.
E o dogma é a minha morte, pois uma pessoa não pode acreditar no dogma do
outro sem destruir o seu, quando os dogmas são diferentes, é claro, pois quando
os dogmas são iguais eu costumo ser infrutífero. Existe um ditado popular que diz
que religião e política não se discute, mas eu discordo disso, acredito sim que eu
tenho que ser colocado sempre no meio das duas, e por mais que minha existência
no âmbito delas seja difícil, é esse exercício constante que as torna mais humanas
e possibilita a convivência e relação de pessoas com crenças e pensamentos
diferentes.
- E finalmente o direito, você pode estar realmente ali?
- É difícil, mas existem algumas possibilidades de abertura; vou tentar
desenvolver o tema. O direito é formado basicamente por normas e leis e uma lei não
é lei se não estiver ligada a uma pena, ou seja, uma lei descreve um fato e liga esse
fato a uma punição a ser imposta em quem o cometer; nesse ambiente é custoso
imaginar minha existência. Outro exemplo está na frase “decisão judicial não se
discute, se cumpre”, aqui de forma parecida, se não existe o debate, é trabalhoso
me colocar. Existem algumas tentativas no chamado direito conciliatório, onde são
colocadas as duas partes da querela frente a frente e me utilizando tentam colocar
um fim na disputa; algumas vezes funciona, mas quando eu não sou possível, o
direito resolve a queixa usando o poder impositivo que lhe é bem próprio. Acredito
que eu possa ser muito útil ao direito não na sua finalização, não na imposição das
penas, mas na sua geração, ou melhor, na formulação das leis. Ali, sim, penso que
sou necessário, porque é o momento das argumentações e dos debates de ideias,
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e nesse ambiente, como já exposto, eu tendo a surgir, mas como sempre não sou
uma necessidade, mas uma possibilidade, pois em muitos casos a formulação de
uma lei é também uma imposição, e nesses momentos eu sou relegado.
- Somente nesses três ambientes você tem dificuldade de existir?
- Existem ainda outros fatores que diminuem a minha incidência, por
exemplo o tempo, me explico, acredito que pessoas podem estar juntas, no
presente e em um mesmo lugar mas viverem em tempos diferentes, uma “vive no
passado” e outra no futuro. Nesse caso, o que uma falar não vai ser entendido de
forma parecida pela outra, é como se elas estivessem se comunicando em línguas
diferentes e uma não conhece a língua do outro.
- Ótimo, então vamos adiante, conforme proposto nesse meio de estudo
e experimentação que é o artigo, na sequência eu gostaria de saber mais sobre a
serventia e a qualidade do diálogo, e a pergunta a ser respondida é:
5 O diálogo ainda tem utilidade e qual é?
- Curioso que o próprio Gadamer (2002, p. 242-243) se pergunta sobre
isso “A arte do diálogo está desaparecendo? Na vida social de nossa época não
estamos assistindo a uma monologização crescente do comportamento humano?
Será um fenômeno típico da nossa civilização que acompanha o modo de
pensar técnico-científico?” e obviamente as minhas respostas a essas questões
serão muito parecidas com a resposta que eu acredito que ele daria. Penso que
sim, que eu ainda tendo a existir por muito tempo, e eu – também obviamente
– gostaria muito que isso acontecesse. Penso que existe na maioria das pessoas
uma quase necessidade de entender e se fazer entender, não só teoricamente,
mas mais do que isso, pessoalmente, ou seja, se fazer entender como pessoa e
entender o que é, como é, por que é também as outras pessoas. Gosto de pensar
– para o meu próprio bem - que isso é algo meio da natureza de muitas pessoas,
mas não de todas as pessoas. Muitas pessoas não têm a menor necessidade da
minha existência, para essas eu não tenho utilidade nenhuma, eu sou como uma
roupa que não veste bem, em outros casos eu até causo alergia. Provavelmente
as pessoas que não me utilizam fazem uso de outros meios para se comunicar,
mas isso eu não sei responder com muita clareza, como não estou nelas não tenho
como as conhecer. Vamos falar das que me utilizam, para essas eu acredito que
respondo bem às suas necessidades de comunicar o que se é e o que se pensa,
acredito ainda que provavelmente essas pessoas estão em um ambiente e têm as
qualidades descritas acima. Quando me propiciam as condições eu quase que me
gero espontaneamente, e aqui eu discordo da sua opinião, pois o ambiente e as
condições me desenvolvem quase que automaticamente. Quem me usa, além de
ter desenvolvido as condições, tem também uma propensão a buscar respostas
sobre perguntas de si e dos outros. É um pouco como ser filósofo ou ter fé, não tem
muito como forçar uma pessoa a gostar de filosofia como não temos como impor
uma fé, mas criar o ambiente já é um grande passo em direção a.
- E a tecnologia, muda? Influencia? Impede que você exista?
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- Todas as opções estão corretas, e a tecnologia pode fazer ainda muitas
coisas comigo, por exemplo, ela pode me direcionar, pode me diminuir ou
aumentar, ordenar, difundir, acionar e até iniciar, e provavelmente muitas outras
opções também são possíveis. Mas isso não acontece somente com a tecnologia,
acontece com todos os substratos que me utilizam, por exemplo uma música, ela
pode possibilitar uma comunicação, uma troca de informações entre pessoas, mas
vai influenciar a forma como eu me darei, e isso vai acontecer com todos os outros
meios, como o cinema, a palavra escrita ou falada, a fotografia, a pintura, a televisão,
o rádio etc. e também com tecnologias mais avançadas como as possibilitadas
pela internet. Redes sociais e aplicativos de comunicação se mostram como uma
nova forma de fazer o que já se fazia antes, e elas vão claro influenciar e modificar
a minha disposição. Acredito ainda que os aplicativos de comunicação só têm o
sucesso que têm por existir uma grande ânsia, uma grande demanda e vontade
de se mostrar quem se é e de saber quem é o outro. Eu ainda não sei dizer se os
aplicativos tecnológicos melhoram ou pioram a minha qualidade, mas que me
modificam eu posso afirmar com certeza. Eles são parecidos com a luva no aperto
de mão, mudam a sensação, o toque e a percepção, mas o aperto e a vontade do
aperto de mão estão ainda ali, presentes, e isso não é pouca coisa. Vale sempre
lembrar o já batido chavão de que a tecnologia é um instrumento e dependendo
da utilização que dele se faz, pode ser boa ou ruim. Mas é um instrumento
poderoso que carrega em si grandes capacidades e algumas delas nefastas, como
é o controle da informação e a propagação de verdades não tão verdadeiras. Penso
ainda que como são instrumentos novos, ainda estamos aprendendo como utilizálos da melhor maneira.
- Como você pode existir em muitos formatos, gostaria que você me
falasse mais sobre eles.
- Tenho uma forma de existência que parece simples e fácil, mas muitas
vezes é a mais difícil, é quando uma pessoa tenta me usar com ela mesma, ou seja,
tenta se comunicar consigo mesma através de mim. Penso que me usar consigo
é um exercício para poucos, mas para os que conseguem me utilizar dessa forma,
costumam ter uma experiência muito profunda. Dialogar consigo mesmo não é
um monólogo, é mais do que isso, é quando a pessoa consegue através das minhas
ferramentas deixar uma “marca” em si mesma, é quando existe um crescimento,
uma novidade, uma criação ou uma inventividade de si para si. Um monólogo não
modifica o estado geral do que existe, eu modifico. Um monólogo não apresenta
novidades e é inócuo, eu gero algo não existente. Um monólogo é dizer mais do
mesmo, chover no molhado, falar coisas que já sabemos, a partir de mim tem que,
quase que necessariamente, surgir o novo, o inaudito e o que não pode ser dito em
outras circunstâncias.
- Gostei do inaudito, você tem ainda outras capacidades de existir?
- Eu posso existir também pelas afetividades, pelas emoções e até pelos
prazeres; existe nessas características um comunicativo profundo, eles são um
outro substrato onde eu posso acontecer, como dito, nesses aspectos eu vou
tomar outra forma, mas não menos importante. Na afetividade, emoção ou prazer
eu tenho um formato mais físico, próprio do suporte que está sendo utilizado para
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que eu exista, mas é um físico com interioridade, um físico que é na pele, mas
também da pele para dentro.
- Eu me lembrei agora da dança, nela podem existir a afetividade a emoção
e o prazer ao mesmo tempo, seguindo um ritmo que respeita as vontades dos
dançarinos, além da comunicação do corpo pode existir a comunicação entre os
dançarinos, a dança é mais que um movimento físico.
- Eu sei que a princípio pode parecer estranho eu me fazendo existir
com elementos como o amor, paixão, amizade, sexo, carinho etc., mas nesses
elementos existem muita sensibilidade, compreensão e intuição que podem
substituir tranquilamente a linguagem falada ou escrita, o conteúdo, a liberdade e
a tolerância como ambiente para que eu exista e possa comunicar algo para outras
pessoas. Pode até acontecer que nas afetividades, emoções e sentimentos seja
atingida uma profundidade maior do que as palavras conseguem alcançar, através
do físico e da minha presença, podemos até tocar o metafísico.
- Diálogo, você está ficando cada vez mais profundo, essa sua última frase
vai literalmente além do que podemos conhecer. Outro clássico lugar comum,
quanto mais dialogamos mais saberemos dialogar. Me parece que você está
gostando do substrato artigo, vamos adiante, de novo a mesma pergunta, você
tem ainda outras capacidades de existir?
- Quanto mais nos conhecemos mais eu fluo, e provavelmente você
também, mas penso que esse substrato de artigo metodológico não é o ambiente
mais propício para que eu exista; ele às vezes me impõe barreiras que não existem
no mundo real, como a técnica e a sintaxe; outro problema é que ele não me deixa
livre como a poesia, mas eu consigo existir aqui também. Agora, respondendo
sua pergunta, existe sim outra possibilidade de que eu exista, ela é a história, eu
posso existir na história das pessoas e os eventos vividos por eles podem conversar
entre si, você pode me perguntar como eventos históricos de uma pessoa vão
conversar com eventos históricos dessa mesma pessoa ou de outras? Eu respondo,
através da vizinhança, da proximidade, da adjacência, do convívio e do contato
dos eventos históricos. Por exemplo, se uma pessoa vive um evento histórico triste
e doloroso, vai ser grande a possibilidade de que ela possa comunicar essa dor
e tristeza para outra pessoa que tenha vivido algo parecido, nesse momento eu
passo a existir muito mais do que nas palavras, passo a existir na história dessas
pessoas. Entendeu?
- Eu estou aqui lembrando de coisas que eu vivi e que se parecem com
outras coisas que eu também vivi, e existe uma troca entre essas experiências, eu
estou fazendo um diálogo comigo mesmo, ou seja, você está aqui nesse momento,
dentro de mim e em minha história. Gostei disso, vamos adiante, não preciso
refazer a pergunta.
- Ok, você entendeu. Como você disse, vamos adiante. Eu posso existir
também nas buscas que as pessoas têm em suas vidas. De novo, como assim? Eu
explico, quando alguém tem uma busca para sua vida e encontra outra pessoa
que tem uma busca parecida, os dois podem me fazer existir entre eles para que
ambos construam suas buscas. A relação de comunicação tem uma finalidade, um
objetivo, ou seja, uma busca. Nesse caso eu não existo por causa do presente, nem
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por causa do passado, como no caso da história explicado anteriormente, eu existo
por causa do futuro. O curioso nesse caso é que a troca, a marca, a comunicação
vai se atualizando quase que constantemente por causa dos objetivos a serem
alcançados. E a busca, além de me fazer existir, me direciona, ou seja, se a
comunicação não está levando os comunicadores para suas buscas, a tendência é
que me modifiquem para que ambos possam chegar onde querem chegar.
- Não encontrei ainda alguém assim, mas fiquei pensando em minhas
buscas. Essa para mim foi realmente uma novidade, nunca imaginei essa
possibilidade, cada vez mais eu entendo o que você disse inicialmente – eu sou
uma possibilidade – realmente, em você estão muitas possibilidades. O que mais
você tem para me surpreender?
- Se você tivesse entrado em contato comigo antes, esse eu – usando
seu trocadilho – poderia ser mais profundo, mas estamos bem, e eu tenho sim
outra possibilidade, agora são os valores. De novo, como assim? E de novo eu
explico. A formação, desenvolvimento e transmissão de valores têm entre si uma
comunicação formativa, e é nessa comunicação entre valores que eu existo. Vou
tentar me explicar melhor. Se um valor é importante para alguém, esse alguém
tende a comunicar esse valor para as pessoas com quem convive e que por sua vez
tendem a comunicar também os seus valores. É uma troca comunicativa através
da axiologia, você pode dizer: é um diálogo valorativo. E eu posso dizer: sou eu
no formato ético. E é um pouco nisso que eu acredito, a ética é, em grande parte,
criada através de mim. Gostou dessa?
- Me deu até um certo medo. Se você está por trás da ética e dos valores
morais, eu fico me perguntando aonde você não está, mas continue, por favor.
- Perfeito, então vamos à frente. Me ocorre ainda que eu posso existir
como uma verdade não comunicada, e eu vou chamar isso de princípio de
verdade, uma verdade que não é estabelecida e comprovada, um começo de
verdade, mas que por falta de elementos comprobatórios ou que os negativem,
tem grande tendência a ser tomada como uma verdade. Me explico com um
exemplo, quando alguém acredita em algo, mesmo que não comprovado, ela
tende a se identificar com pessoas que também acreditam em algo parecido e que
não tem comprovação, é uma comunicação que deixa marcas, mas não costuma
ser criativa, essa comunicação tem inclinação a levar ao erro ou a conclusões
absurdas. É também como uma dança, onde os participantes trocam elementos
entre si e imprimem algo uns nos outros, mas a propensão é de que essa dança os
leve ao precipício. Novamente, não sei explicar muito bem o porquê, mas isso me
lembrou os conceitos de ideologia e de política. Lembrando que um diálogo pode
ser irônico.
- Você não está ficando cada vez mais fluído, você está cada vez mais solto,
e eu estou gostando disso. Você tem mais algo a dizer sobre esse tópico?
- Acredito que não, mas em futuros “eus” quem sabe podemos descobrir
novas possibilidades para que eu exista. Não podemos esquecer que a comunicação
e a tecnologia são dinâmicas e que provavelmente vão nos apresentar novas
possibilidades, e eu estarei lá para saber se eu sou possível nelas. Quero terminar
essa parte com mais uma frase de Gadamer (1999, p. 294) “O diálogo não é mais
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que uma estimulação recíproca da geração de ideias ("e seu fim natural não é outro
que o esgotamento paulatino do processo descrito"), uma espécie de construção
artística na relação recíproca da comunicação”. Acho que isso é tudo, cansei, esgotei
a mim mesmo.
- De minha parte só tenho a agradecer, obrigado por se tornar evidente da
forma que se tornou, penso que em nossa conversação conseguimos desenvolver
novos elementos. Com certeza outros surgirão, mas isso é assunto para outro
ambiente.
- Eu também agradeço, acho que de alguma forma agora eu sei mais de
mim mesmo, obrigado.
- O que me resta agora é fazer um apanhado geral do que conversamos –
um resumo – a título de conclusão, vamos a ele.
6 Notas conclusivas
Como fizemos todo trajeto até aqui utilizando de uma forma ou de outra
Gadamer, queremos também finalizar seguindo suas percepções quando ele diz
que o diálogo é a possibilidade de “ver o outro como outro” e “para poder dialogar
é preciso saber ouvir” (2002, p. 249). Essa forma hermenêutica de ver o diálogo nos
parece resumir um pouco o que pensamos dele, mas vamos à outras percepções
que surgiram no texto.
Primero, a de que o diálogo é uma possibilidade e não uma necessidade
e de que ele exige um mínimo de coerência para que possa acontecer essa ligação
comunicativa.
Na sequência, respondendo a segunda questão, para que o diálogo possa
acontecer ele necessita de uma linguagem, de um conteúdo e de um ambiente
livre, tolerante e com boa vontade, bem como do ouvir.
E sobre suas impossibilidades ou dificuldades de existir elencamos os
ambientes da religião, da política e do direito como espaços meio hostis para
que o diálogo possa se desenvolver de maneira plena, mas nem aí ele é uma
impossibilidade, pois, como já dizemos várias vezes, ele é uma possibilidade.
Da quarta questão, podemos concluir que o diálogo é sim ainda
um instrumento útil para a maioria das pessoas, mesmo se dando de formas
diversificadas, ele é ainda um poderoso dispositivo de comunicação e guarda nele
muitas possibilidades além de mostrar que ser dialógico é quase uma necessidade
para a maioria dos seres-humanos.
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Resumen
El silencio de las fuentes bíblicas en lo referente a los casi setenta años de presencia de los
babilonios en Judá, generó lo que se ha conocido como “el mito de la tierra vacía”, la tesis de
la ausencia de presencia y vida de los judaítas en Judá desde la caída de Jerusalén y hasta el
edicto de Ciro. Sin embargo, la arqueología empieza a ofrecer información que nos permite
reconstruir la historia de los judaítas durante ese tiempo, dentro y fuera de Judá. El artículo
examina el comienzo del periodo; explica el desastre en el marco de la política babilonia y
expone la presencia de los judaítas en Judá, Egipto y Babilonia.
Palabras clave: Nabucodonosor; caída de Jerusalén; exilio en Babilonia; Elefantina.
Abstract
The silence of the biblical sources regarding the almost seventy years of presence of the
Babylonians in Judah, generated what has been known as "the myth of the empty earth", the
thesis of the absence of presence and life of the Judahites in Judah from the fall of Jerusalem
and until the edict of Cyrus. However, archeology begins to offer information that allows
us to reconstruct the history of the Judahites during that time, inside and outside Judah.
The article examines the beginning of the period; explains the disaster in the framework of
Babylonian politics and exposes the presence of the Judahites in Judah, Egypt and Babylon.
Keywords: Nebuchadnezzar. Fall of Jerusalem. Exile in Babylon. Elephantine

1 Introducción
Desde que H. M. Barstad publicara en 1996 The myth of the empty land,
los autores que estudian la perspectiva histórica del periodo neobabilonio en
Judá se han dedicado con insistencia a rescatar la información que sobre el
mismo nos hacen llegar los descubrimientos arqueológicos de los últimos años;
el conocimiento más completo de la política de los imperios mesopotámicos; el
estudio de los sistemas económicos del medio oriente...
Esta suerte de "mito de la tierra vacía" surge, probablemente como
consecuencia del trabajo de los autores que retomaron la historiografía israelita
en el movimiento romántico del s. XIX, y que consideraban el texto bíblico como
fuente principal para el conocimiento del pasado.
Efectivamente, el periodo babilónico en Judá está totalmente ignorado en
las fuentes bíblicas (JAPHET, 2003, pp. 75-89).
El libro de los Reyes en el capítulo 25 presta atención a tres momentos
nucleares, la destrucción de la ciudad en tiempo de Sedecías, a la que dedica 22
versos; el nombramiento y posterior asesinato de Godolías nombrado gobernador
del territorio por Nabucodonosor, a lo que dedica 5 versos y, finalmente, la
rehabilitación de Jeconías en Babilonia, a la que dedica 4 versos.
Es decir que el autor que ha descrito con profusión la destrucción de
Jerusalén, ignora por completo lo que acontece en ésta después de la destrucción
porque la referencia a la rehabilitación del rey deportado tiñe de esperanza el
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dramático fin al que se dedicaron 22 versos: "for the book of Kings, there is no
“Babylonian period”; it is not marked by a literary framework, has no chronological
definition, and there is no marked break in the flow of the historical continuity"1
(JAPHET, 2003, p. 79).
Otros textos, reconociendo la realidad de una historia neobabilonia real
en el territorio de Judá, la interpretan como un tiempo "vacío":
Jer 32, 42 El Señor añadió: “Así como envié esta calamidad tan grande a
este pueblo, también le enviaré todos los bienes que le he prometido.
43 Y en este país, que dices que va a quedar desierto, sin hombres ni
animales, y que va a caer en poder de los caldeos, se volverán a comprar
terrenos. 44 Se comprarán y se harán los contratos por escrito, con sello
y firmas de testigos. Esto sucederá en el territorio de Benjamín, en los
alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, tanto de la región
montañosa como de la llanura, y en las ciudades del Négueb, porque
yo haré que cambie su suerte. Yo, el Señor, lo afirmo".

Por último, algún texto de Ezequiel parece referirse a la existencia de un
grupo que se mantiene viviendo en el territorio desolado de Judá después de la
destrucción de Jerusalén, un grupo cuyo castigo se anuncia (Ez 33,24-29).
Este silencio pretendido por los autores bíblicos constituye un problema
de primera magnitud si tenemos en cuenta que no tenemos otras fuentes escritas
relativas al periodo del Hierro tardío que los textos bíblicos.
Hoy día, la sola idea de que un sistema social pueda ser totalmente
arrasado; y que una política de deportaciones pueda conseguir hace tabula rasa
en un determinado espacio geográfico o politico, ya no resiste la prueba de los
estudios sociológicos.
Con esta preocupación de fondo, vamos a intentar en este trabajo desvelar
el comienzo del periodo babilónico en Judá; es decir, la llegada de los babilonios a
Judá, en el marco de su estrategia política en Levante; los cambios de tácticas que
se vieron obligados a aplicar, especialmente en Judá y dadas las características del
reino davídico, y que desembocaron en el asedio y asalto a Jerusalén, su capital, y
en la deportación de una buena parte de sus habitantes.
Aunque la presencia de Babilonia se hace notar muy poco después de la
caída de Nínive, la capital del imperio asirio, sólo cuando las instituciones judaitas
desaparecieron como consecuencia de las sucesivas deportaciones (597, 586 y
582, al menos), y de la destrucción de Jerusalén, es cuando podemos visualizar y
estudiar el influjo del gobierno del nuevo imperio en el territorio de Judá.
Ahora bien, para comprender los alrededor de setenta años que el
territorio de Judá se vio sometido a Babilonia (Jer 25,11), hay que explicar bien
cómo, cuándo y por qué llegaron los babilonios a Judá y, sobre todo, por qué
convirtieron el territorio en una provincia más del imperio.
1 “para o livro dos reis, não há "período babilônico"; não é marcado por um quadro literário, não tem
definição cronológica, e não há ruptura marcada no fluxo da continuidade histórica” (todas as traduções
do inglês são do editor)

STUDIUM, Várzea Grande, ano 4, n. 7, p. 1-130, setembro 2018

|

Dr. M. Junkal Guevara 71

En el presente trabajo nos centraremos en explicar la llegada de los
babilonios a Judá; sus intereses y objetivos en la zona; y cómo los distintos fracasos
en las estrategias con las que gobernaron el reino como un estado vasallo, llevaron
a la destrucción de su capital y la deportación de una parte de su población.
Aunque, dada la extensión del trabajo, no podemos entrar en detalle en
el análisis del periodo neobabilonio en Judá, sí apuntaremos unas breves noticias
de los judaítas deportados o exilados que nos muestran cómo las fronteras de los
territorios en los que vivieron los judíos se abrieron de una vez para siempre.
2 Algunas notas sobre la crisis de las instituciones como consecuencia del
asalto a Jerusalén
La batalla de Cárquemis (605 aC) que enfrentó a babilonios y egipcios por
el control del Levante, golpeó casi letalmente el control que Egipto había ejercido
en la zona, al menos durante los veinte años que siguieron a la descomposición de
Asiria.
Los babilonios, a pesar de estar inmersos aún en el proceso de consolidación
del nuevo imperio, percibieron claramente la necesidad de controlar la actividad
económica que discurría por la vía maris, así como la urgencia de neutralizar la
amenaza que Egipto suponía. Por esa razón, reforzaron la presencia en Siria, puerta
de acceso a la frontera del Éufrates.
Así, inmediatamente después del triunfo, reforzaron la presencia en Siria
(territorio de Hatti) y la frontera entre el Levante y el Éufrates, y comenzaron a
considerar la política que debían desarrollar con los reinos de la zona (LIPSCHITS,
2013, p. 35).
Teniendo esto en cuenta, no resulta difícil comprender por qué
Nabucodonosor, simplemente se limitó a asediar y someter a tributo a Judá
cuando llegó por primera vez a sus fronteras (2 Re 24,1); de la misma manera, así
se puede explicar que mantuviera en el trono a Joaquín que, según el texto bíblico
(2 Re23,34) había sido colocado directamente allí por los egipcios; por último,
tampoco extraña la estrategia de la primera intervención en Judá, por la que el rey
Nabucodonosor se limitó a hostigar y amenazar a Judá con bandas y guerrillas de
pueblos del entorno (2 Re 1-4.6).
Sin embargo, la política de la dinastía saíta (664-525 aC), una dinastía que
sumergió el país de Egipto en un renacimiento, al intensificar el valor de la tradición
y reforzar las ideas nacionalistas, desplegó una actividad intensa hacia el exterior,
multiplicando las alianzas con los pequeños reinos del Levante que aún mantenían
una cierta independencia (cuatro filisteos:Gaza, Askelón, Asdod y Ekron; el reino
de Judá y, en la Transjordania, tres reinos: Amón, Moab y Edom) (LIPSCHITS, 2013,
p. 360.)
Y, así, probablemente la rebelión de Sedecías (2 Re 25,1), fruto de esta
política saíta, explicaría que Nabucodonosor, sucesor de Nabopolasar, cambiara la
estrategia política con dichos reinos: "This was the beginning of a new era during
which the Babylonians gradually but steadily captured all of the kingdoms in the
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region, annexed them, and transformed them into provinces subject to direct
rule2" (LIPSCHITS, 2013, p. 37).
Las llamadas "Crónicas de Babilonia", impresas en tablillas de arcilla con
letra cuneiforme, y hoy expuestas en el Museo Británico, son un documento
imprescindible para conocer acontecimientos en que el imperio se vio envuelto
entre el 700 aC y el 539 aC., entre ellos la destrucción de las ciudades filisteas y
la rendición de Jeconías ante Nabucodonosor y el nombramiento por éste de
Sedecías.
"En el “año del a coronación, Nabucodonosor regresó al país
de Hatti hasta el mes de tebat (enero/febrero 603 aC.) y
avanzó victoriosamente a través de país de Hatti. Todos los
reyes del país de Hatti se presentarion ante él y él recogió su
alto tributo.
Avanzó sobre la ciudad de Ascalón y la tomó en e mes de
kislew (noviembre/diciembre 603 aC.). Cogió prisionero a su
rey y la saqueó totalmente y se apoderó del botín. Convirtió
la ciudad en un montón de ruinas y en una escombrera y el el
mes de tebat regresó a Babilonia.
El año 6 (de Nabucodonosr, es decir 599/598aC) mes de kislew
(noviembre/diciembre) el rey de Acad movilizó sus tropas y
avanzó sobre Hatti y desde allí envió tropas. Ellas penetraron
en el interior del desierto y robaron las posesiones, el ganado,
y las divinidades de los árabes. En el mes de adar (febrero/
marzo) el rey regresó a su país.
El año 7 (598-597 aC) mes de kislew (marzo) eñ rey de
acad movilizó sus tropas y avanzó sobre Hatti. Plantó su
campamento sobre Judá y tomó la ciudad (Jerusalén) el 2
de adar (marzo). Al rey lo cogió prisionero. Nombró allí un
rey según su corazón. Tomó como contraprestación un gran
tributo y lo trajo a babilonia” (ZWICKEL, 2017, p. 186).
Éste es el escenario, pues, en el que tenemos que enmarcar, en primer lugar,
el violento ataque y posterior destrucción de Jerusalén, porque “The reaction was a
carefully calculated act, with specific political goals, and was the first manifestation
of the altered Babylonian policy toward Hatti-land” ( LIPSCHITS, 2013, p. 68).3
Pero, además, en este marco hay que entender también el nombramiento
de Godolías, que no pertenecía a la dinastía davídica, como gobernador (2 Re
25,22).
2 “Este foi o início de uma nova era, durante a qual os babilônios gradualmente, mas firmemente,
capturaram todos os reinos da região, anexaram-nos e os transformaram em províncias sujeitas ao
governo direto.”
3 “A reação foi um ato cuidadosamente calculado, com específicos objetivos políticos, e foi a primeira
manifestação da política Babilônica modificada para o território de Hatti.”
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Por tanto, la destrucción final de Jerusalén contenía, además, un claro
mensaje para los habitantes de Judá: la capital quedaba arruinada y, por tanto,
Babilonia arremetía contra la línea de flotación de la identidad del país; y, además,
el derrocamiento de la dinastía de David cercenaba de raíz cualquier expectativa
de recuperación en el futuro.
Teniendo todo esto en cuenta, es plausible que los babilonios no
destruyeran otros territorios más allá de la capital y los alrededores donde la
identidad judaíta se veía reforzada por la presencia de alguna institución o
población, por ejemplo el complejo administrativo de Ramat Rahel al suroeste de
Jerusalén.
Y, así, es posible pensar en una presencia continuada de aquellos que
no fueron deportados en zonas próximas a la capital, principalmente en la zona
norte en los que nunca se habrían situado instituciones o centros económico
administrativos que con cierta lógica estarían más próximos o a la vía maris o a
Egipto y los reinos vasallos de la zona sur de la Transjordania (FAUST, 2012, p. 1).
De esta manera, vamos a acudir ahora a la información que nos aportan
las excavaciones y rastreos arqueológicos, intentando ver si ofrecen apoyo a esta
tesis que cuestionaría de plano la identificación del periodo neobabilonio como un
periodo "vacío" en la historia de Judá.
3 La destrucción de la ciudad
3.1 La situación de la ciudad en los meses previos al asalto del ejército
babilonio
En nuestros días, puede decirse que existe un amplio consenso entre los
arqueólogos a la hora de reconocer un crecimiento de la ciudad de Jerusalén a lo
largo del periodo del hierro II. Es posible que dicho crecimiento fuera consecuencia
de la eficacia política de los largos reinados de Ezequías, Manasés y Josías; de un
cierto desarrollo económico que se produce en esos años, y, cómo no, de la llegada
de población procedente del reino del norte (GRABBE, 2017, p. )4.
Las investigaciones arqueológicas muestran que dicho crecimiento se
produjo, fundamentalmente, en la zona oeste, fuera de las murallas de la ciudad
de David, pero también en la zona más baja de la ciudad de David, más próxima
al torrente Cedrón, y en la zona norte, donde habrían proliferado pequeños
asentamientos de carácter agrícola no amurallados.
Si atendemos a las informaciones sobre las dimensiones y la población
de la ciudad de Jerusalén antes del ataque final de los babilonios, parece posible
admitir que la ciudad ocupaba una extensión de unas 65 ha que, si contamos
los nuevos barrios no amurallados del periodo final del hierro, llegaría a unas
100 ha.
4 GRABBE, L. L., "The Last Days of Judah and the Roots of the Pentateuch. What Does History Tell Us?"
en P. DUBOVSKÝ et al. The Fall of Jerusalem and the Rise of the Torah, Tübingen: Mohr Siebeck GmbH &
Co. KG, 2017, 19-45.
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La población asentada en la capital, alcanzaría, según la posición más
equilibrada (WEINBERG, 2006, pp. 597-610), un número total de 15.000-20.000
personas, a las que deberían sumarse otras 10.000 que ocuparían esos nuevos
asentamientos allende los muros de la capital.
3.2 La información sobre las hostilidades contra Jerusalén y el asalto final
La fecha del asalto final a la ciudad, es una cuestión, todavía hoy, discutida,
pero A. Faust, cuyos trabajos seguimos, sitúa el asalto final a la ciudad y su
destrucción total en el verano de 586 aC (FAUST, 2012, P. 1).
Sin embargo, como ya hemos visto, las operaciones de los babilonios
contra la capital de Judá comenzaron mucho antes.
En el año 597 Nabucodonosor habría llegado por primera vez a Jerusalén
y habría sometido a la ciudad a una capitulación que la obligó a pagar tributo
como estado vasallo. Poco después, en torno al 594 aC., Joaquin habría traicionado
sus compromisos con Babilonia que habría respondido con un primer ataque:
"1 Durante el reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rey de Babilonia,
invadió el país, y Joaquim estuvo sometido a él durante tres años.
Luego cambió de parecer y se rebeló contra él. 2 Pero el Señor mandó
contra Joaquim bandas de ladrones caldeos, sirios, moabitas y
amonitas. Las envió contra Judá, para que la destruyeran, conforme
al anuncio que había hecho el Señor por medio de sus siervos los
profetas" (2 Re 24,1-2).

Sin embargo, la historicidad de este primer asalto a la ciudad resulta
compleja de demostrar (LIPSCHITS, 2013, p. 53); la arqueología no puede ofrecernos
datos, y tampoco consta en las crónicas reales.
Si seguimos el relato bíblico, Nabucodonosor, reinando Jeconías, habría
llegado a la ciudad y, después de someterla a un asedio; después de expoliar los
palacios y el templo, como medida de escarmiento, habría puesto en marcha la
primera deportación, dejando en el trono a Sedecías, hijo de Josías:
"10 En aquel tiempo, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia,
marcharon contra Jerusalén y la cercaron. 11 Durante el sitio de la
ciudad llegó Nabucodonosor. 12 Entonces Joaquín, rey de Judá, junto
con su madre, sus oficiales, jefes y hombres de confianza, se rindieron
al rey de Babilonia, que los hizo prisioneros. Esto sucedió en el año
octavo del reinado de Nabucodonosor.
Se llevó los tesoros del templo y de palacio, y destrozó todos los
utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el
templo según las órdenes del Señor."

13

Deportó a todo Jerusalén, los generales, los ricos –diez mil
deportados–, los herreros y cerrajeros; sólo quedó la plebe. 15

14
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Nabucodonosor deportó a Jeconías a Babilonia. Llevó deportados
de Jerusalén a Babilonia al rey, la reina madre y sus mujeres,
sus funcionarios y grandes del reino, 16 todos los ricos –siete mil
deportados–, los herreros y cerrajeros –mil deportados–, todos aptos
para la guerra. 17 En su lugar nombró rey a su tío Matanías, y le cambió
el nombre en Sedecías" (2 Re 24,10-17).

Este segundo asalto, acompañado ahora de una primera deportación
habría querido castigar un posible pacto firmado a escondidas con el rey de Egipto,
tan propio de eso que se ha llamado "bipolar politics", es decir, la táctica política en
virtud de la cual los reyes de Judá alternaron sus lealtades entre Egipto y Babilonia.
Por último, una nueva traición de Sedecías habría llevado a Nabucodonosor
a decidir la destrucción total de la ciudad en 586a.C., después de 18 meses de
asedio (LIPSCHITS, O., The Fall and Rise of Jerusalem: Judah under Babylonian Rule,
Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2013, p. 42).
Por lo que tiene que ver con la intervención de Edom en el ataque que
parecen sugerir textos como Ab 9-12; y Lam 4,21-22, los historiadores descartan la
idea afirmando que dichos textos sólo documentan la actitud hostil contra Judá,
no el hecho de un ataque (BARLETT, 1988, p. 306.
3.3 La destrucción de la ciudad
En el momento en que escribimos este artículo, puede decirse que existe
un claro consenso entre los arqueólogos que han excavado la ciudad de Jerusalén,
en torno al desarrollo y los efectos de la destrucción de la ciudad por los babilonios
(TEBES, 2011, p. 277-342).
La táctica de la destrucción de los babilonios en la ciudad sigue en buena
manera la que ya desplegaron con enorme éxito los asirios, y puede comprobarse
claramente al cotejar los informes de las excavaciones de las ciudades de Askelón
(604 aC), Ekron (603 aC) y Lachish (701 aC)
Generalmente, el primer ataque se dirigía contra las puertas y las murallas
de la ciudad. Si este primer ataque resultaba exitoso, la ciudad se rendía y no
era destruida; de esta manera, el agresor podía obtener sustanciosas ventajas
económicas. Con todo, en Jerusalén, como en Askelón y en Ekron, la ciudad fue
sometida a sucesivos ataques y, finalmente, las autoridades babilonias decidieron,
como ya hemos visto, su destrucción total:
"5 El Señor actuó como un enemigo:
destruyó por completo a Israel,
echó abajo todos sus palacios,
derribó sus fortalezas,
colmó a la bella Judá
de aflicción tras aflicción" (Lam 2,5).

Las excavaciones de N. Avigad en el barrio judío (1969-19878), en esa
zona oeste por la que la ciudad se habría extendido,al menos durante la época de
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Ezequías, muestran los restos de las marcas de fuego en la torre de vigilancia y en
la muralla que él sacó a la luz (The Broad Wall) (“Ten top Discoveries”, 2009); además,
se encontraron puntas de flecha y restos de otras armas propios de los ejércitos de
la Mesopotamia durante el Hierro II (SINGER, 1976, p. 3).
En la ciudad de David, los trabajos de K. Kenyon durante los años 60
sacaron a la luz restos de la destrucción en la muralla del periodo del hierro en la
que ella trabajó. Por otra parte, los trabajos de Y. Shiloh (1978-1982) evidenciaron
los restos del fuego de la destrucción en los estratos de las conocidas áreas D2, E
1-3 y G. Y lo mismo puede decirse de las excavaciones llevadas a cabo por E. Mazar
en el Ofel.
En Ketef-Hinon, una colina en la zona suroeste de la ciudad, a donde se
accede cruzando el torrente Hinon, y que ofrece una visita muy interesante del
monte Sión, G. Barkay descubrió cuarenta y cinco puntas de flecha de hierro y una
de bronce (BARKAY, 2009) utilizadas, casi con seguridad, durante el asalto de los
babilonios.
Este consenso se extiende también a otras zonas de Judá: las ciudades de
la frontera este (Laquish en el estrato II; Azeka; Tell Goded y posiblemente Maresha);
y los asentamientos de la Shefela también dan cuenta de la fiereza del asalto de los
babilonios.
Además de las señales de la destrucción, otros signos de la cultura material
del periodo babilónico posterior, nos ayudan a medir los efectos de la destrucción
de la ciudad y su entorno.
A. Faust hace notar cómo se percibe claramente un declive en la cultura
material del hierro plasmada, al menos, en dos elementos: la casa de cuatro
habitaciones y la el típico enterramiento judaíta que, por cierto, reproduce el
esquema espacial de la casa de cuatro habitaciones (FAUST, 2004, pp. 157-176). Este
declive es producto, precisamente, del decrecimiento de población, especialmente
en las zonas urbanas.
Además, Lipschits y otros (LIPSCHITS; VANDERHOOFT, 2015, p. 45), al
estudiar los restos materiales del periodo babilonio que siguió a la caída de
Jerusalén, constatan que el 56% de las de las típicas jarras de almacenamiento
de vino y aceite, marcadas en las asas con los sellos propios de la administración
económica, y signos, por tanto, de la importancia político-económica de una ciudad
se encontraban en Ramat Rahel, el complejo administrativo al sur de Jerusalén. Sin
embargo, en la capital, sólo se encontraron el 22,5% del total de jarras descubiertas,
notando, además, que todas ellas se encontraron en la ciudad de David.
Según los datos arqueológicos, el territorio de Benjamín, al norte de
Jerusalén, no fue destruido. Por tanto, una buena parte del territorio, en la zona
norte, no fue afectado por la guerra.
Ahora bien, los babilonios no reconstruyeron las ciudades asoladas ni las
repoblaron; de forma que, es posible que las tropas que permanecieron estacionadas
en Judá, se establecieran en la zona de Mizpá y que ese fuera el centro de la provincia
de Samerina a la que fue incorporado el reino (BLENKINSOPP, 1998, p. 25-43).
Estos datos indican que Jerusalén dejó de ser un centro administrativopolítico importante; que probablemente sólo se ocupó durante el periodo
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babilonio la antigua ciudad de David; y que la gestión de la administración y la vida
pública se desplazó hacia otros lugares durante el s. VI.
3.4 El impacto sobre los pobladores de la ciudad
La destrucción de la ciudad-capital hizo que el reino colapsase de modo
global, hasta el punto de que A. Faust habla de la "arqueología de la desolación"
(FAUST, 2012).
Con todo, el consenso conseguido hasta ahora en lo relativo a la
destrucción, se rompe a la hora de describir las consecuencias que la misma tuvo
en sus moradores (WEINBERG, 2006).
La literatura bíblica, principalmente en el libro de Lamentaciones, da
cuenta de la fiereza de los ataques, pero también de las consecuencias que
siguieron a la destrucción: hambre, violencia, abuso de los más débiles...
"6 Desapareció de la bella Sión
toda la hermosura;
sus jefes, como ciervos,
andan en busca de pastos;
arrastrando los pies, caminan
delante de sus cazadores.
11
Todos sus habitantes lloran
mientras van en busca de alimentos;
dieron sus riquezas a cambio de comida
para poder sobrevivir.
19
Mis sacerdotes y mis ancianos
murieron en la ciudad:
¡andaban en busca de alimentos
para poder sobrevivir!" (Lam 1,6.11.19).

Porque el decrecimiento de la población no tuvo como única causa el
ataque a la capital, sino también efectos derivados del mismo: la cantidad de heridos
que la violencia dejó y que no consiguió sanar; el hambre y las enfermedades
consecuencia de los meses de asedio; las ejecuciones; los refugiados... (KELLE,
2012, pp. 91-103).
Si la población de Jerusalén y su entorno más próximo, alcanzaba un
número total, como ya vimos, de 15.000-20.000 personas; y si la extensión,
contando los nuevos barrios, estaba en torno a las 100 ha., parece aceptable que la
primera deportación en 597 aC, reinando Jeconías, afectara a unas 10.000 personas
como afirma 2 Re 25,14, lo que supone el 50% del total. Además, tras la frustrada
huída de Sedecías, el texto bíblico (2 Re 25,18-21) hace notar que habrían sido
deportados alrededor de 70 personas más.
Por otra parte, si valoramos la información que sobre la población
deportada por los babilonios proviene del profeta Jeremías, tendremos más datos
para aquilatar mejor las consecuencias de la destrucción de Jerusalén en la capital
y los alrededores, puesto que no sólo que es diferente, sino que introduce algún
matiz que permite preguntarse por la procedencia geográfica de los deportados.
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Efectivamente, Jeremías nos hace saber que

Este es el número de personas que fueron desterradas por
Nabucodonosor: a los siete años de su reinado desterró a tres
mil veintitrés personas de Judá; 29 en el año dieciocho desterró a
ochocientas treinta y dos de Jerusalén, 30 y en el año veintitrés de
Nabucodonosor, Nebuzaradán, comandante de la guardia, llevó al
destierro a setecientas cuarenta y cinco de Judá. Fueron, pues, en
total, cuatro mil seiscientas las personas desterradas.

28

Es decir, que el número total de los deportados para Jeremías fue de 4.600
personas.
Ahora bien, algunos autores hacen notar que Jeremías puntualiza que los
deportados en el séptimo y en el vigésimo tercer año del reinado de Nabucodonosor,
3.768, eran "de Judá"; es decir, que Jeremías estaría refiriendo o confirmando la
deportación de la población de la zona sur de Jerusalén, la zona más próxima a
Egipto y, por tanto, más susceptible de ser más favorables a la política filo-egipcia de
los últimos reyes de la dinastía de David. Esta interpretación explicaría el descenso
de población en esas áreas de la que los arqueólogos también dan testimonio.
Efectivamente, O. Lipschits, en la que, probablemente constituye la obra
más exhaustiva sobre el periodo babilonio (LIPSCHITS, 2005), estima que el descenso
de población en el territorio de Judá como consecuencia de las expediciones
babilonias puede cifrarse en torno al 70%, aunque el impacto mayor se produjo
sobre la población de Jerusalén y sus alrededores que disminuyó en torno al 89%.
El impacto no fue menor en la zona de la Sefela (83%) porque allí se encontraban
las ciudades-fortaleza que protegían la capital; y en la zona del desierto de Judá y las
riberas del mar muerto el descenso de población se estima en torno al 70%. El descenso
en el área de la tribu de Benjamín, sin embargo, fue notablemente menor (55%).
Por otra parte, los estudios del periodo persa, que sigue a los casi setenta
años que los babilonios controlaron el país, nos permiten valorar también el
impacto que la destrucción de la ciudad ejerció sobre el número de pobladores.
Y Ch. E. Carter, en su estudio sobre la población del periodo persa,
concuerda con esta estimación, cifrando la población total de Jerusalén en el
primer periodo persa en torno a las 1500 personas (CARTER, 1999).
3. La destrucción del templo y la continuidad del culto en Judá
La destrucción del templo de Jerusalén forma siempre parte, en las fuentes
bíblicas, de la descripción de la destrucción de la ciudad,

"El día siete del mes quinto del año diecinueve del reinado de
Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzaradán, oficial del rey y
comandante de la guardia real, llegó a Jerusalén 9 e incendió el
templo, el palacio real y todas las casas de la ciudad, especialmente
las casas de todos los personajes notables, 10 y el ejército caldeo que
le acompañaba derribó las murallas que rodeaban Jerusalén" (2 Re
25,8-10).
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El día diez del mes quinto del año diecinueve del reinado de
Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzaradán, ministro del rey
y comandante de la guardia real, llegó a Jerusalén 13 e incendió el
templo, el palacio real y todas las casas de la ciudad, especialmente
las casas de todos los personajes notables; 14 y el ejército caldeo que
le acompañaba derribó las murallas que rodeaban Jerusalén" (Jer
52,12-14).
12

"7 El Señor ha rechazado su altar,
ha despreciado su santuario;
ha entregado en poder del enemigo
las murallas que protegían la ciudad.
¡Hay un griterío en el templo del Señor,
como si fuera día de fiesta!" (Lam 2,7)

Sin embargo, la arqueología no puede documentar la destrucción del
templo en sí, por la dificultad de excavar en el monte del templo.
Con todo, como vimos, las excavaciones de E. Mazar sí atestiguan la
presencia de signos de la destrucción, por ejemplo, en el Ofel, el espacio más
cercano al primer templo. Así pues, parece que no tiene sentido pensar que, si las
fuentes bíblicas lo atestiguan, y las arqueológicas documentan la destrucción en
las zonas adyacentes, el templo perviviese inmune a la destrucción.
Además, si tenemos en cuenta la importancia que la Biblia concede a la
profanación de los altares como expresión de la cancelación o prohibición de un
culto, por ejemplo, el caso de la profanación del altar de Betel por Josías (2 Re 23,1516), o la profanación del alta de Jerusalén por Antíoco IV (1 Mac 4,38-51), parece
claro, y P. Ackroyd lo da como un dato seguro (ACKROYD, 1968, p. 26), que dicha
profanación también se produjo en Jerusalén cuando el asalto por Nabusardán (2
Re 25,17-22).
Con todo, es posible preguntarse si la destrucción del templo llevó consigo
la total desaparición del culto en Jerusalén, particularmente cuando Jr 41,4-5
parece dar a entender la pervivencia del culto en el Templo, al menos, en tiempos
de Godolías: " 4 Al día siguiente del asesinato de Guedalías, cuando todavía nadie
se había enterado de lo sucedido, 5 llegaron de Siquem, Siló y Samaria ochenta
hombres, que llevaban la barba afeitada, la ropa rasgada y el cuerpo lleno de
heridas que ellos mismos se habían hecho. Llevaban además cereales e incienso
para ofrecerlos al Señor en el templo" (Jer 41,4-5).
J. Blenkinsopp, intentando responder a la cuestión, desarrolla una
hipótesis sobre la posible existencia, en la primera parte del exilio, de dos centros
de culto, Mizpá y Betel. Una vez muerto Godolías, Betel, sin embargo, se habría
consolidado como centro oficial de culto, y habría sido reconocida incluso una
dinastía sacerdotal de ascendencia aaronita (BLENKINSOPP, 1998).
La hipótesis se apoya, en primer lugar en textos bíblicos como Ez 7,13 que afirma "1 El día cuatro del mes noveno (llamado Quisleu), del cuarto año
del gobierno del rey Darío, el Señor dirigió un mensaje al profeta Zacarías. 2 En
aquel tiempo, el pueblo de Betel había enviado a Saréze y a Réguem-mélec, con
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sus hombres, a pedir la ayuda del Señor 3 y a preguntarles a los profetas y a los
sacerdotes del templo del Señor todopoderoso: “¿Habremos de seguir guardando
luto y ayuno el quinto mes de cada año, tal como lo hemos hecho hasta ahora?”.
Además, la información que proviene de la arqueología muestra,
por una parte, como ya se ha dicho, que Mizpá fue capital de la provincia de Judá
durante el periodo babilonio y, por otra, que Betel fue destruida bien avanzado el
periodo neobabilonio.
Por otra parte, este mismo autor sostiene que la pervivencia de un
sacerdocio aaronita en Betel justificaría por qué los textos del primer periodo persa
nunca hablan de un sacerdocio aaronita en Jerusalén.
While the issue of one sanctuary or two is probably insoluble,
the explanation which I consider least open to objection is that
Mizpah served as both the political and the religious centre
of the province in the early period of Babylonian rule, down
to the attempted coup d’état of Ishmael, and that Bethel, for
reasons unknown, then took over as the imperially designated
centre of worship. Bethel would then have retained this
status into the early Persian period, that is, until it lost out to
Jerusalem as centre of worship. Since we do not know how
soon after the fall of Jerusalem Gedaliah was assassinated (we
are given the month but not the year in Jer 41:1), we cannot
establish a terminus a quo for the change. The archaeological
data have suggested that Bethel was destroyed at some point
in the late Neo-Babylonian or early Achaemenid period, but
since chronological estimates differ by as much as eighty
years, we have no sound basis for a terminus ad quem either
[…]. If, then, the official or state sanctuary of the Babylonian
province of Judah was at some point in time located at
Bethel, it can be plausibly suggested that the clergy staffing it
claimed the name of Aaron for themselves in continuity with
their forebears during the time of the Northern Kingdom.
The thesis that Bethel during the Neo-Babylonian and early
Persian periods provided a pied-à-terre in Judah for Aaronite
priests is consistent with the reading of the prophetic texts
discussed earlier (Jer 41:5; Zech 7:1-3; Hag 2:14), fits well with
what we know about the political history of the province
under Babylonian and Achaemenid rule, and will help to
explain why texts from the early Persian period never refer to
the priesthood of Jerusalem as Aaronite.( BLENKINSOPP, 1998,
p. 34).

5

5 “Embora a questão de um santuário ou dois seja provavelmente insolúvel, a explicação que considero
menos aberta à objeção é que Mizpá serviu como centro político e religioso da província no período
inicial do governo babilônico, até a tentativa de golpe de Estado de Ismael e que Betel, por razões
desconhecidas, então assumiu como o centro de culto imperialmente designado. Betel então teria
mantido esse status no início do período persa, isto é, até perder para Jerusalém como centro de
adoração. Uma vez que não sabemos quão logo após a queda de Jerusalém Godolias foi assassinado
(nos é dado o mês mas não o ano em Jer 41, 1), não podemos estabelecer um terminus ad quo para a
mudança. Os dados arqueológicos sugeriram que Betel foi destruído em algum momento no período
tardio neobabilônico ou aquemênida, mas como as estimativas cronológicas diferem em até oitenta
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Finalmente, el análisis de los textos de Jeremías que hace Leuchter
muestra cómo, a pesar de la condición levita del profeta, éste, a diferencia de Isaías
o Ezequiel, reinterpreta la religión de Judá en claves distintas a las propias del
periodo del primer templo (objetos de culto, ritos, artífices...), centrándose en la
persona misma del profeta: "As a result, the personality of Jeremiah emerging from
the book bearing his name becomes a theological, social, historical, and didactic
symbol to which exiled Judahites could look as a model of faith and behavior
during times of uncertainty"6. (LEUCHTER, 2011, p. 114).
Esta nueva teología tendrá un impacto esencial en la composición del
Pentateuco y en la atribución de su autoría a la figura de Moisés; no sólo eso, ofrecerá
toda una perspectiva teológica que iluminará a todos los judíos en diáspora.
La cuestión queda totalmente abierta, al menos mientras no se encuentre
una fuente más sólida que la bíblica que, hoy por hoy, es la única de la que
disponemos.
En todo caso, Nabucodonosor, no sólo llevó deportado al último rey
judaíta, y con ello hizo desaparecer la monarquía davídica; destruyó por completo
la capital y el templo; llevó deportados a Babilonia un buen número de judíos;
provocó el exilio en Egipto de otros muchos y, sabiéndolo o no, cambió el ritmo
de la historia de este pueblo; del modo de comprenderse a sí mismo y a su Dios.

4 La información sobre los deportados y exiliados
Un estudio sobre la caída de Jerusalén no puede ignorar la suerte de sus
moradores. En párrafos previos hemos mostrado algunos datos sobre el descenso
de población en la capital y su entorno. En este apartado tratamos de aportar
alguna información sobre los grupos deportados a Babilonia, y sobre otros grupos
que habrían decidido exiliarse en Egipto.
4.1 Las fuentes de información

anos, não temos base sólida igualmente para um terminus ad quem […]. Se, então, o santuário oficial
ou estatal da província babilônica de Judá foi em algum momento localizado em Betel, pode ser
plausivelmente sugerido que o clero reivindicou o nome de Aarão por si mesmo em continuidade
com seus antepassados durante o tempo do Reino do Norte. A tese de que Betel durante os períodos
neobabilônico e persa primitivo forneceu um pied-à-terre em Judá para os sacerdotes aronitas é
consistente com a leitura dos textos proféticos discutidos anteriormente (Jr 41, 5; Zc 7, 1-3; Ag 2:14),
se encaixa bem com o que sabemos sobre a história política da província sob o domínio babilônico e
aquemênida, e vai ajudar a explicar por que os textos do início do período persa nunca se referem ao
sacerdócio de Jerusalém como aaronita.”
6 “Como resultado, a personalidade de Jeremias emergindo do livro que leva seu nome torna-se um
símbolo teológico, social, histórico e didático ao qual os judaitas exilados poderiam olhar como um
modelo de fé e comportamento em tempos de incerteza.”
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4.1.1 Los deportados a Babilonia
Las primeras informaciones extraídas de los datos arqueológicos sobre
la presencia de los judíos en Babilonia llegan a Europa gracias a las excavaciones
alemanas de finales del s. XIX.
De este periodo procede el archivo de Murasu, excavado entre 1888 y
1900 en las ruinas de Nippur, formado por 700 tablillas que reflejan las actividades
económicas de una importante familia de comerciantes, y que documenta su trato
comercial con sujetos que, por su nombre judío, nos dan información útil para
conocer la vida de algunos de los deportados (PEARCE, 2015, p. 8).
Por otra parte, la conocida como Weidner ration list, conservada en una tablilla
encontrada en el palacio sur de Babilonia, cerca de la puerta de Ishtar, documenta las
raciones de alimento con las que se proveía a individuos de la corte de cierto nivel
social, entre los que aparecen mencionados Jeconías y sus hijos. El texto, además,
confirma el dato de la presencia de otros deportados de territorios asolados por los
babilonios en la campaña del Levante, por ejemplo, egipcios y filisteos.
Además, M. Jursa estudió la tablilla conocida como Nebo-Sarsekim, que
estaba en los fondos del Museo Británico al menos desde 1920, y afirmó que
el Nebo-Sarsekim al que se refiere la tablilla es el mismo oficial babilonio que
participó del asalto a la ciudad en tiempos de Sedecías, y que aparece citado en el
texto hebreo masorético en Jer 39,3 (JURSA, 2008, pp. 9-10)
Por otra parte, en los últimos años se van editando una serie de tablillas
dispersas por distintos museos y colecciones del mundo (Diaspora Museum de
Tel Aviv; Schøyen Collection; Moussaieff Collection...), cuyos textos nos informan
de cómo la política de deportaciones de los babilonios tenía más que ver con la
necesidad de neutralizar los posibles focos de resistencia a la política babilonia en
los pequeños reinos vasallos, que en la necesidad de sofocar la identidad de los
deportados.
Así, Joannes y Lemaire (JOANNES; LEMAIRE, 1999), que estudiaron las
tablillas de la Moussaieff Collection, documentan la presencia de judíos en las
ciudades de con nombres de origen semita (Bit Nazar, "ciudad de la casa de Nazar",
y Bit Abi Ram, "ciudad de la casa de Abraham"), así como una ciudad llamada Nar
Kabara que permite recordar la Chebar citada por el profeta Ezequiel (Ez 1,1-3).
Y desde 2014, las ediciones realizadas por L. Pearce y C. Wunsch (PEARCE.;
WUNSCH, 2014), nos permiten conocer los textos de la ciudad de Al Yahudu,
escritos quince y veinte años después de la deportación, que ofrecen información
sobre los deportados a Babilonia entre 597 aC y 587 aC a los que se refieren las
fuentes bíblicas (2 Re 24,12.15-16; 25,9.30; Jer 52,28-34).
4.1.2 La diáspora egipcia
Por otra parte, tanto el profeta Jeremías (Jer 43,5-7), como la información
procedente de las excavaciones de la isla de Elefantina, en la primera catarata del
Nilo, nos dan noticias sobre la existencia de una colonia de judíos allí asentados
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durante la dinastía egipcia XXVI (672-525 a.C) cuando numerosos grupos de
extranjeros entraron en Egipto y trabajaron como mercenarios del ejército o como
mercaderes.
Aunque no sabemos cuándo fue fundada, los papiros revelan que en el
momento de la conquista persa (525 a.C.), la colonia existía, y tenía un santuario en
el corazón de uno de los barrios de la zona sur de la colonia, que Cambises respetó
(cosa que no hizo con los templos dedicados a las divinidades egipcias).
Probablemente, en el final del periodo monárquico, las poblaciones
del Norte y del Sur consideraron que Egipto les ofrecía un lugar a salvo de las
contiendas político-militares en las que se veían inmersas como consecuencia de
la presión de los ejércitos asirio y babilonio (McLAURIN, 1968).
De esta colonia tenemos abundante información gracias a los papiros
encontrados en ella desde 1893.
En 1968, Bezalel Porten presentó en 1968 el que puede considerarse,
hasta la fecha, el estudio general más completo sobre la colonia judía de Elefantina
(PORTEN, 1968). Los estudios publicados con posterioridad a esa fecha continuaron
desarrollando temas legales y religiosos.
En un artículo reciente, D. Pérez Góndar hace notar que
“Los documentos encontrados que más interés suscitaron fueron
los papiros arameos procedentes de varios archivos personales y
que contenían información directa de un periodo algo superior a
un siglo (525-400 a.C.) 3. Se trata de documentos legales, contables,
administrativos y diplomáticos. También han aparecido cartas
personales que recogen sucesos concretos de la vida cotidiana de
la población del lugar. No han aparecido textos bíblicos y los únicos
documentos literarios son copias de la Sabiduría de Ahikar y de la
Inscripción de Behistún”. (PÉREZ GÓNDAR, 2018, p. 25)

En este momento, el estudio de los materiales recibe un impulso especial
gracias al Erc Project Elephantine7.
4.2 Las noticias sobre los deportados

4.2.1 Los deportados a Babilonia
Gracias a la información de la que nos proveen los estudios de todas
estas tablillas, podemos afirmar con cierta seguridad que los judíos deportados a
Babilonia vivían, fundamentalmente, en zonas rurales, en ciudades identificadas
como "de los judíos" (Āl-Yāhūdu), y que participaban de las actividades económicas
propias de la zona.
7 ERC Project ELEPHANTINE, en https://www.smb.museum/en/museums-institutions/aegyptisches-museumund-papyrussammlung/collection-research/research/erc-project-elephantine-localizing-4000-years-ofcultural-history-texts-and-scripts-from-elephantine-island-in-egypt.html, consulta 27 de mayo de 2018.
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Así, en general, y frente a lo que se ha pensado, los judíos se dedicaron a
actividades propias del medio rural, principalmente, agrícolas y ganaderas. Parece
que las autoridades babilonias habrían entregado a los judíos distintas extensiones
de terreno junto a las nuevas canalizaciones de agua abiertas con el objetivo
de hacer más próspero el imperio, con la obligación de explotarlas, y pagar los
correspondientes impuestos (WUNSCH; MAGDALENE, 2011).
Estos judíos, como ya sugiere la carta de Jeremías, se habrían mezclado
con los moradores del país, llegando a contraer matrimonios legales con ellos.
Por último, los documentos más tardíos también dan fe también de la
capacidad de algunos judíos de prosperar socialmente, participando, incluso, a
participar de la estructura organizativa del país como mercaderes de la corte o
consortes o descendientes de miembros de la corte.
4.2.2 La diáspora egipcia
Los documentos de Elefantina hablan, sin duda alguna, de la matriz judía
de la colonia: conocemos los nombres judíos de muchos de sus miembros, las
relaciones que mantenían con Jerusalén, y el culto a Yahô.
Las excavaciones lideradas por un grupo de arqueólogos alemanes han
sacado a la luz, además, un posible templo propio de los judíos en el corazón de
uno de los barrios de la zona sur de la colonia perteneciente al tiempo de la xxvii
Dinastía (ROSENBERG, 2004).
El dios a quien dan culto es Yahô, de quien dicen que “es Dios” y también
“dios del cielo”. Junto a él están situadas otras divinidades muy propias de la zona
de Betel, por ejemplo, la Anat. Ante los tribunales han de prestar juramento por él.
Y tienen un templo en el que ofrecen sacrificios según la Ley de Moisés, mantienen
relaciones con el sacerdocio de Jerusalén y celebran fiestas judías como los Ázimos.
El hecho de que en el templo se diera culto a Yahveh y a la Anat puede
hacernos pensar en la existencia de la colonia desde antes de la reforma de
Josías, que no habría sido asumida por los judíos de Elefantina, o en que quizás,
simplemente, los fundadores de la colonia fueran oriundos del Reino Norte y que
la colonia fue recibiendo después, como consecuencia de los avatares políticos,
población procedente de Judea (TOORN, 1992).
Así, la existencia de esta colonia podría explicar, por ejemplo, que el grupo
de la tercera deportación, la que sigue a la muerte de Godolías, pensase en Egipto
como lugar de destino. Según Jeremías, se asentaron en Tafnes, Menfis, Patros y
Migdol (Jr 43,7-8).
En todo caso, hemos de reconocer que en contexto de diáspora, dado que
al parecer estos colonos se desplazaron a Elefantina voluntariamente, los judíos de
esta zona de Egipto sí tuvieron templo y mantuvieron un culto basado en la Ley de
Moisés.
Así, D. Pérez Góndar afirma
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en los documentos conservados, nos hablan de un estadio de escaso
desarrollo respecto del judaísmo que conocemos después centrado
en Jerusalén . Además, de la documentación se puede deducir
una cierta independencia de Elefantina respecto de Jerusalén. Sin
embargo, debemos ser cautos porque, aunque es cierto que se
conserva alguna correspondencia con las autoridades residentes en
Palestina, da la impresión, a la luz de los documentos conservados,
de que las misivas no eran contestadas. No parece descabellado
suponer que Elefantina era una comunidad que no estaba insertada
de modo pleno en lo que se denomina judaísmo del segundo templo.
(PÉREZ GÓNDAR, 2018, p.28)

5. Algunas conclusiones
La costumbre de los gobernantes de Israel y Judá de traicionar las lealtades
debidas a los imperios a los que se sometieron, tuvo graves consecuencias para
ambos reinos.
Por lo que tiene que ver con la dominación babilonia, la reacción de
Nabucodonosor no sólo llevó deportado al último rey judaíta, y con ello hizo
desaparecer la monarquía davídica; además, destruyó por completo la capital y
el templo; y, finalmente, llevó deportados a Babilonia un buen número de judíos,
provocando, además, el exilio en Egipto de otros muchos.
Por otra parte, en la periferia del reino del sur (el Neguev, el valle del Jordán
y la Shefelah) se produjo un colapso total de las estructuras económicas y políticas
de los asentamientos de población, agravado por el hecho de que no había ya un
ejército capaz de defenderlos, de modo que se produjo un abandono sucesivo de
estos territorios de frontera, y una progresiva ocupación durante el periodo neobabilonio por parte de grupos que penetraron desde el sur y el este. Esto explica
la reconfiguración de fronteras que se dará durante el periodo persa, en el que
muchos de estos asentamientos pasarán a formar parte de los pueblos asentados
en la zona transjordana, como Edom.
Todos estos datos nos permiten comprender en qué manera el periodo
neo-babilonio, a pesar de estar prácticamente silenciado en las fuentes bíblicos,
constituye un tiempo en el que cambia el ritmo de la historia de Israel; y del modo
de comprenderse a sí mismo y a su Dios.
Los setenta años del periodo babilonio, con su mestizaje y su nostalgia,
alumbraron el Judaísmo, que en el nacimiento de las Escrituras en sentido canónico,
tuvo una de sus expresiones más propias.

La existencia de un templo en Elefantina, la ausencia total de textos
sagrados bíblicos, incluso algunas de las costumbres manifestadas
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REDE ECLESIAL PANAMAZÔNICA. Amazônia: novos caminhos para a Igreja e para
uma ecologia integral. Documento preparatório do Sínodo para a Amazônia.
Brasília, DF: Edições CNBB, 2018. ISBN: 978-85-79726-70-5
No mês de Outubro de 2019, a Igreja Católica realizará, em Roma, o Sínodo
para a Amazônia. Este Sínodo foi anunciado pelo Papa Francisco em outubro de
2017 e terá como tema central: “Amazônia: novos caminhos para a Igreja e para
uma ecologia integral”. Já nos últimos anos a Igreja, através das Campanhas da
Fraternidade, tem manifestado o seu cuidado para com a realidade ecológica.
Questões climáticas, das águas e dos biomas têm despertado o Povo de Deus para
o cuidado para com o Planeta Terra, “nossa casa comum”. A Amazônia, portanto,
tem estado no foco destas discussões que ultrapassam seu próprio território
geográfico, pois, é dela que depende a boa saúde do planeta e de seus habitantes.
Mas o que é um sínodo? Sínodo, na verdade, é uma assembleia convocada pela
Papa e que envolve líderes católicos e especialistas do mundo inteiro objetivando
refletir, de maneira conjunta, sobre temas relevantes para o bem da Igreja e de toda
a humanidade. Este é o melhor método para ajudar o Povo de Deus a “caminhar
juntos na unidade”. O Papa Francisco tem lançado mão deste método com certa
frequência para recolocar em pauta vários temas que julga necessários para os
cristãos leigos e leigas do terceiro milênio. Foi assim com o tema sobre a família de
onde saiu sua exortação apostólica “Amoris Laetitia”. Neste ano de 2018 o tema em
destaque foi “Juventude: fé e discernimento vocacional”. Seu predecessor, o Papa
Bento XVI, também presenteou a Igreja com um sínodo sobre a Palavra de Deus,
donde adveio sua exortação apostólica “Verbum Domini”.
O Sínodo sobre a Amazônia.
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Para a realização deste Sínodo, a Igreja lançou mão de um documento
preparatório com reflexões e perguntas a serem respondidas por grupos afins e
em realidades diferentes. A finalidade deste questionário é escutar a Igreja de Deus
sobre os ‘novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral’ na Amazônia.
O Espírito fala através de todo o povo de Deus. Nessa escuta podem-se conhecer
os desafios, as esperanças, as propostas e reconhecer os novos caminhos que
Deus pede à Igreja nesse território. Este questionário está destinado aos pastores
para que eles o respondam consultando o povo de Deus. Para esta finalidade são
convidados a buscar os meios mais adequados segundo as respectivas realidades
locais.
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O questionário está dividido, metodologicamente, de acordo com as partes
do Documento Preparatório, para facilitar os trabalhos que serão realizados pelas
comunidades e grupos que responderão as perguntas. Por exemplo, a I Parte irá
perguntar sobre “Quais são os problemas mais importantes em sua comunidade:
as ameaças e dificuldades para a vida, o território e a cultura?”. A II Parte, por sua
vez, indaga sobre “que esperança oferece a presença da Igreja às comunidades
amazônicas para a vida, o território e a cultura?”. Enfim, a III Parte lança o olhar para
a frente, perguntando “Que Igreja sonhamos para a Amazônia? Como imaginamos
uma Igreja em saída e com rosto amazônico e que características ela deveria ter?”.
O Sínodo em questão, portanto, já começou a ser preparado e trabalhado a
certo tempo. Pois, segundo o próprio Papa Francisco, “novos caminhos de evangelização
devem ser elaborados para e com o Povo de Deus que habita nesta região tão vasta, rica
e peculiar: habitantes de comunidades e zonas rurais, de cidades e grandes metrópoles,
ribeirinhos, migrantes e deslocados e, especialmente, para e com os povos indígenas”
(Documento preparatório).“Para a Igreja é de vital importância escutar os povos indígenas
e todas as comunidades que vivem na Amazônia, como os primeiros interlocutores
deste sínodo”, atestou o Papa Francisco no encontro com os povos indígenas em Puerto
Maldonado, no Peru, em Janeiro de 2018. Este documento preparatório, portanto, através
do seu texto base, oferece e possibilita uma vasta análise da conjuntura atual da Amazônia
com os seus valores e dificuldades e aponta recursos assim como novos caminhos para a
Igreja neste imenso território. O material objetiva preparar as comunidades para o sínodo
e ouvi-las, para que essa grande assembleia repercuta, de fato, os clamores que saem das
bases; desejo expresso pelo Papa Francisco.
Metodologia do documento preparatório
O documento preparatório está distribuído em 3 grandes partes: Ver,
discernir e agir.
A primeira parte é o “VER”. Ela traz um convite a olhar a identidade e os
clamores dos povos que vivem na Pan-Amazônia1
A realidade territorial: a chamada Pan-Amazônia não é homogênea. Sua
realidade é muito diversa. Pode-se dizer que há muitos tipos de “Amazônia” dentro
deste imenso território2. A bacia amazônica representa, para o Planeta Terra, uma
das maiores reservas de biodiversidade (30% a 50% da flora e fauna do mundo), de
água doce (20% da água doce não congelada de todo o planeta), e possui mais de
um terço das florestas primárias do planeta.
O Regional Oeste 2 da CNBB, que compõe o Estado do Mato Grosso, com
suas oito dioceses, faz parte da chamada Pan-Amazônia e representa três biomas:
Amazônia, Pantanal e Cerrado.
1 Entende-se por Pan-Amazônia todo o território que compõe a região além da bacia dos rios.
2 São mais de sete milhões e meio de quilômetros quadrados, com vários países que fazem parte deste
grande bioma que é a Amazônia (Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela).
Outros territórios circunvizinhos da América do Sul acabam recebendo influências climáticas dadas
suas proximidades geográficas.

STUDIUM, Várzea Grande, ano 4, n. 7, p. 1-130, setembro 2018

|

Rescensões 91

O bioma Pantanal, dentre todos, é o de menor extensão territorial; porém,
sua importância é incalculável: é a maior planície inundável do planeta e possui
grande concentração de animais (mais de duas mil espécies). É também chamado
de “santuário ecológico”.
O bioma Amazônia é o maior bioma brasileiro. Riquíssimo em vida
animal e vegetal. Contém mais de 4.200 espécies de animais e mais de 30 mil
espécies de vegetais. Com a devastação constante da Amazônia, as queimadas e a
contaminação dos rios, toda esta riqueza está sendo colocada em risco.
O bioma Cerrado é o segundo maior em extensão territorial. Possui mais
de 300 mil espécies de vida animal e mais de 23 mil espécies de vida vegetal.
É considerado como “o berço das águas”. Este bioma é fundamental para a
conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos.
Porém, a preocupação do Sínodo sobre a Amazônia não se restringe à realidade
geográfica e climática da Pan-Amazônia. Sua atenção volta-se também para a diversidade:
A realidade sociocultural: dadas as proporções geográficas, a Amazônia
é uma região na qual vivem e convivem povos e culturas diversos, e com modos de
vida diferentes. Os recursos hídricos se colocam como ponto de convergência dado
a interdependência desses recursos dos chamados “povos das águas”; comunidades
ribeirinhas que dependem do movimento cíclico dos rios (inundação, reflexo e
período de seca). Há, portanto, relação de dependência e respeito, pois, para estes
povos, “a vida dirige o rio” e “o rio dirige a vida”. (Documento Preparatório, p. 10).
Portanto, a deterioração da qualidade das águas de um rio não representa apenas
um dano ambiental, mas a perda de identidade de muitas gerações que têm, no
rio, a sua referência de vida, os costumes e sua sobrevivência.
Faz-se necessário lembrar, que neste vasto território, habitam cerca
de três milhões de indígenas distribuídos em aproximadamente 390 povos e
nacionalidades diferentes. A vida destes povos da Amazônia depende, em grande
parte, daquilo que a própria floresta e rios lhes oferecem de recursos animais e
vegetais: a caça, o extrativismo e a coleta de alimentos. O desenvolvimento urbano
não integral e nem inclusivo destes povos, assim como, o crescimento desmedido
das atividades agropecuárias, extrativistas e madeireiras, onde se sobrepõe o
interesse lucrativo, acaba por danificar a beleza ecológica e empobrecer a riqueza
social e cultural desta vasta região.
A realidade eclesial: a Igreja Católica se faz presente na Amazônia desde
o tempo colonial espanhol e português, mas tem acentuado sua voz profética
principalmente a partir do Concílio Vaticano II e das Conferências Episcopais LatinoAmericanas (Medellín – 1968, Puebla – 1979, Santo Domingo – 1992) e, ultimamente,
Aparecida ao afirmar:“A sociedade tende a menosprezá-los, desconhecendo o porquê
de suas diferenças. Sua situação social está marcada pela exclusão e a pobreza”. (DAp
89). Em sua história missionária na Amazônia, a Igreja Católica tem dado testemunho
de fé, persistência e espírito martirial e ajudado os povos amazônicos a uma “maior
abertura à ação de Deus, o sentido da gratidão pelos frutos da terra, o caráter
sagrado da vida humana e a valorização da família, o sentido de solidariedade e a
corresponsabilidade no trabalho comum, a importância do culto, a crença em uma
vida ultraterrena e tantos outros valores (DSD 17).
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O Papa Francisco tem denunciado profeticamente as atuais situações de
descasos com os povos amazônicos onde a natureza é destruída não tendo em
conta os povos que ali vivem. Ele nos alerta que a natureza é nossa “casa comum”
e foi criada para ser o lar de todos os seres viventes. “É bom para a humanidade e
para o mundo que nós, crentes, conheçamos melhor os compromissos ecológicos
que brotam das nossas convicções”, ensina o Papa (LS 64). Na mesma encíclica,
Francisco afirma que “a existência humana se baseia em três relações fundamentais
e interligadas: as relações com Deus, com o próximo e com a terra. Nós somos parte
da terra. O cuidado do planeta deve ser de todos” (LS 66). Para o Papa, Deus uniunos tão estreitamente ao mundo que nos rodeia que a desertificação do solo é
como uma doença para cada um, e podemos lamentar a extinção de uma espécie
como se fosse uma mutilação. Destarte, podemos afirmar que o mundo criado por
Deus reflete a grandeza do seu amor e cabe, ao ser humano, cuidados especiais,
pois Deus volta o seu olhar para nós através de todas as suas criaturas.
Por fim, a Igreja tem atenções especiais para com a família, primeira comunidade
da nossa existência, também chamada “santuário da vida”. É ali que se deve incentivar o
bem viver como um projeto de harmonia entre Deus, os povos e a natureza, promovendo
assim, uma ecologia integral (Cf. documento preparatório, p. 21).
A segunda parte do documento preparatório ensina a “discernir” iluminando
as reflexões para uma conversão pastoral e ecológica a partir das dimensões bíblicoteológica, social, ecológica, sacramental e eclesial-missionária. Por fim, o documento
preparatório aponta para o “agir”. Faz-se necessário vislumbrar novos caminhos
para uma Igreja com rosto amazônico. Neste caso, o texto reflete sobre o que seria
este rosto, sua dimensão profética, os ministérios e os novos caminhos, sempre “a
partir da vivência da diversidade cultural dos povos”. As reflexões ai contidas trazem
à tona os alertas do próprio Papa Francisco em sua Carta Encíclica “Laudato Sí”,
sobre o cuidado para com a casa comum. Para o papa, na floresta amazônica, que
é de vital importância para o Planeta Terra, vive-se uma crise acentuada, devido a
uma prolongada intervenção humana na qual predomina a “cultura do descarte” e
a mentalidade extrativista (LS 16). O documento acena também para a riqueza da
biodiversidade além de uma população multiétnica, pluricultural e plurirreligiosa,
exigindo dos seus a convivência saudável em defesa da vida em sentido amplo. É
dai que se poderá perceber os anseios e sonhos na busca de um futuro tranquilo
e de bem viver também para as futuras gerações buscando a construção de um
mundo capaz de romper com as estruturas que sacrificam a vida e construir redes de
solidariedade, de interculturalidade e de encontro (EG 220).
A Igreja e o anúncio do Evangelho na Amazônia
É fato que a Igreja Católica tem uma história missionária secular na
Amazônia. Sabemos também que sua ação evangelizadora seguiu e segue os
métodos inerentes a cada época. A história é feita assim de homens e mulheres que
se doam à missão com os recursos que estão disponíveis no seu tempo e espaço. Nas
pegadas de Jesus muitos irmãos e irmãs tombaram por terra com a Bíblia na mão e
o louvor a Deus nos lábios. Os sacramentos e as devoções populares alimentaram e
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alimentam, ainda hoje, uma multidão de fieis em Cristo. A experiência de pequenas
comunidades enriquece e envolve o Povo de Deus na caminhada de fé.
Realidades ainda pendentes
O altar vazio. O despertar da fé e a procura pelos sacramentos, especialmente
a Eucaristia, ainda é muito forte nos países emergentes do terceiro mundo. Na
Amazônia não é diferente. O Povo de Deus busca a Eucaristia dominical, direito que
lhe é concedido pela própria Igreja e que lhe ensina como obrigação. No entanto, em
muitos casos, o “altar está vazio”. Não há clero suficiente para responder a esse direito
do povo e ensinamento da Igreja. Há, nesta vasta região da Amazônia, paróquias
com mais de 50 comunidades e tendo apenas um padre para o atendimento ao Povo
de Deus. A falta de padres é notória a olho nu e atinge hoje toda a Igreja. Sabemos
que não basta dizer “precisamos de mais vocações”; elas não virão a contento neste
novo contexto sócio, econômico e religioso. As novas configurações familiares
não apontam mais para esta direção. Cabe à Igreja abrir novos horizontes, novas
propostas “corajosas” como nos tem insistido, sabiamente, o Papa Francisco.
Esta realidade não é nova na Igreja. Em sua existência nascente em Jerusalém,
o problema já se fazia ver. Líderes corajosos não focaram na passividade e levaram as
dificuldades aos apóstolos. Estes, preocupados com o presente e o futuro da Igreja,
pediram às comunidades que indicassem pessoas para que fossem orientadas e depois
recebessem a imposição das mãos dos apóstolos (Cf. At 6,1-6; 14,23; 15,6ss...).
Foi assim que a Igreja primitiva encaminhou o problema e é assim que
a nossa Igreja do terceiro milênio também o deve fazer, particularmente na
Amazônia. Acreditamos que os “novos tempos” exigem também novos métodos
e uma nova visão eclesiológica. Encanta-nos o alento dado pelo Papa Francisco
na Evagelii Gaudium n. 33 ao dizer que “a pastoral em chave missionária exige o
abandono deste cômodo critério pastoral: ‘ fez-se sempre assim’. Convido a todos a
serem ousados e criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo e
os métodos evangelizadores das respectivas comunidades”.
O Dia do Senhor celebrado de modo incompleto
As estatísticas indicam que mais de 70% das comunidades católicas na
Amazônia não tem a celebração eucarística, mas sim a celebração do culto dominical.
É digno de louvor a Deus pela fé do nosso povo e disposição em escutar a Palavra de
Deus, porém, a Bíblia nos diz que “no primeiro dia da semana estávamos reunidos para
partir o pão” (Atos 2,7). Nosso Catecismo também ensina a obrigação de participar da
Missa todos os domingos. Assim, o Dia do Senhor e a Ceia do Senhor estão mutuamente
implicados: o Dia do Senhor é o dia de sua ressurreição e a Ceia do senhor é a celebração
da sua ressurreição. Desde as primeiras comunidades o modo de celebrar a Dia do
Senhor foi sempre a celebração da Ceia do Senhor. É entristecedor constatar que mais
de 70% de nossas comunidades não podem ter a Eucaristia aos domingos porque não
tem padres para lhes oferecer. Nos perguntamos se devemos aceitar isso passivamente
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como uma fatalidade do nosso tempo ou se devemos reorganizar os ministérios em
nossa Igreja para que cada comunidade possa ser enriquecida e alimentada, no dia do
Senhor, com o “Pão que desceu do Céu para dar vida ao mundo”.
Tanto na América Latina, na Ásia quanto na África, a maioria das nossas
comunidades é conduzida por leigos e leigas preparados pela própria Igreja;
esta é uma das nossas maiores riqueza pastorais. Esta realidade é constatada na
Evagelii Gaudium n. 102 pelo Papa Francisco: “A imensa maioria do Povo de Deus
é constituída por leigos. A seu serviço está uma minoria: os ministros ordenados.
Cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos na Igreja. Embora não
suficiente, pode-se contar com um numeroso laicato, dotado de um arreigado
sentido de comunidade e uma grande fidelidade ao compromisso da caridade, da
catequese, da celebração da fé”. Estas lideranças conduzem a celebração dominical
da Palavra, assim como assumem também tantos outros compromissos no seio da
comunidade mantendo viva a fé do Povo de Deus. Estão presentes nos conselhos
paroquiais, na preparação para os sacramentos, nas visitas e consolo aos doentes
e nas exéquias. Estes ministérios de base significam alternativas missionárias
e transformadoras do Povo de Deus assumindo seu batismo. Não é por menos
que o Documento de Aparecida, n. 116, sugere que se abram aos leigos e leigas
“espaços de participação confiando-lhes ministérios e responsabilidades em uma
Igreja onde todos vivam de maneira responsável seu compromisso cristão”. É na
comunidade organizada ministerialmente que se manifesta a sacrametalidade
da Igreja. É através da riqueza ministerial das comunidades que a Igreja efetiva-se
como sinal eficaz e instrumento pelo qual transita a graça e a misericórdia de Deus.
É isto que a torna Igreja de Cristo, sempre antiga e sempre nova em seu exercício
ministerial e sacramental, abrindo caminhos para um novo tipo de organização e
participação do Povo de Deus na história da salvação. (Cf. Puebla, n. 273).
Concluindo
Oxalá este Sínodo sobre a Amazônia, já em curso, traga discernimento para
estes novos tempos, pois “o grito da Amazônia ao Criador é semelhante ao grito do
Povo de Deus no Egito” (cf. Ex 3,7). É um grito desde a escravidão e o abandono,
que clama por liberdade e pela escuta de Deus” (Doc. preparatório. P. 28). Que este
Sínodo esteja atento ao que o “Espírito diz à Igreja” e abra novos caminhos com
propostas valentes, ousadas e sem medo, segundo a vontade do próprio Cristo.
Assim sendo, rezemos para que nossa Igreja Católica efetive, na prática, aquilo
que ela é de fato: Ecclesia de Eucharistia – uma Igreja que vive da Eucaristia. Que o
mesmo ardor com que Paulo orientava suas comunidades, se faça ver neste trabalho
sinodal: “Por isso, não desanimamos no exercício deste ministério que recebemos da
misericórdia divina. Pois, “trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos
reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós” (2Cor 4,1.7).
Pe. Jair Fante
Secretário Executivo da CNBB – RO2
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ARANTES, Ana Claudia Quintana. A morte é um dia que vale a pena viver.
Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2016. Dimensões: 20,4 x 13,8 x 1,6 cm. ISBN10: 8544104401.
A médica formada na USP, com pós-graduação em psicologia, Ana Claudia
Quintana Arantes, responde a respeito do seu trabalho numa festa assim: “Eu cuido de
pessoas que morrem” (p. 8), ou seja, se dedica aos cuidados paliativos de pacientes em
estado terminal. Esta vontade para auxiliar a ver a morte diferente em geral não é bem
aceita, pois as pessoas não querem falar desse assunto. Contudo, indica a que veio no
título do seu livro: A morte é um dia que vale a pena viver. Estes cuidados ditos paliativos
que também a família faz com tanto zelo ou mesmo os xamãs em geral não são refletidos.
A autora faz um texto autobiográfico que auxilia na leitura. E alerta que estes cuidados
estão para além de esperar a morte chegar ou mesmo do apoio à eutanásia1, por isso
propõe que a morte chegue no tempo certo pela ortotanásia e a kalotanásia, a morte
bela (p. 52).
Alegrou-me que o diálogo com os doentes é chamado anamnese, processo de
partejar ideias nas pessoas, conceito vindo do filósofo grego Sócrates. Quando a autora
se deparou com a afirmação de que não há mais nada a fazer nos casos terminais, entrou
em crise e se refugiou no trabalho com parturientes, uma dor que gera vida. Também
os casos já consumados nas autópsias, no Serviço de Verificação de Óbitos e no IML, foi
importante para ver um outro lado da vida-morte. Mas foi como geriatra que encontrou
a forma de dar atenção às pessoas e tornar a vida mais importante que a doença. Por isso
deixou registrado: “Gosto de cavar as histórias como quem procura tesouros. E eu sempre
os encontro.” (p. 27)
Existe muito a fazer pela pessoa que foi acometida por uma doença e
desenganada pelos médicos. Quando os enfermos encontram o carinho e o cuidado
da família, da Igreja e dos médicos no fim da vida, a paz conforta quem está morrendo
e seus familiares (p. 47). O home care auxilia a ter mais familiaridade para este fim dos
tempos, pois “Preciso de morfina. Para ele, para mim, para o mundo. Algo que possa
sedar tamanha dor e tamanha impotência” (p. 32). O estilo “diário de campo” das páginas
34 a 42, dez anos antes do livro, dá mais dramaticidade à necessidade da médica autora
cuidar de si mesma para poder cuidar dos demais: amar o próximo como a si mesma!
A medicina tende a prolongar a vida humana, mas o imponderável dia vai
chegar, morreremos. Por isso o melhor é nos preparamos e conversarmos abertamente
sobre o assunto que virou tabu. O momento sagrado de solidariedade de estar ao lado
de quem está morrendo foi ficando distante das famílias por causa das UTIs. A morte
faz o tempo ficar eterno: “no tempo de morrer parece que a capacidade individual de
compreender e tomar atitudes sobre o uso do próprio tempo se acelera. [...] Quando
adoecemos, a percepção que temos do tempo é muito diferente de quando estamos
saudáveis.” (p. 68 e 69) Entre a concepção, o nascimento e a morte, o tempo é passageiro.
1 Firme contra qualquer forma para acelerar a morte, observa que “A morte chegará, será aceita, mas não
antecipada. [...] Manter o paciente na UTI sem nenhuma possibilidade de sair vivo de lá é tortura. Fazer um
tratamento fútil e doloroso é tortura.” (p. 177) “Como os médicos não sabem como cuidar, acabam indicando a
sedação paliativa para quase todos os pacientes que estão em sofrimento por causa da terminalidade” (p. 177).
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A autora é lúcida quando diz que se não nascemos sedados, por que temos que insistir
em morrer sedados? Para ela, a morte natural é mais humana e pode-se cuidar do bemmorrer como um bem-viver. Contudo, reconhece: “não aprendemos a conversar sobre a
morte na faculdade. [...] Nossa formação é sobre doenças. Somos de um vocabulário e
raciocínios extremamente limitados” (p. 115); “Quando passamos a vida esperando pelo
fim do dia, pelo fim de semana, pelas férias, pelo fim do ano, pela aposentadoria, estamos
torcendo para que o dia da nossa morte se aproxime mais rápido.” (p. 72)
O tempo das doenças nos limita nas nossas ações e é a hora de aprofundar nossa
experiência de vida. Duro é perceber que nenhum dinheiro acumulado comprará a vida.
Bom é chegar neste momento da passagem com a certeza de que fizemos o melhor.
A religiosidade é um auxílio valioso neste momento, pois Deus também fará o melhor
por nós. Os pensamentos de fuga começam com “ah, se eu...” Na hora da morte tornase urgente cada chance de amar, de ser amado, de perdoar, de pedir perdão, de falar
“muito obrigada”, e se despedir. Quando uma pessoa se coloca diante da morte, olha para
o caminho que percorreu e busca compreender o que fez para chegar a esta situação (p.
100). Santo Inácio de Loyola pede para fazer este Exercício Espiritual, e se perguntar: o
que fiz, o que faço e o que farei por ti, Senhor? A cada dia estamos mais perto da nossa
morte. Morremos a cada dia em que vivemos na terra. Por isso vamos cuidar da mamãe,
do papai, dos irmãos, do marido, da esposa, dos filhos e de nós mesmos.
A compaixão nos leva a compreender o sofrimento do outro e a transformálo. Por isso precisamos ir além da empatia. Todos nós precisamos de
pessoas capazes de entender a nossa dor e de nos ajudar a transformar
nosso sofrimento em algo que faça sentido (p. 58).

Cada ser humano é único e os sofrimentos físico e emocional são vividos de
forma diferente por cada um de nós (p. 44). “O medo não salva ninguém da morte,
a coragem também não. Mas o respeito pela morte traz equilíbrio e harmonia nas
escolhas” (p. 60). Muitos passam por sofrimentos intensos e amadurecem, a consciência
da mortalidade leva à busca do sentido da existência humana para além da morte.
Sempre digo que medicina é fácil. Chega a ser até simples demais perto da
complexidade do mundo da psicologia. [...] não consigo saber onde fica
sua paz. Ou quanta culpa corre em suas veias, junto com seu colesterol. Ou
quanto medo há em seus pensamentos, ou mesmo se estão intoxicados
de solidão e abandono. (p. 45)

A opção da autora por não abranger a vida após a morte é uma escolha.
Assim também a complexidade das culturas para tratar deste processo de morrer e dos
cuidados do corpo para depois da morte com rituais de sepultamento e cremação, ou
mesmo antropofágicos.
Existe aí um risco grande: de que a dimensão espiritual mal estruturada,
construída sobre relações de custo e benefício com Deus ou com o
Sagrado, caia em ruínas diante da constatação de que nada vai adiar o
Grande Encontro, o Fim, a Morte. Muitas vezes, a dor maior é a de sentirse abandonado por um Deus que não se submeteu às nossas vontades e
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simplesmente desapareceu das nossas vidas em um momento tão difícil e
de tanto sofrimento (p. 46).

O sofrimento espiritual pode ser o mais intenso no final (p. 81): “A depender de
nossa relação com Deus, esse pode ser um dos piores momentos da sua existência ou o
melhor”(p. 101). Aqui a autora não se posiciona por uma visão religiosa2 para se resguardar
e poder estar presente com todos, com compaixão: “Quando tenho compaixão pela
dor do outro, respeito essa dor, mas sei que ela não me pertence. Posso estar presente,
a ponto de proporcionar socorro, levar conforto” (p. 102). Na sua experiência, os ateus
essenciais3, católicos, evangélicos e espíritas que viveram sua fé sinceramente fazem a
passagem mais serenamente. “A verdadeira resposta do sagrado é aquela que não pode
ser mudada, mesmo que Deus não obedeça” (p. 122), pois o “drama da religião mora na
relação com o outro e com Deus” (p. 123). Humilde, a autora diz que foi um morador de
rua que ensinou-lhe a diferença entre acreditar e ter fé em Deus: “Esse momento, para
mim, foi uma epifania. [...] Fé pressupõe uma entrega. Se temos fé em Deus, a fé em que
ele fará o melhor por nós, não importa o que aconteça” (p. 126). Contudo alerta para
os equívocos do caminho das promessas ou a falácia da “religião verdadeira”, pois mais
importante é compreender a grandiosidade do caminho escolhido pelo outro, ou seja, “A
Morte é um ato sagrado” (p. 129).
Assim, quando não tem mais tratamento para curar a doença, não há derrota,
pois “há muito mais a fazer pela pessoa que tem a doença”(p. 46). “Penso que todo médico
deveria ser preparado para nunca abandonar seu paciente, mas na faculdade aprendemos
apenas a não abandonar a doença dele” (p. 47). Depois de uma vida com idosos, a autora
observa como nos tornamos transparentes diante de uma pessoa perto da morte. A
autora está convicta de que “só conseguiremos pensar sobre o sentido da vida se a dor
passar” (p. 50), para encaminhar as pendências, pois podemos ir além de sofrer junto e
rezar. Por isso afirma: “É impressionante como todos adquirem uma verdadeira ´antena´
captadora de verdade quando se aproximam da morte e experimentam o sofrimento da
finitude” (p. 49).
No final de qualquer história ou caminho percorrido, vamos valorizar as
escolhas, o bem que fizemos na terra. As palavras têm dificuldade de chegar neste
recanto da morte, como também do nascimento, por isso choramos. E o que mais vai
nos valer, ainda nos últimos momentos é que podemos auxiliar a pessoa a viver esta
experiência com amor, pois “As pessoas morrem como viveram. Se nunca viveram com
sentido, dificilmente terão a chance de viver a morte com sentido.” (p. 53)
A autora vai assim se perguntando como auxiliar alguém a morrer, a humanizar
sua morte. “Os médicos ainda não aprendem na faculdade a diferença entre ter uma
parada cardíaca e morrer. [...] morrer é um processo que jamais pode ser interrompido” (p.
85). Neste momento menciona que buscou o auxílio dos orientais que falam da terra, da
água, do fogo e do ar, elementos da natureza que auxiliam a compreender o que acontece
quando a gente morre, uma sensibilidade da Encíclica do Papa Francisco Laudato Si´. A
2 A autora lembra que no senso de 2010 92% dos brasileiros declararam seguir alguma religião ou mais
que uma e apenas 0,02 não declarou religião alguma.
3 “Porque o ateu puro tem pelo menos uma curiosidade antropológica a respeito da crença do outro.
[...] Os ateus convertidos [...] são fundamentalistas como qualquer religioso, e fazem guerras para provar
que Deus não existe.” (p. 128)
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dissolução da pele estaria mais associada à terra. Na desidratação, a dissolução pela água
aconteceria quando diminuem os fluxos corporais e uma sensação de tristeza invade o
meu ser para ficar mais introspectivo, em busca de mim mesmo.
Na dissolução do fogo, cada uma das células tomará consciência
de que o tempo está acabando, mas ainda é tempo de vida. [...]
agora o caminho fica mais belo e mais cheio de vida. E essa pessoa
tem a chance de mostrar ao mundo o motivo que a trouxe até aqui:
amor. [...] e se permite, a chance de amar, de ser amada, de perdoar,
de pedir perdão, de falar ‘muito obrigada’; se tiver consciência do
que está acontecendo, ela se despede (p. 90 e 91).
Esta metáfora da dissolução do corpo que os Boe (Bororos) fazem acontecer
para que aconteça o sepultamento definitivo dos ossos para a vida plena na aldeia
definitiva parece sintonizar com o aprendizado fundamental neste tempo em que
estamos encarnados. “Neste espaço mais profundo e sagrado está o sopro vital. [...]
corresponde ao elemento ar, que nos foi emprestado por Deus (ou pelo Universo) para
que realizássemos nossa missão na Terra” (p. 92). Talvez por isso é na agonia que acontece
o último suspiro.
Acompanhar alguém nesse momento é a experiência mais íntima que
podemos experimentar junto a outro ser humano. Nada pode ser mais
íntimo do que compartilhar com alguém o processo ativo de morrer.
Nem sexo, nem beijo, nem confidências. [...] quem está morrendo buscará
o sentido de estar ali; virão questionamentos dos pesos, dos fardos, dos
medos, das culpas, das verdades, das ilusões. Tudo ali, exposto de um jeito
verdadeiramente nu. (p. 93).

A autora continua focada no seu trabalho, mas percebe que a nudez é do que
morre e do que está acompanhando. “As pessoas que estão morrendo desenvolvem
uma habilidade única de ver. Estar ao lado de alguém que está morrendo é desnudar-se
também” (p. 93).
Um dos maiores desafios que enfrento no meu dia a dia é convencer a
família de que a pessoa doente tem o direito de conhecer sua condição de
saúde. [...] o corpo não mente. [...] Na minha rotina, os pacientes conversam
comigo sobre sua finitude de maneira aberta e clara. [...] duvidam que seus
familiares serão capazes de tolerar o assunto. [...] Quando, na proximidade
da morte, poupamos um ser humano da consciência de suas urgências, da
importância do tempo de estar vivo antes de morrer, não conseguiremos
interromper o processo de morrer. Conseguiremos privá-lo de viver (p. 96,
97 e 98).

Para contemplar a morte, a autora põe em epígrafe Fernando Pessoa: “Morrer é
apenas não ser visto. Morrer é a curva da estrada” (p. 99). Por isso não há fracasso quando
ocorre a morte: “O fracasso do médico acontece se a pessoa não vive feliz quando se trata
com ele” (p. 115); “A experiência de fim de vida é uma experiência que tem grande poder
STUDIUM, Várzea Grande, ano 4, n. 7, p. 1-130, setembro 2018

de transcendência” (p. 127). Mais uma vez a visão indígena se impõe, quando dizem que
não somos donos da terra, mas somos parte da terra: “Talvez Deus não esteja no outro ou
dentro de você. Talvez a verdade seja que estamos todos ‘dentro’ de Deus” (p. 130).
No leito de morte fazer felizes as outras pessoas parece ser fundamental. O
arrependimento vem e esta dor somente é aplacada com o perdão. No final, quando
se viveu para agradar os outros (p. 133), não se assumiu a vida plenamente, nos resta a
reconciliação. Outro arrependimento é quando usamos máscaras e não encontramos o
outro para expressar os afetos (sentimentos) do nosso coração: “A expressão do afeto é o
que transforma, e nos sentimos plenos na vida se formos instrumento de transformação”
(p. 140). Por isso a autora lembra que as cicatrizes são troféus de quem sobreviveu,
mesmo que por um tempo ficamos encalhados ou naufragamos. “Entendemos que é
muito mais difícil vivenciar a perda do que ficar no velório dela, mas superar a perda é
muito mais fácil do que ficar no ar irrespirável da putrefação afetiva” (p. 163). Aqui se torna
importante deixar nossa marca ou não ser esquecido e levar nossa história conosco para
a imortalidade.
Alguns alertas para os leitores são sinais: “Os lutos mais complicados vêm
das relações ambíguas, onde havia amor e ódio; restam muitas arestas. Quando existe
amor, a morte vem, mas não mata o amor” (p. 171). Ou seja, o que vivemos é menos
importante do como vivemos e menos importante ainda do para que vivemos? “Nem
sempre o vínculo importante é feito só de amor, e quanto mais estiver contaminado de
sentimentos complexos, como medo, ódio, mágoa ou culpa, mais difícil será enfrentar o
processo de luto” (p. 183). Como se trata de um processo de profunda transformação, a
orientação é deixar o corpo todo chorar4, estremecer, gritar e espernear neste encontro
com a dor, pois “o uso indevido de medicação antidepressiva ou calmantes no período
de luto pode levar o enlutado a uma anestesia emocional de repercussões devastadoras”
(p. 187). E é bom lembrar: “Tudo o que aprendemos com aquela pessoa que morreu
permanece dentro de nós. No tempo de luto, se nos dedicarmos à cura da dor pela perda,
conseguiremos avaliar com clareza tudo o que foi vivido” (p. 186).
Outro arrependimento comum é a alienação pelo trabalho: “O profissional de
saúde que se coloca na posição de salvador, de cuidador, mesmo que voluntário, apenas
entrega algo ao outro. Não encontra o outro” (p. 145). Os indígenas ensinam a trabalhar
para viver e não a viver para trabalhar. Consola saber que tomamos “a decisão que
achamos melhor naquele momento” (p. 151). Uma palavra impecável deve ser dita neste
momento: esta publicação auxiliará a muitos que cuidam dos demais. Assim a autora fez
o seu melhor, escreveu um livro para que pudéssemos incorporar nuances da existência
humanizadora: “demonstrar afeto, permitir-se estar com os amigos, fazer-se feliz, fazer as
próprias escolhas, trabalhar com algo que faça sentido no seu tempo de vida” (p. 158).
A partir desta leitura, no desejo de auxiliar, abro a possibilidade de observar a
vida do falecido para além da morte, uma percepção de todas as culturas, caverna que a
autora não quis entrar. Sugiro uma percepção católica para este caminhar: PACINI, Aloir.
Celebrações, exéquias e bênçãos. Manual para Ministros. Edições Paulinas. 2017.
Pe. Aloir Pacini, SJ (aloirpacini@gmail.com)
4 “Chorar essa emoção é como tomar banho de mar de dentro para fora.” (p. 189).
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Resenha do Livro: FELTZ, Deolindo. Câncer e espiritualidade: sofrimento e ajuda.
São Leopoldo/RS: Editora Sinodal, 2018. 120p. ISBN 978-8508194-130-1
Câncer e Espiritualidade – Sofrimento e Ajuda é uma obra de Deolindo Feltz,
nascido em Vila Pavão, Estado do Espírito Santo, em março de 1978. Formou-se em
Teologia em 2001, nas Faculdades EST, São Leopoldo/RS. Nesta mesma instituição
concluiu Mestrado em Teologia em meados de 2017 e realiza atualmente o seu
Doutorado. Participou de cursos de aperfeiçoamento em Clínica e Psicologia
Pastoral pela Deutsche Gesellschaft für Pastoralpsychologie, nas cidades de Nürnberg
e Günzburg, Alemanha. É Pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no
Brasil - IECLB desde 2003. Em fevereiro de 2011 iniciou sua atividade como Capelão
Hospitalar do Sínodo Mato Grosso, instância regional da IECLB na região CentroOeste e Norte do País, e como Capelão Hospitalar Titular do Hospital de Câncer de
Mato Grosso, em Cuiabá/MT.
Esta obra é originária de uma pesquisa bibliográfica a respeito dos temas
Oncologia e Espiritualidade, realizada por ocasião do Mestrado em Teologia.
Com sua posterior indicação à publicação, ela recebeu acréscimos e contornos
devidos e significativos, baseados nos vários anos de atuação pastoral do autor
em contexto especificamente oncológico. Desta forma, bibliografia e experiência
deram resultado a este livro que desperta curiosidade, que trata de temas que hoje
ocupam uma série de pesquisas acadêmicas, que permite ao leitor um profundo
conhecimento a respeito da relação entre câncer e espiritualidade, e que oferece,
por fim, subsídios teóricos e práticos para “Ajuda” no “Sofrimento”.
O livro possuiu cinco capítulos, divididos em pouco mais de 100 páginas.
No primeiro deles, “Um corpo, mas muitas partes...”, como uma espécie de uma
introdução geral ao tema, o autor apresenta e fundamenta os conceitos de
integralidade e multidimensionalidade como condições do ser humano. O que o
autor argumenta é que o ser humano é único e exclusivo a partir de sua criação
divina, que lhe garante a integralidade, ao mesmo tempo em que é formado de
várias partes ou dimensões: biológica, psicológica, social, institucional, ecológica e
espiritual, que lhe garantem a sua multidimensionalidade. Em resumo, apresentar e
fundamentar essa “dupla” condição do ser humano, integral e multidimensional ao
mesmo tempo, tem como proposta demonstrar ao leitor que qualquer proposta de
cuidado a ser prestado a um paciente oncológico só será algo efetivo se considerar
esta perspectiva.
No capítulo seguinte, a ideia do autor é permitir que o leitor se aproxime
de dois importantes conceitos do contexto oncológico: O Paciente Oncológico e os
Cuidados Paliativos. Apesar da apropriação limitada de um teólogo a respeito dos
termos, se comparado a um profissional da saúde com formação especifica na área,
Feltz consegue descrever informações relevantes e atuais sobre o câncer, sobre
a sua história, os seus conceitos, e as suas terapêuticas, bem como informações
importantes a respeito do recente e inovador programa de Cuidados Paliativos.
O terceiro capítulo, de certa forma, é um cruzamento do primeiro com o
segundo. O Paciente Oncológico bio-psico-sócio-insti-eco-espiritual é uma tentativa

STUDIUM, Várzea Grande, ano 4, n. 7, p. 1-130, setembro 2018

|

Rescensões 101

de descrever de que forma o câncer, desde a suspeita, passando pela investigação,
diagnóstico, tratamento e, em caso de insucesso, indicação a Cuidados Paliativos,
vem impactar e deixar as suas marcas na integralidade e na multidimensionalidade
do paciente oncológico. Como no primeiro capítulo, o objetivo do autor aqui é,
mais uma vez, dar o indicativo ao leitor de que um cuidado integral e humanizado
a ser prestado a um paciente oncológico só será possível numa perspectiva integral
bio-psico-socio-insti-eco-espiritual.
O quarto capítulo está dividido em dois momentos. No primeiro deles
o autor descreve uma relação histórica e sempre existente entre Medicina e Fé,
Saúde e Espiritualidade, Hospital e Igreja, Ciência e Religião, Corpo e Alma...
e de como essa relação ficou comprometida ao longo do tempo, de maneira
especial com o advento do Capitalismo, quando ocorre uma supervalorização do
corpo em detrimento da alma. No segundo momento, ele descreve a Capelania
Hospitalar como uma possibilidade atual, mesmo que frágil, de cuidado específico
da espiritualidade, ou dimensão espiritual, de pessoas enfermas. A intenção do
autor ao descrever esses dois momentos é fundamentar a relação entre “Saude/
Câncer e Espiritualidade”, apontar para uma necessária reaproximação entre elas,
e apresentar a Capelania Hospitalar como um dos caminhos possíveis para que
Medicina e Fé ocupem novamente os dois lados de um mesmo leito.
A parte final do livro, o quinto e último capítulo, é um acréscimo posterior.
Não consta na dissertação de mestrado, base bibliográfica da obra, porque era
dispensável para fins acadêmicos. No entanto, para o exercício prático do cuidado
integral e multidimensional de pacientes oncológicos ela vem a ser um componente
imprescindível. Assim, neste espaço o autor descreve algumas das principais
necessidades espirituais de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, quais
são as categorias destas necessidades espirituais, quem são os responsáveis pelo
cuidado de cada uma delas, e propõe algumas propostas práticas para que esse
cuidado aconteça de fato. O objetivo é demonstrar que em meio ao “Sofrimento”
existem muitas possibilidades de “Ajuda”.
Fazer a leitura de Câncer e Espiritualidade – Sofrimento e Ajuda não é
tarefa simples. Não se trata de um livro de autoajuda diante do câncer ou livro de
histórias colecionadas à beira de um leito. Baseado inicialmente numa pesquisa
com fins acadêmicos, sua leitura requer atenção, reflexão e concentração para
que seja possível captar o conjunto de informações e ideias. Sua perspectiva é
fundamentalmente formação. Por isso, está destinada a pessoas que se interessam
pela relação entre Saúde e Espiritualidade, especialmente em contexto oncológico,
a equipe multidisciplinar e multiprofissional de cuidados paliativos, a pessoas que
se interessam em realizar cuidado e acompanhamento religioso e espiritual junto a
enfermos graves e seus familiares. Aproveitem! É material valioso!
Pastor Deolindo Feltz
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SPIKA, Bernard; LADD, Kevin L. Psychology of prayer: a scientific approach. New
York: Guildford Press, 2013. xiii + 226 p. ISBN 9781462506958

Psicologia da Oração
Psychology of prayer (Psicologia da oração) é uma obra muito bem escrita
que leva o leitor a mergulhar profundamente na literatura desta temática. Os
autores apresentam com profundidade pesquisas de subáreas da psicologia que,
de alguma forma, investigaram o tópico da psicologia da oração, cuja prática
constitui-se em um elemento do cotidiano de pessoas de diferentes culturas em
diferentes partes do mundo.
Revisando o crescente corpo de pesquisas científicas da área da
psicologia sobre a oração, Bernard Spika e Kevin Ladd descrevem o estado da arte
do conhecimento psicológico sobre os aspectos comportamentais, cognitivos,
emocionais, desenvolvimentais e de saúde da prática da oração. Os autores,
altamente conceituados e qualificados na investigação da temática proposta pelo
livro, oferecem uma perspectiva equilibrada sobre o significado da oração para o
indivíduo, as circunstâncias em que esta prática tem acontecido de forma mais
acentuada e o seu impacto psicológico na vida das pessoas. Tópicos clinicamente
relevantes e relacionados à psicologia da oração que são discutidos pelos autores
incluem desde a relação entre oração, coping e adaptação até questões mais
controversas como, por exemplo, se a oração (por si mesmo ou por outra pessoa)
pode ser benéfica para a saúde. Os autores avaliam criticamente a robustez e as
limitações de estudos empíricos relativos à psicologia da oração que estavam
disponíveis até a época da escrita do livro, além de identificar futuras direções
promissoras de pesquisas relacionadas à esta temática.
De forma mais específica, o Primeiro Capítulo começa por acentuar a
importância da oração como um tópico de estudo, destacando que 97% dos
americanos rezam e que o Google havia listado 226 milhões de entradas de busca
relacionadas ao termo “rezar” ou "orar" até o final de 2011. Os autores levam em
consideração o amplo leque de literatura sobre esta temática desde o início do
século 20 até os últimos anos. Eles descrevem alguns conflitos entre a ciência e a
religião e indicam que certas perguntas relacionadas à oração não são da alçada
do cientista e devem, portanto, ser respondidas pelo teólogo. Embora os autores
tragam diversas definições de oração, parecem, em última instância, enfatizar
a perspectiva judaico-cristã desta prática. Eles terminam este Primeiro Capítulo
discutindo algumas perspectivas teóricas sobre os mecanismos da oração que
contribuem para o alívio do estresse, concentrando-se principalmente no papel
desta prática em propiciar às pessoas um certo senso de controle de sua situação.
No Segundo Capítulo, os autores apresentam as pesquisas sobre a
psicologia da oração em várias perspectivas, incluindo perspectivas cognitivas,
motivacionais, neuropsicológicas e psicossociais. Na seção sobre perspectiva
motivacional, por exemplo, os autores mencionam a hierarquia das necessidades

STUDIUM, Várzea Grande, ano 4, n. 7, p. 1-130, setembro 2018

de Maslow e aquilo que este autor na década de 1960 chamou de "experiências de
pico” e sugerem, a partir desta perspectiva, o crescimento pessoal como uma das
motivações das pessoas para a prática da oração. Ainda neste capítulo os autores
apontam várias lacunas da literatura no que tange à psicologia da oração.
O Terceiro Capítulo discute a multidimensionalidade da oração, uma área
na qual Spilka e Ladd parecem muito bem versados, considerando suas próprias
pesquisas nessa área. Eles indicam que grande parte da literatura sobre a oração
tende a avaliar sua frequência. Tal tendência poderia ser comparada ao pesquisador
cognitivo que reduz sua pergunta de pesquisa a "Com que frequência você pensa?".
Como os autores argumentam, o conteúdo da oração é frequentemente muito
mais importante para a compreensão da relevância psicológica da oração do que a
frequência com que determinada pessoa reza. Na sequência, os autores descrevem
várias dimensões diferentes da oração e incluem várias tabelas úteis neste capítulo
sobre a multidimensionalidade da oração. Os qualificativos "exterior, interior
e ascendente" (outward, inward and upward) poderiam, de forma simplificada,
resumir a proposta dos autores sobre os tipos de oração.
O Quarto Capítulo detalha os aspectos da oração relacionados ao
desenvolvimento do indivíduo. Surpreende o número de pesquisas apontados
pelos autores sobre oração no decorrer da infância. Spika e Ladd indicam ainda que
um bom número de estudos sugerem que as pesquisas sobre o desenvolvimento
da oração nos estágios iniciais do desenvolvimento são muito especulativas e mais
baseadas em premissas teológicas do que investigações psicológicas propriamente
ditas. Os autores revisam a oração ao longo do curso da vida observando uma
escassez de literatura sobre a psicologia da oração em pessoas de meia-idade e um
grande número de estudos sobre essa temática com pessoas idosas, alguns dos
quais indicam maior frequência da prática da oração durante esse período da vida.
No Capítulo Quinto, Spilka e Ladd descrevem o papel da oração no coping
ou enfrentamento e ajustamento da pessoa. Os autores revisitam a relação entre
oração, coping e controle e, na sequência, apresentam uma revisão da literatura
sobre a relação entre a oração e a satisfação com a vida. Eles observam que,
embora esta relação possa parecer positiva, ela é um tanto quanto fraca do ponto
de vista estatístico. Neste capítulo, e ao longo do livro, os autores frequentemente
associam a oração à frequência à igreja e à religiosidade. Embora haja obviamente
alguma conexão aqui, às vezes é difícil separar se os efeitos positivos que os autores
apontam em relação à oração, são especificamente devidos a esta prática ou a
outros fatores relacionados com a frequência à igreja e à prática da religiosidade,
como, por exemplo, o suporte social geralmente encontrado nas comunidades de
fé. Este desafio, contudo, provavelmente não poderia ser resolvido pelos autores
no contexto da escrita de seu livro, uma vez que estes vieses existiam na própria
literatura por eles revisada.
Os Capítulos Sexto e Sétimo discutem a relação entre a prática da oração
e a saúde, tema que tem despertado grande interesse e controvérsias. Diversas
pesquisas sugerem que há efeitos benéficos da oração na saúde. Contudo,
muitas evidências apontadas por estas pesquisas são baseadas em estudos
cuja metodologia é deficiente e/ou a qualidade de análise dos dados coletados
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é duvidosa. Os autores mencionam também algumas pesquisas que apontam
uma correlação negativa entre saúde e oração. Entretanto, tal correlação deve-se
provavelmente ao fato de pessoas com saúde mais precária serem mais propensas
a recorrer à oração em busca de alívio para seus sintomas. Algumas pesquisas
sugerem ainda possíveis explicações psicológicas para uma correlação positiva
entre saúde e oração, incluindo efeito placebo, viés de seleção amostral, efeito
distrator desta prática em relação à doença e o efeito de estímulo da prática da
oração ao suporte ou apoio social que é uma variável extremamente relevante
no processo de enfrentamento. Com relação aos efeitos da oração de intercessão
sobre a saúde física de alguém, os autores concluem que pesquisas neste sentido
geralmente não apontam para resultados positivos e, a maior parte dos poucos
estudos que apontam algum efeito positivo, geralmente apresentam uma
metodologia deficiente. Finalmente, no Capítulo Oitavo, os autores sugerem várias
teorias que consideram relevantes para pesquisas sobre a psicologia da oração,
bem como forma de purificar e aperfeiçoar a metodologia de futuros estudos
dentro desta temática.
Enfim, Psychology of Prayer é um livro bastante instigante e abrangente no
que tange à temática abordada. Trata-se de uma leitura obrigatória para qualquer
pessoa que queira pesquisar este tópico ou que queira se familiarizar melhor com
pesquisas sobre aspectos psicológicos da oração.
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TRADUÇÃO
SOBRE A RETÓRICA
Santo Agostinho

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO DA TRADUÇÃO
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SOBRE O FIM
III.
SOBRE AS QUESTÕES CIVIS
IV.
SOBRE OS GÊNEROS DAS QUESTÕES CIVIS
V.
SOBRE A DIFERENÇA ENTRE TESE E HIPÓTESE
VI.
SOBRE A DIFERENÇA DAS CIRCUNSTÂNCIAS
VII.
SOBRE AS QUESTÕES RACIONAIS
VIII.
SOBRE AS QUESTÕES LEGAIS
IX.
SOBRE AS TEMÁTICAS INCONSISTENTES
X.
SOBRE AS FIGURAS DAS CONTROVÉRSIAS

Pe. Rosimar José de Lima Dias
APRESENTAÇÃO DA TRADUÇÃO
								
Tiago Tondinelli

O texto que o leitor possui em mãos não é de autoria certa, nada obstante
pertencer ao corpo da Opera Omnia de Santo Agostinho (S. Aurelii Augustini OPERA
OMNIA - editio latina > PL 32 > De rhetorica).
O tema é debatido deveras. Possui características dissertativas incomuns
ao Santo de Hipona, em especial, a utilização de termos em grego, em várias
partes do livro, bem como a ausência de diálogos, em uma obra essencialmente
pedagógica.
A dúvida quanto à autoria traz à tona o que muitos teóricos inseriram (“ex
libris”) o nome do autor como Pseudo-Agostinho.
Foram, demais os tomados, sobretudo, pelos estudos dos Beneditinos de
São Mauro, que levantaram a dúvida quanto ao uso dos termos gregos, atipicidade
cediça nos trabalhos de Santo Agostinho.
Em que pesem estas importantes observações, a irrelevância cabedal da
“vera” autoria é clara.
Santo Agostinho usou o grego em alguns de seus textos, como em sua
Carta a Honoratus, e, nunca foi nulo o seu interesse em escrever sobre a arte
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da retórica como em seu Retratações (I,6), em sua Doutrina Cristã (IV,2) e nas
Confissões, durante boa parte da narração de sua vida educacional: no estudo e
na docência.
Superado este ponto, a tradução que promovi supre uma das sérias
omissões de nosso país, quanto a textos fundamentais e clássicos da Idade Média.
O De Retorica foi uma explicação técnica da arte liberal “intermediária”, a
retórica que habita entre a “gramática e a dialética” com grande inovação quanto
ao que antes se estudava.
Como nos clareia o Professor Olavo de Carvalho, a retórica tem como
objeto o verossímil, composta essencialmente por técnicas, traçando o firme
propósito de agir, segundo uma crença firme.
Se a poética busca uma impressão imagética (o possível), sem intenção de
promover convencimento e ação; a retórica comina no convencer para atuar, ainda
que não necessariamente assegurado pela verdade.
Na modernidade, a arte da retórica – vulgarmente limitada a regras de
“falar em público” e as de “convencimento de ouvintes” – passa a fazer parte de um
ideário falso de disciplina alternativa ou “floreio curricular”.
Ledo engano.
De fato, este rebaixar tosco da pedagogia, fincada em resultados “sociais”
das disciplinas escolares, composta por um utilitarismo curto e grosso, desbanca a
formação veraz, pauta-se em um arquipélago de cegos, petrificados no desespero.
A retórica, muito além de “falar bem”, é factualmente uma arte composta
por conceitos objetivos que, bem aplicados, conduzem as impressões poéticas
– gramaticalmente orientadas em nosso ideário – para o julgamento das
possibilidades (pela dialética) e a “tomada da decisão pelo sábio” (sobretudo –
quando possível – respaldado na lógica).
Santo Agostinho, seguindo uma tradição de ensinamento retórico do
Século IV, suplementa o conceito de retórica, até então observado pelos sábios
gregos e sustentados essencialmente na obra de Aristóteles (ainda que não
traduzida inteiramente), e relida por Cícero e Quintiliano, os quais negavam a
importância da tese, como conceito presente no bojo da retórica.
Por conta desta leitura clássica, a retórica não poderia tratar prioritariamente
da tese, porque esta, ao ser definida como a posição racional que não admite a
consideração de pessoa, corresponderia a um conceito pronto, próprio da lógica,
e não passível de discussão.
A retórica trataria das hipóteses que, por sua vez, por admitirem a discussão
racional, com consideração da opinião de vários, assumiria o trono objetivo dos
oradores, objeto do ensinar da retórica: o convencer do que é mais conveniente.
Este modo de tratar criou uma falsa oposição absoluta entre tese e
hipótese, de maneira que a segunda passou a ser o fim da retórica; enquanto a
primeira, o da lógica e da dialética.
Pois bem, voltando ao que no ensina o Professor Olavo de Carvalho,
mesmo cônscios de que a lógica estuda os meios de demonstração apodídica
(certeza científica), e a dialética, a razoabilidade das crenças adquiridas – pelo
simples fato de a retórica tratar da exposição de uma determinada crença,
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buscando a tornar “crível” e certa pelo espectador, não se pode interpretá-las como
“estágios” autônomos, como se alguém fosse capaz de imbecilmente dizer: “só
estudo retórica” - e, outro, “só lógica”.
Existe um fio ontológico – a verdade do fato de existir (o ser como
afirmação de L. Lavelle) – permitindo a coexistência total das artes – direcionandoas, para que o justo orador impreterivelmente separe abstrações falsas e idílicas,
de condições fáticas e necessárias, convencendo o espectador da beleza das
segundas, afastando-o da ingratidão das primeiras.
Na retórica, há de existir a consciência, ainda que apenas “direcional” da
verdade, quiçá um matiz da lógica.
Entender a retórica como independente da verdade fática e da condição
apodítica se, por um lado, é uma peculiaridade natural da construção do
conhecimento (eis que, para analisarmos o mais razoável, primeiro há de sermos
convencidos das hipóteses); por outro deve ser entendido com cuidado, até porque
a separação entre as artes é essencialmente técnica, presente na unidade do ser.
A crença firme, resultado da retórica, não pode ser destituída de uma
amarra indelével com a verdade, com o fato dado pelo senso comum, a própria
percepção da afirmação presente em nós e em todo o universo (participação – ser,
existência e realidade).
O “bom” discurso não é o “bom convencimento”, mas sim, o convencimento
apegado à verdade, carteando os “sofistas”, e ensinado na crítica socrática que lhes
foi apresentada, quando o Filósofo os percebeu como mestres farsantes desta arte.
No Século IV, especialmente pela fortíssima influência do neoplatonismo –
defensor arredio da verdade hipostática, oriunda de uma única emanação máxima
(o uno pitagórico) – o ensinamento clássico de retórica foi revisto, passando a
ser essencial que esta disciplina não mais se reduzisse ao convencer acéfalo (o
convencer pelo convencer), mas que partisse da consciência clara da diferença
entre tese e hipótese.
Justo por isto, o De Retorica inicia seus capítulos com o estudo das
“questões civis”, dos conceitos mínimos cujo desconhecimento causa “vergonha”
no ignorante, tornando quem eventualmente queira “dominar” a retórica – mas
que os desconheça – um palhaço travestido de doutor.
As “questões civis” conduzem o orador a tomar a tese – verdade perene
por embasamento racional – como segurança para todo discurso construído, e,
apenas diante da percepção de incerteza (e das hipóteses), é que se deve tratar do
“como conduzir” o convencimento de outrem.
Em outras palavras, este convencimento (fim) nada mais é do que o
clareamento de uma hipótese, a percepção de que ela apenas não era percebida
pelo espectador, mas sempre ali esteve.
Convencimento pressupõe disputa. Disputa, por seu turno, lide. É assim que a
retórica – partindo de conceitos comuns e obrigatórios – alcança a concretização real
na aplicação diária de solução de conflitos, uma extensão natural da retórica para as
discussões jurídicas, tema que Aristóteles também incluiu, em seu Sobre a Retórica.
O caminho técnico da retórica de Santo Agostinho prova a subdivisão de
seu texto em dois extratos. No primeiro, intellectio, o reconhecimento de conceitos
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essenciais para o orador, a compreensão das regras do discurso (fim, questões civis,
tese, hipótese, circunstância); no segundo, a inventio a descoberta e a exposição
verbal para concretizar o convencimento, os argumentos encontrados pelo orador
(questões legais, lide, julgamento, opinião).
E é esta a importância do texto. A retórica convence, mas a consciência de
quem dela se utiliza há de conter – com máxima clareza – preceitos suficientes para
a percepção da realidade, sob a pena de, na ausência deles, desfrutar o orador de
uma vida de “papagaísmo”, a repetição de slogans, como se verdades fossem.

SOBRE A RETÓRICA
Santo Agostinho
I. SOBRE O OFÍCIO DO ORADOR
1. O ofício do orador é, uma vez proposta uma questão civil, o de pelo
menos conhecer, antes de tudo, essa própria questão [proposta], isto é, observar
se trata de uma questão geral ou especial, de uma simples ou composta por várias
partes, se é absoluta ou comparativa.
Em seguida, quando já conhecida, investigar nela os lugares congruentes
para suas partes e acomodar os julgamentos morais e naturais [resultantes]; e,
enfim, passar a julgar o descoberto, repudiar o que se mostra pouco cômodo [ao
pensamento], e, em face do examinado pelo juízo, estabelecer a ordem certa.
Por isto, ainda que muitas ideias pertinentes sejam encontradas, se elas
não forem postas em seus lugares determinados e, melhor dizendo, “legítimos”
em virtude de sua qualidade e magnitude, tornar-se-ão obstáculos ou não serão
sucedidas por uma grande obra.
O retórico, sucessivamente, deverá acomodar a explicação das coisas à
ordenação [da argumentação], a qual consta ser formada por duas partes, a saber,
pela qualidade e pela quantidade de palavras.
A memória dará conta de tudo isto, justo como explicado pela maioria
dos mestres gregos e por Cícero, eis dizerem que a memória é, em primeiro lugar,
necessária aos oradores e que, se não me engano, confirma-se com as seguintes
palavras:
“Venho agora ao tesouro de todas as coisas [pensadas], a memória1, que,
caso não for usada para o resguardo das coisas encontradas e ordenadas, saberemos
que todas elas, uma vez não esclarecidas pelo orador, acabarão aniquiladas”.
Após a memória, encontra-se a pronúncia, que, como pode-se comprovar
com Demóstenes, é o primeiro e o único entre os ofícios do orador e que consiste
em dois elementos: o movimento do corpo e o som da voz.
1 O termo “tesouro da memória” é utilizado por Santo Agostinho nas Confissões (X,12): “et uenio in
campos et lata praetoria memoriae, ubi sunt thesauri innumerabilium imaginum de cuiuscemodi rebus
sensis inuedarum” (“e venho nos campos e no vasto palácio da memória, onde estão os inumeráveis
tesouros da memória de todas as coisas percebidas pelos sentidos”). N.t.
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Ora, quanto a estes ofícios do orador, parece-me que, até este momento,
ainda que apenas tenhamos brevemente tocado na questão, o que fora exposto já
se mostrou suficiente, restando-nos, agora, entender no que consiste o “fim”.

II. SOBRE O FIM
2. Em tudo que imagino, o fim é o ponto para o qual todas as coisas se
referem e também a causa da qual todas procedem.
Entre os gregos, o fim é chamado de “telos”, e que também é o que se busca
em quase todas as disputas dos filósofos, isto é, qual a finalidade do viver bem, da
virtude ou do desejo, entre outros questionamentos assemelhados.
Portanto, quanto ao fim próprio do ofício do orador, alguns defendiam
referir-se a uma determinada ação, já outros, a uma outra coisa: para certas pessoas o
ato máximo do ofício do orador consiste no “falar bem”; para outras pessoas, no “falar
corretamente”; para outras, no “falar a verdade”; e, para outras, no “falar persuasivo”.
Destarte, mesmo esses que pensam que o fim do ofício do orador seja falar
bem e verdadeiramente, não refutam que o fim de seus discursos seja também o
persuadir, de modo que o fim do ofício do orador torna-se o falar bem, enquanto o
fim do falar bem, o persuadir.
Por isto, consequentemente, quase por consenso geral, o fim do ofício do
orador é o persuadir.
Mas esta conclusão até poderíamos pensar teríamos incorrido em uma
acusação, a de que nem sempre o orador persuade, pois, mesmo em situações em
que não pudesse persuadir, ele não perderia a faculdade e o nome de orador.
Hermágoras2, para fugir deste risco, deixou escrito que o fim do ofício do
orador é o persuadir, mas que vale no limite permitido pela condição das coisas e
das pessoas.3
3. Sucessivamente, tendo em vista a própria palavra “persuadir”,
observamos uma outra acusação, claramente encontrada em Platão, amplamente
tratada no Górgias, mas em seguida repetida de modo muito mais impudente por
teóricos, detratores de Hermágoras.
Eles de fato negam que o fim próprio do ofício do orador seja o persuadir,
e afirmam que este fim é pressuposto comum a todos (não só aos oradores).
Dizem que também aos matemáticos cabe persuadir sobre as coisas que
sucedem para o conhecimento dos temas da área do contar; aos médicos, sobre as
que estão presentes em sua própria arte de curar; aos operários, aos artesãos de
tavernas, bem como àqueles que, em posse de determinado conhecimento sobre
2 Hermágoras de Temos é considerado o retórico grego de maior importância, por ter sido uma espécie
de ponte entre o sistema retórico grego e o romano. Ele dividiu o objeto da retórica em teses e em
hipóteses, tendo influenciado vários pensadores de renome, como Sêneca e Quintiliano. N.t.
3 Como persuadir quem não tem condições de compreender o que é explicado pelo orador?
Conhecimentos propedêuticos do que se discute são essenciais para haver um debate: não se deve dar
pérolas aos porcos. N.t.
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o que fazem, são capazes de provavelmente persuadir outros sobre suas atividades,
e o fazem, melhor dizendo, pela razão.
Logo, por não ser um fim exclusivo, comumente pertencente a um único
grupo, ato de persuadir é comum a muitos e, por óbvio, carece da propriedade
anteriormente aduzida, isto é, o persuadir não é o fim próprio do ofício do orador.
Acontece que o próprio Hermágoras se opõe apropriadamente à esta
acusação, afirmando que o ofício do orador é de fato o persuadir precisamente em
questões civis, enquanto a condição das coisas e das pessoas permitir.
De fato, as questões dos médicos, dos filósofos e outras desta espécie são
colocadas em local diverso do das questões civis, que, por sua vez, são chamadas
pelos gregos de “política”.

Então, é isto que persuade a todos e o que certamente não hesita em
persuadir o próximo, permitindo-nos conceber em nossa mente o que diferencia o
justo do injusto; o honesto do desonesto; bem como o mesmo para as várias outras
características indicadas.
Portanto, as dúvidas que se originam desta [segunda] espécie de
indagações são chamadas de “questões civis”, sendo mais profícuo dizer não serem
questões próprias de poucos, mas, sim, questões comuns a todos5.
Então, estando estas considerações assim dispostas, justo por mérito, as
questões que podem ser percebidas pela concepção comum da mente, podendo
ser reconhecidas como “preocupações comuns” (“Κοινή έγνοια”), são denominadas
de “civis”, e é com elas que o orador deverá se ocupar e distinguir.

III. SOBRE AS QUESTÕES CIVIS

IV. SOBRE OS GÊNEROS DAS QUESTÕES CIVIS

4. São questões civis aquelas cuja percepção pode encontrar-se totalmente
no conhecimento comum da mente, justo como os gregos chamavam de “Κοινή
έγνοια” (“preocupação comum”).
Na verdade, queremos que estas questões sejam demonstradas, pois,
como compreendemos mais facilmente no que consiste a condição própria
delas, parece-nos pertencer a este gênero tudo aquilo que é vergonhoso que
eventualmente desconheçamos.
Assim, ainda que ignoremos estes temas comuns, enganamos [outros que
nos ouvem], logrando-os com simulação, como se de fato soubéssemos de tais
coisas, de modo que, sempre que tais termos são postos em dúvida, acabam por
produzir uma questão civil.
Falo, agora, sobre este gênero de coisas.
Se alguém nos interroga sobre o peso de algum objeto, não devemos
nos envergonhar de prontamente não sabermos a quantidade de libras dele; se
nos perguntam sobre o seu tamanho, também não há de nos envergonharmos
em desconhecermos quantos pés mede; e o mesmo vale para todas as outras
perguntas deste gênero [de coisas naturais] cuja exposição seria longa.
Por isto, todas as vezes que estes elementos exemplificados são postos
em dúvida, tornam-se certamente “questões”, mas decerto não são capazes de dar
lugar para uma questão civil4.
Destarte, quando procura-se descobrir se algo é justo ou injusto, é
honesto ou desonesto, é louvável ou censurável, se concede-nos prêmios ou
castigos, se é útil ou inútil ou qualquer outra questão desta espécie, ninguém há
de envergonhar-se caso, alheio a toda arte e ciência, mostre-se ignorante, quanto
a tais questionamentos.

5. São dois os principais modos, e, por assim dizer, “gerais” das questões
civis, sendo que um deles é pelos gregos chamado de “tese”, enquanto, o outro, de
“hipótese”.
Ao primeiro, não podemos atribuir, a não ser o nome grego; e, embora ao
segundo observamos a atribuição de um nome latino, a saber, “controvérsia”, este
pode convir tanto para a tese, quanto para a hipótese, já que em ambos os casos
existe uma questão debatida, isto é, há uma controvérsia.
Além disto, o significado de hipótese é declarado como o de uma coisa
representada pela palavra composta, que é “hipo” (abaixo) e “tese” (“posição”) - “ὑπὸ
τὴν θέσιν” -, uma espécie de um gênero.

4 Separa Agostinho o conceito de questões naturais (ciências da observação do que acontece no
mundo e das regras das coisas inanimadas e de seres biológicos) do de questões de comportamento
humano, baseadas em escolhas, na assunção de responsabilidades e em regras morais a serem seguidas
no Estado (questões civis). N.t.
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V. SOBRE A DIFERENÇA ENTRE TESE E HIPÓTESE
A tese é uma questão que admite consideração racional, sem a definição
de pessoa; já a hipótese ou controvérsia – enquanto utilizamo-nos de seu nome
impróprio - é uma questão que admite discussão6 racional com a definição de
pessoa.
A explicação delas pode ser melhor entendida ao analisarmos exemplos
e casos.
A “tese” é questão construída assim: “deve-se navegar? Deve-se filosofar?”;
a hipótese, por seu turno, construída de maneira pouco diferente: “Deve-se atribuir
o prêmio a Duilio7?”.
5 Por isto, há de termos vergonha de as desconhecermos, o mesmo não valendo para o conhecimento
das coisas naturais. N.t.
6 Contentio, onis: contenda, luta, discussão.
7 General da primeira guerra púnica que tomou o comando da frota romana, quando Cipião foi
capturado. N.t
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Não faltam, aliás, pessoas que passam a vida incriminando Hermágoras
– entre os quais Apolodoro8 é um dos primeiros – negando que a hipótese seja
diferente da tese. Ele dizia que, em nenhum momento, deva ocorrer a [citada]
discriminação de pessoas pela qual notamos que Hermágoras tinha distinguido a
tese da hipótese, isto é, como se fossem dois gêneros de questão.
Pois bem [,por esta crítica,] a hipótese não seria uma questão menos
infinita e indeterminada do que a tese. Quando [, por exemplo,] procura-se julgar
se deve-se punir ou não Orestes9, isto é, [se está a julgar], não a pessoa que provoca
a questão, mas o fato. Logo, se não há diferença entre o que se procura saber sobre
punir ou não um matricida, a questão assim apresentada em nada diferenciaria a
tese da hipótese10.
6. Contra isto, retrucam os nossos. Antes de tudo, a qualidade das pessoas
aponta a diferença nas próprias questões, bem como, nas hipóteses, isto é, nas
controvérsias, frequentemente ocorrendo o seguinte: parece-nos que não devamos
abandonar [a inevitável diferença entre] fatos punidos e [outros] não punidos,
[entre uns] honrados e [outros] desonrados, tanto considerando a qualidade dos
próprios fatos, quanto a categoria das pessoas envolvidas11.
Em consequência deste pensamento, estes dois gêneros de questões
também passam a ser diferentes por aquilo que, na tese, é o exame sobre a
qualidade (a natureza) de uma determinada coisa, e, na hipótese, a discussão
[sobre a coisa].
Portanto, acabamos por concernir que a diferença entre a tese e a hipótese
é tão grande quanto a diferença entre o exame e a discussão.
Portanto, na tese, procura-se pelo que é oportuno que todos façam; e, na
hipótese, pelo que é oportuno que um ou outro homem, ou alguns dentre vários
homens, ou ainda um certo grupo definido de homens faça, [e não todos.]
Além disto, entre as duas, outra diferença nos ocorre.
Na tese, procuramos, como ignorando a coisa que nos pareça a melhor
para ser feita; enquanto, na hipótese, defendemo-nos, como se a conhecêssemos.
Por isto, enquanto todas as teses são sobre o futuro; as hipóteses, por seu
turno, raramente o são: nunca se propõe uma questão, a não ser sobre o passado
ou sobre o que se está a fazer, em dado momento.
Ninguém pode tornar-se réu, se não cometera determinado ato [ilícito] ou se
não fora acusado de tê-lo cometido; do mesmo modo, não há de se imputar prêmio
ou qualquer outra espécie de premiação a alguém, sem que [o beneficiado] possua
efetivamente mérito ou este não lhe tenha sido [veementemente] atribuído12.
8 Apolodoro de Atenas, filho de Asclepíades, foi um filósofo e gramático grego, pupilo de Diógenes da
Babilônia, Panécio, o Estoico, e de Aristarco da Samotrácia.
9 Orestes, por determinação do Deus Apolo, matou a sua mãe Clitemnestra, com intuito de vingar a
morte de Agamemnon, seu pai. N.t.
10 Pela crítica, o discurso judiciário como a busca pelo verossímil baseia-se em fatos, de modo que a
diferença entre tese e hipótese seria inócua, uma propedêutica discursiva para a busca do justo. N.t.
11 Há de se julgar os fatos independentemente das qualidades deles (efeitos concretos - prejuízo) e da
categoria das pessoas (intenção – má-vontade). N.t.
12 Literalmente, caberia o verbo “sustentar”, ao invés de “atribuir”. N.t.
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Sobre este tema, os nossos opositores opõem os réus às tiranias, às
traições, aos parricídios e aos envenenamentos não perpetrados, e a tudo aquilo
que pode ser pensado do mesmo modo, mas falham nesse intuito de criminalizar,
pois, ao julgar quem é réu de traição, não se indaga sobre eventos futuros, isto é,
sobre a traição em si, mas sobre o que aconteceu na escolha da traição13.
Tratamos, portanto, da causa que precedeu a traição; e o mesmo
pensamento vale para a tirania, ou seja, fora premeditada a tirania; bem como para
o parricídio não perpetrado e para o envenenamento, [todo julgamento do que os
precedeu].
Logo, a questão sempre nascida na hipótese é sobre o pretérito ou sobre
o presente, enquanto a questão nascida na tese nunca será outra, a não ser aquela
que trata do futuro.
Por fim, uma vez que tese e hipótese foram concebidas,[considero] que a
diferença entre ambas foi, neste capítulo, suficientemente explicada14.
VI. SOBRE A DIFERENÇA DAS CIRCUNSTÂNCIAS
7. Neste ponto, uma vez observado o que foi suficientemente dito sobre
a diferença entre questão geral e particular, bem como distinguida a tese da
hipótese, eis que se diferenciam igualmente pela natureza e pelo nome, parece
consequentemente ser o momento de tratar do que faz a hipótese, isto é, da
controvérsia.
Portanto, observemos a circunstância das coisas, que Hermágoras
chama de Περίσταση (“perístase”15), sem a qual nenhuma controvérsia não pode
inteiramente existir.
Ora, o que de fato é a perístase (o assunto inteiro do discurso), pode ser facilmente
e melhor discernido observando-a na participação do que na [própria] definição.
Demais, são, portanto, sete as partes da circunstância, isto é, “peristaseos”
e que são chamados por Hermágoras de Μόρια Περιστάσεως (“moléculas de
perístases”), e por Teodoro de στοιχεια τοu πράγματος (“elementos da coisa”).
Teodoro fala-nos de “elementos”, pois as questões se fazem a partir da
combinação deles, do mesmo modo como observamos os nomes e os verbos
nascerem da combinação das letras.
Todavia, é mais correto dizermos “elementos” ou “moléculas”, de modo a
deixarmos por ora de lado a controvérsia sobre os nomes, para que falemos sobre
a natureza deles.
Pois bem, os elementos (circunstâncias) são: “quem”, “o que”, “quando”,
“onde”, “porquê”, “como” e “por quais meios”, os quais, por seu turno, eram chamados
pelos gregos de ἀφορμαί (“origens”).
13 A opção do traidor (livre ou não) em trair outro. N.t.
14 Em “quae si ita sunt, satis utriusque est declarata diversitas”, pareceu-me mais conveniente usar
“explicada”, ao invés do literal “declarada”. N.t.
15 Assunto completíssimo de um discurso, contando com todas as suas minúcias e singularidades
(circunstâncias). N.t.
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A congregação racional de todos estes elementos ou de alguns forja a
questão (daí “origem”), entretanto, [neste momento] devemos expressar com mais
clareza as propriedades de cada um deles.
8. “Quem” significa a pessoa16, sendo considerado aqui por dois modos:
pelo nome e pela qualidade.
Ao considerar pelo nome, ocorre o seguinte: [pergunta-se:] “Quem?”
[E responde-se:] “– Camilo, C. Mario, L. Sulla”.
Ao considerar pela qualidade: “[pergunta-se:] “Quem?”
[E responde-se:] “– “Um rico e um pobre, um imperador etc”.
Já a imagem é finita pelos nomes, mas infinita pelas qualidades das
pessoas, eis que, enquanto, na apelação, nada recai sem nome; na qualidade, por
seu turno, recaem a sorte, a idade, a condição, a disciplina e outros elementos desta
mesma espécie.
“O que” significa a coisa que foi feita, dita ou pensada por alguém (no
passado); o que se está fazendo, dizendo ou pensando (no presente); ou, no que
tange ao futuro, o que será feito, o que será visto e o que será pensado, tratando de
coisas boas ou más, honestas ou desonestas, justas ou injustas, úteis ou obstrutivas,
necessárias ou parvas, habituais ou novas.
“Quando” significa o tempo, presente [ao dizermos:] “o dia ou a noite”
ou “dia sacro e o comum”. Também cabe para os acidentes que, algumas vezes,
conferem suas qualidades ao tempo, como, por exemplo, na expressão: “em tempo
de guerra ou em tempo de paz”, “em tempo de rebelião e em tempo de concórdia”,
“em período de liberdade ou de domínio”, e todos os que podem assim serem
expressos, tomando a unidade de tempo.
“Onde” significa o lugar, como, por exemplo, em “dentro ou fora da cidade”,
“em um lugar sagrado ou profano”, “no mar e na terra”.
“Porquê” significa “causa” de se fazer, de dizer ou de pensar a coisa,
observando o que minha opinião considera como primariamente necessária para
constituir uma questão.
“Como” significa a demonstração de como fizemos, fazemos ou faremos
alguma coisa, por exemplo, se fazemos algo com languidez, com violência ou com
dolo”, e todos os outros modos de agir que caem no mesmo gênero descrito.
As “origens” (“ἀφορμαί”) que nós chamamos de “apoios”17 tratam da
demonstração destas coisas pelas quais se diz que determinado evento foi feito,
pela armadilha, pela espada, pelo veneno, por mensagens, pelos intérpretes, pelos
comandos, pelo servo, pelo cúmplice, pelo assassino.
Como foi dito acima, a reunião racional destes componentes, ou ainda, de
todos ou de [apenas] alguns deles, produz uma questão civil.18
16 No original: “quis significantiam habet personae”. O “significantiam” está no acusativo (objeto direto),
cuja literalidade em língua portuguesa (“significância”) não me agradou. Optei por transformar o
genitivo (da pessoa) em acusativo do verbo “significar” N.t.

|

Tradução 115

VII. SOBRE AS QUESTÕES RACIONAIS
9. As questões racionais são as chamadas por Hermágoras de lógicas.
Imagina-se, demais, ser melhor denominá-las de lógicas do que de verbais,
porque provêm obviamente da lógica, e não das palavras, mas são denominadas
pelos técnicos de significação da razão, até porque em geral λόγος (“logos”)
algumas vezes significa “palavra”, mas, em outras oportunidades, “razão”.
Sendo assim, são quatro modos pelos quais se fazem as questões racionais
ou lógicas, segundo o que se pergunta: se algo existe, no que consiste, qual o seu
gênero e, por fim, se deve ser levado a julgamento.
Pois bem, quando se pergunta “se algo existe”, Hermágoras nomeia este
gênero de questão de στοχασμόν (“meditação”), e que nós podemos chamar de
“conjectura”, enquanto Teodoro, por seu turno, chama de περὶ τῆς οὐσίας (“da
essência”), isto é, “substância”.
Ora, nada poderia ser visto como “fato”, caso não possuísse substância, de
modo que nada existirá no futuro, sem ser considerada a sua substância [prévia
e perene]. Justo pelo dito, alguns chamam este gênero de questão de “se seja”,
porque ela trata do fim que se procura.
A outra questão é racional, e que Hermágoras chama de “fim”, enquanto
Teodoro de περὶ τῆς ἰδιότητος (“sobre a propriedade”), isto é “propriedade”.
Alguns se referem a esta questão como: “o que a coisa é”, enquanto outros:
“sobre o mesmo e o idêntico”, isto é περὶ τοῦ αὐτοῦ καὶ θατέρου (“sobre este e
aquele”).
Já a terceira questão é por todos chamada por um mesmo nome, a saber,
“qualidade”.
10. Sobre a quarta questão que acima denominamos “se deve levar a
julgamento”, ou seja, de “condução ao juízo”, há grande discussão.
Várias pessoas negam [a validade desta] questão, pois quando isto
acontece, não se pode conceber o fato abaixo da própria questão19.
Todavia, a autoridade de Hermágoras prevalece sobre todos, eis que ele
não apenas considera [essa quarta] como de fato uma questão principal, mas,
sobretudo, toma-a como primordialmente necessária e muito debatida no foro
público.
Se, por acaso a condição da causa for permissiva, deverá esta questão ser
imediatamente empregada com as outras espécies de questões, desde a primeira
combinação.
Penso que nada desperta tanto o interesse destes que dirigem o
julgamento, do que o seu inverso, a saber, a possibilidade de evitá-lo, até porque
a própria opção por se evitar o julgamento não deixa de ser uma espécie de
julgamento20.

17 Adminiculum, i – estaca, esteio, escora; ii – apoio; iii – ajuda, auxílio, sustentáculo. No caso, elementos
que dão suporte para o discurso, sustentando a sua finalidade. N.t.

19 No julgamento, a verossimilhança do juízo trata da interpretação do mais provável e o julgamento
parte dessa probabilidade, e não da certeza fática. N.t.

18 Questão civil (questio civilis): discurso comum, exposição de algo a outra pessoa, por meio de idioma
comum, civil, da cidade. N.t.

20 A opção por não julgar é uma escolha sobre a condição da coisa, isto é, o julgamento para não julgar.
N.t.
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Assim, se fossem vividas as lides, de modo que, toda vez que não se
desejasse que uma causa fosse levada ao tribunal, ela pudesse ser resolvida, por
meio do próprio poder de cada um, então nenhuma questão existiria [para ser
julgada].
No entanto, como sempre existem aqueles que se opoem, isto é, sempre
há a contenda em que uma pessoa leva um tema a juízo, enquanto outra o recusa
e profere a questão [ao juízo].
Hermágoras, por seu turno, chama este gênero de controvérsia de
μετάληψιν (“participação”); poucos entre nós traduzem como “repreensão”, e
muitos, por sua vez, como “translação”21, contudo sei que ambos seguem com
retidão a razão [em suas opções].
Pois bem, quanto aos que chamam de “repreensão”, sobre estes impera a
intenção de sobretudo falar de uma causa que é julgada ao ser levada ao tribunal,
tratando dela e de como refutá-la e rejeitá-la, [isto é, o julgamento presente, ação
atual e iminente de convencer o julgador, e repreender o perdedor.]
Quanto aos que chamam de “translação”, sabe-se que, neste caso, o réu não se
exclui inteiramente do julgamento (de ser julgado no presente), mas, para se escusar
da condição presente do juízo, transfere o julgamento para outro gênero de processo,
isto é, um julgamento que já ocorreu no passado ou que acontecerá no futuro.22
VIII. SOBRE AS QUESTÕES LEGAIS
11. Existem outras quatro questões a serem explicadas neste momento, a
saber, – as questões “νομικάς”, que são denominadas por nós de “legais”, conforme
a tradução do grego.
Os nomes destas questões são “a letra e o espírito”, chamada por eles
(pelos retóricos gregos) de “ῤετὸν καὶ διάνοιαν” (“retidão e intelecto”); ἀντινομία
(“contradição”), concebida por nós como conflito de leis contrárias; a nossa
“ambiguidade”, por eles dita “ἀμφιβολίαν” (“anfibologia”); a recapitulação, que, para
eles, é “συλλογισμόν” (“raciocínio”).
Destarte, trataremos destes assuntos com mais diligência um pouco mais
à frente, de modo que o significado delas seja exposto com mais evidência e a
espécie associada aos respectivos gêneros.
Enquanto isso, parece-me que se deve comentar sobre os elementos
pelos quais toda questão alcança a sua espécie completa, como se subitamente
fosse amarrada com um forte nó.
Trata-se, aliás, de alguma coisa “dita”, justo como os retóricos gregos
chamam “φάσιν” (“fase”), e que se divide em duas partes: uma delas – “κατάφασι”
(“afirmação”); a outra – “ἀπόφασις” (“apófase”).
21 Transladar no sentido de “levar uma contenda ou problema ao juízo”. “Trans” de “transferir”. N.t.
22 No julgamento pela “repreensão”, há o convencimento do júri sobre o fato do caso, buscando a
condenação ou absolvição do réu; no julgamento pela “translação”, busca-se casos assemelhados do
passado para convencer o juízo do julgamento presente ou apela-se para situações futuras, sendo
muito próximo da jurisprudência. N.t.
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Quanto à Kατάφασι (eis não ser suficiente explicá-la como “afirmação”),
podemos nomeá-la como intenção [acusatório] feita por meio de palavras, ou seja,
é pela palavra que o crime é imputado, por exemplo, ao se dizer: - “tu injuriaste”, “tu
enganaste” ou “tu assassinaste”.
Doutro lado, quanto à ἀπόφασιν, é o denegar de um determinado crime que
foi intencionado pelo acusador [em seu discurso acusatório], como se dá, por exemplo,
na negativa dos exemplos anteriores: “não injuriaste”, “não assassinaste”, “não enganaste”.
Ora, é destas duas antípodas, a saber, [do discurso] afirmado e de sua
resposta, da intenção e da negação, é que nasce uma questão média, [o meiotermo discursivo], do seguinte modo: a afirmação da acusação (intenção) é que
“assassinaste”; a negação da defesa, por sua vez, que “não assassinaste”; a questão
média, então, “caso ou se assassine”.
Todavia, quando retrocedemos [no discurso], por meio de conjecturas,
a afirmação torna-se “assassinaste injustamente”; a negação, “não assassinaste
injustamente”; a questão, “caso injustamente se assassine”.
Demais, tendo em vista um estado legal da questão, a intenção da acusação
torna-se “não te é liberado por lei agir deste modo”; a negação: “libera-me por lei a
agir deste modo”; e, por fim, a questão: “se era liberado por lei a agir deste modo”.
12. Conforme isso que dissemos até agora, considera-se que alguns
chamam “questão”, e outros, de “posição”, em vista de que consiste [o pensamento
do discurso] na saída ou na conclusão da questão.
Primeiro, como se um fato ocorresse a uma certa distância, isto é, quando,
por um lado, afirmássemos que foi cometido um determinado ato, mas, por outro,
que ele não o foi, sem que isto tenha nos levado a um embate, mas, sim, como se
tratasse de um pensamento, sobre uma disputa futura.
Então, quando o momento do embate estivesse mais próximo, vindo até
nós como conduzido pelas mãos, a questão interviria, sendo intermediária entre a
contenção da disputa e a altercação do debate, isto é, se foi ou não cometido o fato.
Nisso consiste ambas as hipóteses: uma acontece no vácuo deixado pela
anterior, valendo, portanto, a imposição do nome de “posição”.
Pois bem, [considerando esta primeira nomenclatura,] Teodoro a
denomina de “εκφάλαιον” (“capítulo”), claramente utilizando-se de translação
nominal, [isto é, nomeando por metáfora,] referindo-se à principal parte do corpo
(“cabeça”, “capítulo”, “caput”), pois também na conjunção destes dois elementos,
conforme os argumentos ditos por ambas as partes, dá-se a questão, como se fosse
criada a cabeça de toda a controvérsia.
13. Em seguida, vem a “parte”, que é tão ou até mais necessária, pois por
ela é que se demonstra o que é a “causa” (definição de causa), no que ela consiste
(conteúdo do discurso), e o que ela contém (julgamento da causa).
Muito bem, quanto à definição de causa, Hermágoras utiliza-se, [primeiro,
especificamente do próprio] termo “αἴτιον” (“causa”); [depois,] trata do que ela
de fato consiste, [usando da palavra] “συνέχον” (“contínuo” ou “conteúdo”); e, em
seguida, do término do debate, ou seja, “κρινόμενον” (“julgado”).
Portanto, a causa é o que, sem a sua prévia existência, impossibilita que a
controvérsia posterior apareça, [inviabilizando o julgamento].
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Assim, quando digo: “o filho foi deserdado pelo pai”, noto que, [tomando
esta frase por si], não há de pronto qualquer controvérsia, pois, ela indica que não
existe uma causa precedente ao fato de o filho ser deserdado por seu pai.
Então, associamos [a referida frase a uma] causa e, logo em seguida, damos
o seu conteúdo, isto é, a controvérsia como seu “efeito”: “jurou que não se casaria
e foi deserdado”.
[Pois bem, neste exemplo,] o fato de ter jurado é “αἴτιον”, isto é, a “causa”, da
qual a deserção foi merecida.
“Συνέχον”, o conteúdo principal da defesa ou contínuo dela é adotado
para o refutar de “αἴτιον” (para a oposição/explicação da causa), ou seja, para que
se observe a causa da refutação, e, então, a sua oposição.
Assim, observamos na seguinte matéria: “o general matou um soldado,
que tinha jurado desertar, e, por conseguinte, tornou-se réu do crime de homicídio”.
Pois bem, nesta segunda frase apresentada, há αἴτιον – a causa do processo:
o porquê do assassinato, de modo que não teria se tornado réu, senão tivesse
assassinado; συνέχον, o conteúdo da defesa é a motivação que fê-lo assassinar:
evidentemente, o julgamento do próprio direito frente ao fato de que o soldado
tinha jurado que desertaria.
[Lembro novamente que] Hermágoras, por seu turno, algumas vezes,
denominava esse termo justamente de συνέχον (que traduzimos como “contínuo”),
considerando-o “ponto essencial”, pois é por ele que todo o conteúdo da defesa é
contido e direcionado.
Mas, em outras oportunidades, Hermágoras preferia usar o termo “αἴτιον
αἰτίου”, ou seja, “a causa da causa”, já que, como claramente a causa da condenação
foi que o general assassinou o soldado, também poder-se-ia dizer que a causa do
assassinato foi outra, a saber, que o soldado tinha jurado que deserdaria.23
14. Agora, como já sabemos o que é a causa, o seu conteúdo e ponto
principal, tratemos das coisas sobre as quais se refere seu conteúdo, isto é, o que é
“τὸ κρινόμενον” (“o julgado”).
Ora este passo de nosso estudo não tratará de outra coisa, a não ser do
exame acurado do “τοῦ συνέχοντος” (“a continuidade do julgamento”), ou melhor,
isto que é o conteúdo do julgar.
Para tanto, o que digo é o seguinte: creio que melhor é preservarmo-nos
na própria controvérsia para que os temas que já estudamos fiquem mais claros.
Pois bem, “αἴτιον” (causa), no caso, é o fato de o general assassinar o
soldado; “συνέχον” (“conteúdo do processo”) é atribuído ao réu, isto é, a razão do
evento, o motivo pelo qual ele diz ter assassinado, referindo-se à afirmação do
soldado que jurou que iria desertar; por fim, “κρινόμενον” (“o julgado”) é o exame
do próprio motivo que o réu se utiliza para promover a sua defesa.
Assim, procura-se, primeiro, se houve uma outra causa do general pela
qual assassinara o soldado, e se ela fora acompanhada de determinado pretexto,
para que pareça ter sido assassinado, não porque jurou, mas por qualquer outra
causa de rivalidade ou de inveja.
23 Primeiro, o fato (efeito ilícito); em seguida, as causas: uma causa do assassinado; outra da condenação.
A prática forense constitui-se da descoberta e (des)conexão de causas. N.t.
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Este artigo poderia ser tratado do seguinte modo: “mesmo se jurou, fora
pequena esta justa causa, por meio da qual justificar-se-ia [outrem] ser assassinado.
Assim, o inteiro exame de todo “συνέχοντος” (“conteúdo do processo”)
que é anunciado pela “αἴτιον” (“causa”), acaba simplesmente, no fim, chamado de
“κρινόμενον” (“julgado”).
Todavia, algumas vezes, acontece de, em uma controvérsia (lide), não
encontrarmos semelhança entre “αἴτιον”, “συνέχον” e “κρινόμενον”, sendo que com
muita frequência, nestes casos, cada um destes elementos é trazido à tona, sendo todos
trocados de postos por vícios [no discurso], como, por exemplo, na seguinte controvérsia:
“Ulisses é réu por injúria à coisa pública, eis que assassinou os pretendentes”.
A “causa” (“αἴτιον”) é o motivo de Ulisses ter assassinado (os pretendentes);
a “causa das causas” (“αἴτιον αἰτίου”) ou “conteúdo do processo” (“συνέχον”) é que
estes “assassinados” eram os que estavam a saquear os seus bens e a perverter
a honra de sua esposa; o “julgado” (“κρινόμενον”), por sua vez, leva em conta o
momento do ato, isto é, se, por acaso, mesmo se conteúdo e julgado tivessem
antecedido a causa e a morte dos pretendentes não tivesse ocorrido antes do
assassinato deles, decerto Ulisses os teria assassinado, por uma outra causa que
justificaria como pretexto, cabendo-lhe novo julgamento, a saber, se Ulisses
deveria assassiná-los, e se não agiu pessimamente, diante de atos cujo mérito não
tinha ainda sido julgado.24
Então, por consequência, Ulisses anuncia outro “conteúdo do processo”
(“συνέχον”) para o “julgado” (“κρινόμενον”), isto é, de ter assassinado por ordem
de Minerva; e, então, o próprio conteúdo se torna julgado, e o acusador passa a
investigar se Ulisses de fato não assassinou por ordem de Minerva, e se, para tal ato,
não poderia ter [simplesmente] deixado de seguir a ordem dela.
[Logo, resta evidente que] a causa é [ferramenta discursiva] própria do
acusador; o conteúdo do processo, é do defensor; e o julgado – conclusão do
processo – é de ambos.25

IX. SOBRE AS TEMÁTICAS INCONSISTENTES
15. Logo em seguida, penso que devamos estudar como e de quantos
modos se faz uma controvérsia “asystata”26 (instável), ainda que saibamos neste caso
ser preciso as chamarmos de controvérsias, embora sejam destituídas de posição,
tratando-as como são: combinações irracionais de termos, frases sem sentido.
24 O conteúdo do processo de convencimento é inocentar Ulisses. O orador inverte a ordem, a atitude
de Ulisses foi escusável: “Ulisses matou os que conspurcavam o seu lar, e, se tivesse esperado o justo
julgamento, a morte seria a pena a lhes ser imposta”. A opção do orador é a de inverter a ordem “causa”,
“processo/conteúdo” e “julgado”, fazendo com que o “julgado” se confunda com a causa. N.t.
25 O acusador busca as causas do homicídio, dizendo serem suficientes para condenar (matou sem
justificativa); o defensor, o conteúdo do processo, a tentativa de justificar a causa (matou, porque
tentaram conspurcar sua família); ambos, o julgado que coroe suas argumentações (a condenação para
um; a absolvição para o outro). N.t.
26 Sem fundamento, incompatível com o seu gênero. N.t.
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Pois bem, são quatro os modos de ser da controvérsia instável.
O primeiro modo de controvérsia instável, quando o argumento falta em
virtude da circunstância (como dissemos acima, se dependente da virtude das
circunstâncias, forjando o seu sentido); assim ocorre, quando falta às questões a
causa ou a pessoa ou o lugar ou algum dos elementos desta espécie.
O gênero de tal espécie de controvérsia instável não pode integrar a matéria
a ser ensinada, por conta de que, faltando a circunstância, não é possível nem mesmo
imaginar qualquer sentido para o discurso.
Então não são poucas as vezes em que acontece de, quando, por uma
imprudência do autor, eventualmente faltando a uma controvérsia instável deste
primeiro gênero alguma das circunstâncias, a lide é levada a juízo, mesmo já tendo
sido resolvida27.
O segundo modo de controvérsia instável é o que chamam de “κατ᾽ἰσότητα”
(“qualidade”). E, embora não possamos atribuir-lhe um nome latino, devemos
compreender sua natureza.
Quando um mesmo discurso é repetido por duas partes, e seus argumentos
em nada ou em muitíssimo pouco se diferenciam, então uma combinação de
palavras desta espécie apresentada implica na posição desordenada dos dois
discursos justamente por conta da igualdade deles.
Este segundo modo vemos no seguinte exemplo:
“Dois jovens vizinhos que possuem belíssimas esposas cruzam-se certa
noite em um caminho, um acusando o outro de adultério (cada um acusando o outro
de ter cometido adultério com sua própria esposa e vice-versa).
Tudo que um deles dizia, o outro replicava:
‘- É verossímil que tu tenhas desejado cometer adultério, eis que és jovem’. E,
em resposta: - ‘também é verossímil a ti ter desejado cometê-lo, pois és igualmente
jovem’.
E continuaram: ‘- É verossímil [que tenhas cometido adultério], pois eu
possuo uma maravilhosa esposa’. E o outro: - ‘por óbvio, também o mesmo a ti é
verossímil, pois eu igualmente possuo uma maravilhosa esposa’.
Em seguida: ‘- A proximidade foi o que te oportunizou o adultério’. O
segundo: ‘- decerto esta oportunidade também te foi relegada por esta proximidade’.
E, no fim das contas, indaga o primeiro: ‘- por que tu me procuras a atacarme nesta noite?’ E o outro retruca: ‘- por que tu nesta noite me encontraste?’
Neste caso, nada há para distinguirmos um acusador do outro, porque o
argumento ofensivo de um vale como escusa para ambos: se um acusa o outro, acaba
por incriminar-se; se o outro escusa o primeiro, acaba por perdoar quem deveria ser
incriminado.28
27 Por exemplo, se alguém vai a juízo, requerendo permanecer em lugar incerto e não sabido; ou
buscando a guarda de uma pessoa inexistente; ou pleiteando por indenização, em relação a uma ofensa
(causa) que nunca ocorreu de fato ou que, já tendo ocorrido, foi solucionada por conta do ofendido ter
perdoado o ofensor (modernamente, trata-se da perda superveniente do objeto da lide). N.t.
28 Esta segunda situação acontece, se o acusador é culpado dos mesmos crimes do acusado e este,
por seu turno, para defender-se, acusa o primeiro com a própria acusação, eis a falta de justeza entre
acusador e acusado (a ascensão da injustiça e da opressão) N.t.
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16. O terceiro modo de controvérsia instável é aquele que os gregos
chamam de ‘κατ᾽ἑτερομενίαν’ (‘controvérsia diferida’), isto é, quando o réu não possui
nenhuma defesa, ou porque não se descobre qualquer motivo no fato ou o motivo
observado é pouquíssimo provável.
Por isto, o meu preceptor Demócrates nos dizia continuamente que
também não possuem a devida posição tais controvérsias em que longamente
buscamos o motivo.
E este preceptor com mais constância ainda dizia: se nos é anunciado [com
veemência] um argumento [completo] pela defesa, ainda que ele possua veracidade
pouco provável, nós o aceitamos, mas se evidentemente sua causa está confusa,
cheia de lacunas, é preciso que o exploremos por meio da heterometria.
Então, neste caso, acontece em algumas situações de depararmo-nos com
questões que incidem plenamente na verdade, como se fossem uma faculdade
do acusador, mas que de nenhum modo estendem-se ao réu. E, por isto, não as
chamamos de “controvérsias”, mas de “lugares-comuns”. Demais, no lugar-comum
não encontramos a prova do crime, mas algo que nos traga a exposição e a evidência
de um possível crime.29
O quarto modo de controvérsia instável e mais obscuro é o que normalmente
mais encontramos entre os homens doutos, pois o argumento deles não é destituído
de espécie de matéria consistente e provável.
É, por exemplo, deste tipo a controvérsia a que o juiz não é incapaz de
encontrar a razão justa para proferir a sua sentença.
Os gregos chamam “ἄπορον” (“aporia”), esta controvérsia citada, e nós a
apresentamos, com o seguinte exemplo:
‘Um autor de uma demanda discutia o direito de receber valor de usura
devido pelo réu, como se fosse um crédito justo em dinheiro; o réu, por seu turno,
não negava que tinha recebido uma quantia em dinheiro do primeiro, mas que
recebera em depósito, e, por isto, desejava restituir exatamente o valor, sem os juros,
isto é, devolver depósito, mas não crédito.
Enquanto o julgamento da controvérsia ainda estava pendente, uma nova
lei sobre o tema foi promulgada pela autoridade, [anulando os débitos anteriores.
Assim,] o primeiro (autor da lide) teria de requerer o pagamento do dinheiro, como
se fosse um depósito; e o segundo (réu) de retê-lo, como se fosse crédito.’30
Neste caso, não vejo qual seria a via correta que poderia ser seguida pelo
juiz para proferir sua sentença, eis que o querelante, tanto diz que tinha dado o
29 Diferença entre prova e indício. N.t.
30 O crédito refere-se ao valor principal emprestado mais os juros; o depósito, apenas o valor principal
emprestado. O querelante emprestou o valor principal (depósito), mas requeria receber do devedor o
principal mais os juros de mora, a usura (crédito); o querelado recebeu o valor principal (depósito) e,
por seu lado, queria devolver apenas este quantum, nada mais. A regra nova obrigaria que o credor
requeresse apenas o depósito (sem juros) mas, ao mesmo tempo, que o devedor retivesse o crédito
(principal com juros). Nota que o magistrado tanto poderia sentenciar, no sentido de que o valor a
ser devolvido seria apenas o do depósito, quanto que poderia o devedor reter os juros para si, só
devolvendo o principal. Nada obstante o resultado material ser o mesmo nas duas hipótese (devolução
apenas do principal sem juros), a motivação argumentativa seria obviamente diversa, gerando um
problema argumentativo na sentença, por conta da falta de clareza da lei. N.t.
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valor como crédito, mas também que o tinha depositado; enquanto o querelado
que recebeu o valor como depósito, disse ter-lhe tomado como crédito.
Nenhum deles, por sua vez, toma seu argumento como prioritário, e
ambos acabam usando como sua própria justificativa o primeiro argumento do
outro.
X. SOBRE AS FIGURAS DAS CONTROVÉRSIAS
Não nos parece que haja nada mais pertinente ao objeto da lide do que
conhecer o modo pelo qual tratamos das figuras das controvérsias e dos aspectos pelos
quais uma diferencia da outra.
Assim, elas ficarão cada vez mais em evidência, conforme o modo por meio do
qual as estudemos.
Pois bem, são quatro os “esquemas”31 [das figuras de controvérsia]:
Primeiro, “ἔνδοξος” (“discurso de glória ou de exaltação”), figura de quem nós
podemos dizer possuir ótima opinião (credibilidade alta).
Segundo, “ἀμφίδοξος”, (“discurso ambíguo”) figura a que nós podemos dizer
possuir opinião confusa de ambos os lados, isto é, quem possui opinião que não é nem
boa nem má (credibilidade média).
Terceiro, “παράδοξος” (“discurso paradoxal”) figura a que nós podemos dizer
possuir uma má opinião (credibilidade baixa), embora algumas pessoas que falam o
grego com pouca diligência entendam o paradoxo, como se correspondesse a uma boa
opinião.
Acontece de esta terceira espécie é indevidamente utilizada, isto é, “παράδοξος”,
quando discurso é proferido vulgarmente, isto é, em pró de várias pessoas, mas cinge-se
em exaltar vencedores olímpicos e vitoriosos, nas lutas competitivas gregas.
Todavia, estas pessoas pensam assim, mais por serem conduzidas pelo costume
(de louvar), menos pela razão, eis que, salvo melhor juízo, creio que o termo “παρὰ τὴν
δόξαν” (“apesar da glória”), [cuja aglutinação é semelhante à palavra anterior], significa
“contra” a ótima opinião, isto é, contra a alta credibilidade.
Por outro lado, se preferirmos comprovar esta significação vulgar do nome
(e usá-la), temos de nos localizar no que recebemos dos sábios e dos filósofos; e assim
conceber o conceito vulgar, não por causa do uso habitual do tema, repetido e presente
nos costumes, mas pela condição deles baseada no princípio da lei (no próprio preceito).
Quarto, é a espécie de figura chamada pelos gregos de “ἄδοξος” (“discurso
inglório”) ao qual não podemos atribuir – como vulgarmente acontece – o status de má
opinião (com baixa credibilidade), mas, sim, o de uma opinião nula, isto é, trata-se de uma
figura de controvérsia insignificante e sórdida.
[Considerando estas difíceis definições,] passaremos a mostrá-las com
mais evidência por meio de exemplos.
31 “Schemata” que, na literalidade, é “esquema”, refere-se à forma ou à figura dos argumentos. Por um viés
pitagórico, o “esquema” do discurso busca o convencimento e analogicamente se equipara ao esquema
das coisas físicas cuja potencialidade (formalidades) são determinantes para seu desenvolvimento e
para o atingir de suas reais possibilidades. N.t.
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18. Ἔνδοξος – endoxo - (“discurso de glória ou de exaltação”) é o gênero de
controvérsia em que tanto a pessoa quanto a coisa nele presentes são honestos,
como, nesse trecho: “Cipião, uma vez vencidos os cartagineses, pediu o prêmio
de assistir aos jogos coroado com láurea”. [Não há dúvidas de que] Cipião é uma
pessoa honesta e o seu pedido não foi ímprobo.
“Ἀμφίδοξος” – anfidoxo – (“discurso ambíguo”) é o gênero de controvérsia
em que a deformidade do ato macula a honestidade da pessoa, como acontece
se o próprio Cipião peça como prêmio [por seus feitos bélicos], a morte de Tibério
Asselo. No exemplo, a pessoa de Cipião, isto é, a que busca pelo prêmio, é honesta,
enquanto o pedido, por seu turno, desonesto.
Demais, neste mesmo modo, também vale o contrário, isto é, desonesta a
pessoa que pede o prêmio, enquanto o prêmio, honesto.
Assim, quando um filho deserdado luta bravamente em uma batalha e,
vencendo-a, pede, como prêmio, para reaver o sobrenome perdido e o retorno para
a casa do pai, a pessoa que pede – o deserdado – obviamente é desonesta (pois foi
deserdada por seu pai), mas aquilo pelo que pede, por seu turno – o retorno à casa
do pai ou a retomada do sobrenome –, é honesto.
“Παράδοξον” – paradoxo – (“discurso paradoxal”) é o gênero de
controvérsia, como definia acima, em que ambos os elementos são desonestos,
isto é, a pessoa é desonesta e também a coisa ou o fato referente o é.
Podemos entender com o seguinte exemplo: “um réu acusado de
impudicícia32 defendeu-se bravamente, e, como prêmio por sua atuação, pediu
pela morte de seu acusador”.
No caso, não me restam dúvidas de que a pessoa que requer o prêmio é
desonesta, por ter atentado ao pudor e, então, ré da peça acusatória de impudicícia;
e, embora tenha diminuído sua má-reputação, pelos atos de coragem, a coisa por
quista como “prêmio” é desonesta.
“Ἄδοξον” – adoxo – (“discurso inglório”) é o gênero de controvérsia em que
ambos os termos não refletem opinião crível, isto é, trata-se de discurso, [como já
dito] humilde e sórdido.
Vamos a um exemplo: “um homem pobre vendia roupas e, diante dele,
apareceu outro homem pobre que, por seu turno, acusava-o de ter furtado dele as
roupas que vendia e, por isto, as reivindicava. O vendedor, por seu turno, respondeu
que tinha tomado aquelas roupas de um homem, pego em flagrante, cometendo
adultério”.
No caso citado, ambos se acusam mutuamente, o primeiro, é acusado de
ladrão; o segundo, de adúltero!
Percebe-se que são abjetas as pessoas dos pobres [e mútuos acusadores],
bem como abjeto o fato do qual se originou a questão, a saber, o reconhecimento
e a reivindicação das roupas.
Ainda que o crime de adultério atribuído a um deles de nenhum modo
seja considerado insignificante, pelo fato de, na maior parte do próprio discurso,
32 Falta de pudor e respeito aos costumes comuns da vida em sociedade, geralmente relacionado com
comportamento sexual inadequado por ser executado em ambientes inapropriados. N.t.
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existirem nas várias circunstâncias insignificantes e sórdidas (“ἐν τῇ περιστάσει”33),
são elas que reivindicam para si a espécie de toda a controvérsia.
Porém, convém que saibamos distinguir estas figuras das controvérsias
de muitas outras coisas, e, sobretudo, é conveniente primeiro, para que possamos
encontrar o modo inicial, tornarmos claros os princípios, seguir a introdução
apropriada à natureza da matéria.
A introdução do discurso não deve ser a mesma, estar apenas em
conformidade com uma espécie de princípio, supostamente presente (e válido)
para os temas acima elencados – endoxo, anfidoxo, paradoxo e adoxo - mas, sim,
deve ser atribuído um diferente princípio a cada um deles.
19. Hermágoras negava a existência de um prólogo para o primeiro
gênero de matéria controversa– endoxo –.
Ele dizia que, caso iniciássemos com uma introdução [de convencimento,
exaltando o que já é reconhecido por todos como justo e honesto,] referente a um
tema reconhecido por ótima opinião (alta credibilidade) – como o caso do discurso
sobre Cipião – a exaltação discursiva da qual seríamos os locutores já seria por si
só benigna, nada necessitando preparar em um discurso já totalmente preparado.
Mas parece-me que esta opinião está longe da exatidão, eis que eu
poderia tranquilamente introduzir o discurso sobre tão grande homem, porque
nem sempre uma autoridade (como a de Cipião) é respeitada, sobretudo quando
a razão é desrespeitada34.
Portanto, julgo que nada nos proíbe de que ao menos não possamos
fazer breve introdução na matéria do gênero de discurso – endoxo; e, demais,
creio que nada de mal acontece, se fazemos com que juízes já benignos se tornem
ainda mais benévolos, até porque, quão mais os vermos ofendidos contra nossos
adversários, [melhor para o justo julgar], sendo que este aumento ocorre quando,
ao lhes relatar, esforçamo-nos para aumentar [o conhecimento] da própria ofensa.
Assim, observamos justamente os flautistas, os citaristas e outros artistas
assemelhados não apresentarem a oração [musical ou poética], sem, antes,
exporem uma introdução.
Um discurso [judiciário] direcionando-se para sua própria conclusão, mas que
seja criado sem uma introdução, é uma oração extremamente curta e “sem cabeça”.
Por isto é que nos utilizamos de prólogos antes da controvérsias referidas
à “boa opinião” (“objeto da controvérsia é de alta credibilidade”), mas é preciso
que sejam princípios breves e singelos35, francos e cheios de credibilidade, sem
qualquer jactância, para que o discurso não gere inveja.
33 Literalmente, “nas circunstâncias”. N.t.
34 Discurso de exaltação de homens ou de fatos “ótimos” (e honestos) é posto em xeque por Hermágoras.
Para ele, louvar o que já é comumente louvado poderia gerar exagero e pantomima. Agostinho se opõe.
Entre os homens não-civilizados, o lugar comum não é direcionado pela razão, mas pela mentira, daí
muitas vezes a necessidade de introduzir o ótimo, superando a hipocrisia e a mentira. N.t.
35 Parte textual de Agostinho, no ablativo, por ordem da preposição “in”: “utemur etiam principiis in
bonae opinionis controversiis, sed brevioribus et erectioribus paulo et confidentibus et plenis dignitatis”.
O trecho “et erectioribus paulo”, na literalidade, “pouco soberbos”, mas, por opção minha, “singelos” ou
“humildes” N.t.
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Esta observação é válida, como vemos no prólogo feito por Cícero
contra o discurso de Metelo, em que se observa clara exultação contra o tribuno
da plebe: “onde encontramos a força, a não ser em si mesma? Assim, creio que
persiga o fugitivo, porque não me é consentido de defendê-lo com um que oponha
resistência”.36
Neste caso, nota-se que nunca ele teria proferido tão magnífico discurso,
caso não o tivesse iniciado do modo do prólogo transcrito, eis que o próprio
acusador, autor do discurso contrário, bem como o objeto por ele apresentado – o
tema proferido por ele – não eram ímprobos.
Mas Cícero também de igual modo em outro trecho, ao expor a condenação
reservada aos conspiradores: “Vejo-vos, senadores, com todos os vossos semblantes e
olhos convergindo-se a transpassar-me”37.
Na continuidade do texto das Catilinárias, [citado no parágrafo anterior],
todos os exórdios posteriores são semelhantes, isto é, o autor exaltando o seu
próprio esplendor ou o das coisas, ou melhor, o daquilo que diz sobre elas, como
se tudo parecesse dotado de uma honestíssima confiabilidade.
Foi justamente deste modo, de um “espírito mais nobre”, a maior parte
dos exórdios sobre Caio Graco38 (e quão mais nobre fora este!): demais, ninguém
certamente suportaria M. Erucio39 ou qualquer dos soldados de Canes40, se [não]
passasse a proferir tais palavras no discurso.
36 Cic., C. contion. Metelli frg. 1.
37 Cic., Catil. 4, 1.
38 Tribuno da Plebe com maravilhosa oratória, responsável pela criação de leis aparentemente com
intuito de “democratizar” direitos e bens para todos do império romano (inclusive latinos e povos
dominados), e que gerou oposição da tradição, da aristocracia senatorial e da própria plebe de seu
tempo (propunha divisão da cidadania e das vantagens romanas inclusive). Interpretado de maneira
“esquerdeira” (tomando as palavras do saudoso Meira Pena: “esquerdeiros” como os tomados pelos
“gingles” marxistas, relendo todo o passado por suas lentes unilaterais, “vendo o que querem ver”),
Graco é “exaltado” como um homem do “Direito Social”, muito além de seu tempo. Decerto, é uma
leitura exagerada, simplificando os fatos econômicos e filosóficos daquele tempo. N.t.
39 Refere-se à defesa de Erucio, feita por Cícero, diante da acusação de parricídio que lhe fora proferida
por Sexto Roscio. Cícero defende Erucio, dizendo que a acusação de S. Roscio não tinha confirmação
fática, pois o acusado – como o próprio texto acusatório expunha – não comprovara se o acusado estava
em Roma, no instante do crime; se ele tinha pago para se dar o suposto crime ou recebido alguma
vantagem; se ele tinha pago homens para a execução do crime; se o crime fora cometido por escravos
ou por libertos etc. Cícero, para dar força a seus argumentos, diante de uma defesa baseada apenas na
“falta de provas da acusação”, utilizou-se da exaltação das partes, especialmente do acusado. Esta é uma
regra retórica para tornar exequível a inocência, frente à falta de provas concretas. N.t.
40 Cremos que Agostinho refere-se à batalha de Canes, na qual os romanos foram vencidos por Aníbal,
após ter este se utilizado de famosa tática bélica (ataque surpresa pelos flancos), nada obstante com
muito menos soldados. Como exaltar os derrotados (os “de” Canes – “ex cannensis”), para enfrentarem
os cartagineses, a não ser com exaltação do líder romano e da pátria? Pois bem, após a vitória, mesmo
avisado por Maárbal, seu comandante, Anibal não investiu contra Roma (erro sério que traçou os
rumos da civilização ocidental), concedendo um tempo suficiente para que Quinto Fábio Máximo
reunisse as tropas romanas e, com nova tática, sob a crença geral oriunda de seu discurso de exaltação,
recuperasse as forças do exército, promovendo defesas e ataques pontuais, sem grandes combates,
alongando a permanência do exército africano na região, até o início do severo inverno europeu. Assim,
novos generais romanos apareceram, usando de táticas diversas, como Cipião, o Africano, que, por fim,
venceram definitivamente o Cartaginês N.t.
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20. No gênero da matéria controversa “anfidoxo” deverá ser usada uma
certa moderação, sobretudo de ser nela que conduzimos os princípios, de modo
a minorarmos a indecência que subjaz [na vida], diluindo-a [no discurso], e a
majorarmos a dignidade nos fatos exaltados ou na pessoa louvada, pondo-os à luz
do conhecimento.
Assim, por inúmeras vezes, misturamos os princípios acima expostos, a
saber, a honestidade de uma das partes encobre a indecência da outra, mas não
com tanta jactância [e ostentação], quanto o gênero da matéria controversa acima
discutida, mas, sim, como uma modéstia confidente.
Se a indecência estiver na coisa, nos esforçaremos ao máximo para
dissuadir o juiz, quanto à dignidade da pessoa; se estiver na pessoa, o faremos,
quanto à dignidade da coisa, como se estivéssemos a nos refugiar em um
lugar mais seguro, mas permanecendo na superfície, só adentrando levemente
nos temas, para que assim fôssemos vistos, mais parecendo que estamos a
desdenhar a suspeita do terror do que propriamente tomados pelo fato de
temer.
Pois bem, uma vez misturadas ambas, a saber, confundidas [pelo discurso]
a honestidade da coisa e a da pessoa, há de dedicarmo-nos a parecer mais detidos
pela crença na honestidade do que orientados pelo medo da indecência41.
Todavia, para que seja exposto mais claramente este gênero de início do
princípio do discurso, darei um exemplo retirado do discurso de Cícero, quando
este discursou em favor de M. Scauro.
Tratava-se de uma controvérsia da espécie anfidoxo, aqui estudada, eis
que obviamente Cícero ascendia seu discurso frente à dignidade da pessoa de M.
Scauro, sendo pressionado pela indecência do crime de extorsão [supostamente
por ele cometido].
Imediatamente, logo no início da defesa, ambos os temas são apresentados,
o orador confunde, pois acaba encobrindo a indecência do crime (concussão,
utilização indevida de dinheiro público e assassinato torpe) com a dignidade da
pessoa (a reputação reconhecidamente ilibada do acusado)42.
41 Convencimento é frutuoso, se o discurso convence os outros de que agimos mais pelo dever de
sermos honestos, menos pelo medo da pena por eventual escolha desonesta: o sujeito deixou de
assassinar o outro, por medo da pena ou por dever moral de respeitar a vida? – eis o paradoxo moral do
abstractismo kantiano que justifica o agir por uma lei geral e racional, desconsiderando as circunstâncias
individuais e fáticas. Tal vício do racionalismo vazio de Kant cria uma desculpa sempre válida ao covarde
contumaz, crítica pela qual me oriento, pela obra de Mário Ferreira dos Santos. N.t.
42 Cícero defende M. Scauro, em 54 a.C. Uma vez abandonando o mandato de pretor da Sardenha,
M. Scauro candidatou-se ao consulado romano. Por óbvio, os opositores, em um julgamento político,
o acusaram de ele ter assassinado um rico cidadão (Bostare) e de ter administrado mal a Sardenha,
desviando dinheiro púbico para si. Claramente eram fatos considerados por Cícero falsos, com intuito
de corromper a reputação ilibada de M. Scauro. Cícero defendeu seu cliente utilizando-se de três
argumentos: primeiro, que o dinheiro de Bostare pertenceria, depois de sua morte, à sua mãe, sendo
que um outro cidadão da época, Arine, teria induzido sua própria esposa a suicidar-se, a fim de ele
poder se casar com a mãe de Bostare, assumindo a herança para si; segundo, quanto à Sardenha, Cícero
expõe a natureza do povo de lá, odiados pelos romanos, acusando-os de mentirosos, de corromperem
a história dos nobres romanos; terceiro, ainda quanto a esta segunda defesa, Cícero não nega o desvio
ilegal de dinheiro com fatos, mas tentar persuadir os juízes de que, diante do reconhecimento da honra
de M. Scauro por toda a sociedade, uma acusação torpe seria, no mínimo, inverossímil (anfidoxo). N.t.
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Cícero proferiu este discurso defensivo, sem ter sido inicialmente
excessivo na exaltação, mas também não deixando totalmente de exprimir a
presença de uma certa suspeita de temor [quanto ao fato de M. Scauro muito
desejar ser cônsul, causando inveja e acusações falsas]:
“Magistrados, digo-vos que não existe outra coisa que tenha sido mais
desejada por M. Scauro, mas que, também, não lhe cause suspeita, ódio, ou que
não lhe gere ofensas e moléstias máximas de todos os outros , etc”43
21. No paradoxo, isto é, no gênero de matéria controversa baseada
em uma má opinião [dos outros – má reputação] em que se problematizam
simultaneamente a dignidade da pessoa e a da coisa, devemos nos utilizar de
prólogos mais longos, atribuir obras e feitos, para liberarmos as suspeitas.
Neste caso, há de se usar voz mais baixa nas palavras e nas frases iniciais
do discurso, permitindo entoá-las [em um justo-meio, isto é,] no limite dado
por um lado, pela exaltação, e, por outro, pela lamentação, como se contra o
acusado, por inveja, tivessem sido proferidas falsas acusações e lhe imputado
falso crime.
Utilizando-se, então o orador de todo o seu corpo, em um “ato de
submissão”, ou seja, conformando o corpo com a verdade, mostrando-se com
um semblante submisso, cabisbaixo, com olhos apontados para a terra, sem
que haja neles qualquer aparência de ódio, mas, melhor ainda, se possível, com
um rubor simulado.
No adoxo, por seu turno, gênero de matéria controversa mais humilde
(e menos crível), os prólogos não podem ser longos, devem estar próximos do
corpo do discurso (do mérito), sem sentença que se dirigem para o alto, sem
palavras excessivamente ornamentais nem construções verbais e frasais com
estrutura mais pesada. Pelo contrário, valem, aqui, os discursos objetivos e
simples.
Por outra via, a força de todas as sentenças – e que empregamos
para construção do prólogo – deverá ser de uma maneira que reconduza o
fato [do discurso] da sua propriedade particular (interesse da parte) para o da
comunidade, dizendo ser [uma lide] devidamente reclamada em juízo por ser
de interesse de todos, eis que quão mais forem pequenos os fatos tratados no
discurso, com mais frequência e em maior quantidade poderão ocorrer entre
muitas pessoas44.
Assim, não é necessário atentarmo-nos mais à magnitude (e a
importância) tanto dos fatos quanto das pessoas, mas mais à razão do justo
e do injusto, do verdadeiro e do falso, pois a mesma potência oriunda destes
princípios pode ser encontrada nos pequenos e nos grandes fatos da vida.
Encontramos uma grande quantidade de prólogos deste gênero, na
obra de Demóstenes – sobretudo nos livros que foram inscritos como “Orações
43 Cic., Pro Scaur. frg. 1.
44 Uma lide acerca de um fato simples, do nosso cotidiano, provando ser tema justo e apropriado
para ser resolvido pelo juízo, assume um valor universal, eis que, por sua simplicidade, o fato gerador
do problema poderá repetir-se com outras pessoas: a sentença servirá para resolver os potenciais
problemas futuros. N.t.

STUDIUM, Várzea Grande, ano 4, n. 7, p. 1-130, setembro 2018

128

|

Privadas” – mas, também, em Lísia45 e em outros de nossos antigos sábios. Por
fim, até Cícero, no início de seu discurso em defesa de Árquia46, não o iniciou de
outro modo, a não ser com este gênero.

45 Considerado um dos grandes oradores gregos, natural de Siracusa, opôs-se à tirania dos Trinta em
412 a.C., quando a derrotada Atenas é dominada politicamente por Esparta, condicionando a política
da polis por meio dos juízes tiranos. N.t.
46 Defesa de Cícero ao poeta Árquias, acusado de gozar indevidamente de vantagens próprias de
quem possui cidadania romana, sendo este grego. N.t.
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