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EDITORIAL
EDITORIAL

O Papa Francisco, com o seu olhar de pastor, “cheio de ternura” e de “sabedoria
prática”, atento às “luzes e sombras” que pairam atualmente sobre as famílias,
publicou, no dia 19 de março de 2016, a Exortação Apostólica Pós-sinodal Amoris
Laetitia sobre o amor na família. O longo texto da Exortação, contendo nove
capítulos e mais de trezentos parágrafos, mesmo reconhecendo as dificuldades
e os problemas que enfrentam as famílias no contexto hodierno, é pervadido, do
início ao fim, por um tom propositivo e esperançoso. No que diz respeito à educação
dos filhos, assim o entende o Papa, é tarefa específica dos pais, sem desconsiderar,
evidentemente, a função subsidiária do Estado, e a função complementar da escola.
A competência dos pais, na educação dos filhos, é, pois, uma função “não delegável”,
ou, em outras palavras, intransferível e inabdicável: “Parece muito importante
lembrar que a educação integral dos filhos é, simultaneamente, ‘dever gravíssimo’
e ‘direito primário’ dos pais. Não é apenas um encargo ou peso, mas também um
direito essencial e insubstituível, que estão chamados a defender e que ninguém
deveria pretender tirar-lhes” (n. 84). Nas atuais condições em que as famílias vivem, os
fatores de ordem cultural, a influência dos meios de comunicação e o distanciamento
produzido entre a família e a sociedade e entre a família e a escola, entre outros,
dificultam enormemente a missão educadora dos pais, no entanto, o Papa não hesita
em reconhecer os pais, casados na Igreja, como “verdadeiros ministros educativos”
(n. 85), uma vez que os resultados da formação transmitida aos filhos transcendem o
âmbito intrafamiliar.
O capítulo sete da Exortação é dedicado inteiramente à missão educativa dos pais,
tendo por título “Reforçar a educação dos filhos” (n. 259-290). Palavras de incentivo
e de orientação, inclusive prática, em relação à responsabilidade formativa dos pais,
são inúmeras no decurso da Exortação; quanto à maneira de os pais exercitarem esta
responsabilidade, o Papa adverte que seja “de modo consciente, entusiasta, razoável e
apropriado” (n. 259). Do ponto de vista da metodologia da educação, pede-se que, no
acompanhamento dos filhos, os pais sejam “vigilantes”, mas não “obsessivos”, e evocase o princípio de que “o tempo é superior ao espaço” (n. 261): traduzindo e aplicando
o princípio para a área da educação, no dizer do Papa Francisco, “trata-se mais de
gerar processos do que dominar espaços”, em vista da preparação dos filhos para o
enfrentamento prudente e cauteloso das situações difíceis: “O que interessa, acima de
tudo, é gerar no filho, com muito amor, processos de amadurecimento de sua liberdade,
de preparação, de crescimento integral, de cultivo de autêntica autonomia” (n. 261).
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Na formação moral dos filhos, é inevitável que o exemplo dos pais exerça grande
influência nos filhos, tanto “para o bem” como “para o mal”; neste aspecto, cabe
aos pais ajudar os filhos a amadurecer a própria liberdade, por meio da educação
da vontade, do cultivo dos bons hábitos e da “sanção como estímulo” (n. 268).
Face à complexidade e à gradualidade do processo formativo normal dos filhos,
o Papa Francisco propõe aos pais um “realismo paciente”, evitando a ilusão de se
obter eficácia pela via das “ações forçadas”: “O percurso normal é propor pequenos
passos que possam ser compreendidos, aceitos e apreciados, e impliquem uma
renúncia proporcionada” (n. 271). Não só os pais são educadores, mas a própria
família é “a primeira escola de valores”, “âmbito de socialização primária”, onde os
filhos poderão exercitar-se na prática da “liberdade responsável”, na capacidade
de estabelecer relacionamentos, na sensibilização em relação aos “hábitos de
consumo”, no cuidado com as pessoas enfermas e no discernimento na utilização
dos “meios de comunicação e de distração” (n. 274-279).
O capítulo sétimo da Exortação trata também da educação sexual dos filhos.
A missão educativa dos pais não os exime da educação sexual dos filhos. Esta
tarefa se torna premente, tanto por causa da tendência atualmente reinante de
banalização e empobrecimento da sexualidade, quanto pela questionável atuação
das “nossas instituições educativas”, mas que, por outro lado, deve ser entendida
como “educação para o amor, para a doação mútua” (n. 280). Por fim, ainda no
capítulo sétimo, o Papa recorda a responsabilidade dos pais na “transmissão de fé”:
também, aqui, o exemplo, o desvelo e a criatividade dos pais são fatores decisivos
para o “amadurecimento e desenvolvimento” da fé na vida dos filhos. Os pais
“sabem que a experiência espiritual não se impõe, mas propõe-se à sua liberdade”
(n. 288). Ao acompanhar a vida de fé dos filhos, a família firma-se enquanto “igreja
doméstica e fermento evangelizador da sociedade” (n. 290).
A amplitude e a gradualidade do processo formativo das pessoas, em suas diferentes
idades, torna a educação uma arte, às vezes difícil, pois envolve elementos de
ordem contextual, bem como as aquisições das ciências. Nelso Antonio Bordignon,
no artigo “As famílias na pós-modernidade e o desenvolvimento moral”, afirma que
“a educação moral é uma dimensão da educação integral das crianças, dos jovens
e dos adultos. Cabe à família iniciar essa formação, que deve ser continuada na
escola”. O autor elenca alguns conceitos de ética e moral, forjados e utilizados no
decurso das diferentes etapas da história, indicando a utilização dos mesmos no
contexto atual no âmbito da formação familiar.
A compreensão reducionista e fragmentada do ser humano repercute em seu
processo de humanização. Jair Fante e Ramiro José Perotto, em “Os desafios
reducionistas na educação do ser humano”, partindo das aquisições da escola de
Viktor Frankl, a Logoterapia, identificam os três grandes tipos de reducionismos,
a saber, o biológico, o sociológico e o psicológico, que influenciaram a
autocompreensão da pessoa. Na visão da escola logoterápica, cabe ao ser humano
descobrir a sua missão no mundo, e, neste sentido, descobrir também o sentido
da sua vida: “O sentido da vida deve ser encontrado pelo próprio ser humano na
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sua singularidade [...]. A educabilidade do ser humano [...] deve ater-se ao sentido
da vida, levando a pessoa a confrontar-se e descobrir o sentido pleno de sua
existência”.
José Serafín Béjar Bacas, em “O trabalho do teólogo entre Jerusalém e Emaús:
introdução à metodologia teológica”, afirma que “o teólogo continua sendo um
cristão que deseja viver no amor, na fé e na caridade. De fato, este tríplice momento
do método teológico está em correspondência com as três virtudes teologais”. O
autor apresenta os três momentos do método teológico - a) a escuta fiel do tempo e
do outro (auditus temporis et alterius); b) a escuta da fé (auditus fidei); c) a inteligência
da fé (intellectus fidei) – tendo, como paradigma, a narrativa dos discípulos de
Emaús (cf. Lc 24,13-35), e, como contexto, a passagem entre a modernidade e a
pós-modernidade.
Sandro Luiz Bazzanello, Alceu Junior Macial, Jonas Faio Maciel e Valquíria Batista
da Rocha, em “Dos fundamentos teológicos ocidentais à crise econômica, política
e jurídica brasileira à luz do pensamento de Giorgio Agamben”, identificam os
fundamentos e as características pluridimensionais da crise brasileira atual em um
contexto mais amplo, o ocidental, tomando como ponto de partida e referência
interpretativa as análises do filósofo italiano, até o momento pouco conhecido no
Brasil, para quem as bases civilizatórias do pensamento e da ação governamental
remontam a categorias teológico-cristãs.
Nedio Pertile e Marcos Quaini, no artigo “Reflexões sobre a crise relacional atual à
luz da fé cristã”, partem da constatação da situação generalizada de crises, as quais
pervadem as diversas áreas e relacionamentos do ser humano; recorrem, num
segundo momento, à teologia trinitária e às virtudes teologais, visando encontrar
a fonte e os meios de reconstrução das relações humanas: “A busca por retificar
as relações rompidas ou mal estabelecidas, convida o ser humano a percorrer um
caminho a partir de si e com Deus, caminho este que o convida a olhar para a sua
origem trinitária”.
Inserimos, pela primeira vez, na revista STUDIUM, uma seção chamada
Pronunciamentos. Trata-se do registro de discursos de ocasião, relativos a fatos
históricos de significado transcendente, da Igreja Católica do Estado de Mato
Grosso. Os três primeiros discursos – o de Dom Milton Batista dos Santos, da
Arquidiocese de Cuiabá, o de Dom Neri José Tondello, da Diocese de Juína, e o
do Pe. Edson Sestari, Diretor da Faculdade SEDAC - foram proferidos na data de
26 de agosto de 2016, durante a Inauguração do Auditório da Faculdade SEDAC.
O quarto discurso, do Pe. Reinaldo Braga Júnior, foi proferido no Centro Nova
Evangelização (CENE), em Cuiabá, na data de 28 de agosto de 2016, por ocasião da
30ª Assembléia de Pastoral da CNBB Regional Oeste 2.
Boa leitura a todos!

Dr. Nedio Pertile
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ARTIGOS
ARTICLES

AS FAMÍLIAS NA PÓS-MODERNIDADE E O DESENVOLVIMENTO MORAL
FAMILIES IN POST-MODERN PERIOD AND MORAL DEVELOPMENT
Dr. Nelso Antonio Bordignon
Resumo
Este trabalho apresenta uma síntese parcial de alguns conceitos de moral e ética ao longo
da história; desde os primórdios da moral/ética grega, passando pela verticalização da
ética fortalecida pela presença cristã, a ética da autonomia da razão proposta por Kant e da
ética utilitarista do Bentham e Stuart Mill no século XIX; já no século vinte a ética da justiça
de Rawls e a ética da ação comunicativa de Habermas, terminando com os estágios de
desenvolvimento moral de Kohlberg; tem um intuito de aproximar estes conceitos de moral
e ética à pós-modernidade, especialmente no estudo sobre a formação da família; aborda
os conceitos sobre a família da carta Familiaris Consortio (FC) de João Paulo II e relaciona seu
pensamento com os de moral e ética na formação da família.
Palavras-chave: Formação Moral. Ética. Família.

Abstract
This paper presents a partial synthesis of some concepts of morality and ethics throughout
history. Since the dawn of Greek moral/ethics, through vertical integration of ethics
strengthened by the Christian presence, the ethics of reason autonomy proposed by Kant
and utilitarian ethics of Bentham and Stuart Mill in the nineteenth century. In the twentieth
century Rawls’ ethics of justice and Habermas’ ethics of communicative action, ending with
Kohlberg’ stages of moral development. The research aims to bring these concepts of moral
and ethics to postmodernity, especially in the study of family formation. It also discusses
some concepts about family in John Paul II’s Familiaris Consortio (FC) and relates his thoughts
with moral and ethics about family formation.
Keywords: Moral Development. Ethics. Family.

1. Introdução
O tema da ética transcende os momentos históricos, pois sua compreensão se
apresenta conforme as tendências filosóficas, religiosas e sociais do momento
histórico. Neste trabalho faz-se um resumo de alguns conceitos de moral e ética ao
longo da história que se aproximam das relações na formação da família na pós-
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modernidade. Estes conceitos se constituem nos elementos da moral e da ética
presentes na formação deste conceito na atualidade.
Inicia-se pela formulação do conceito de moral e ética. Os termos nascem da
etimologia grega e latina: ética do grego, ethos = costumes, e moral do latim, mos,
moris = costumes. Os dois remetem à ideia de costumes, com a dupla conotação,
do que é tido como bom e do que se impõe como obrigatório. Moral fazendo
referência à esfera da consciência pessoal, de como deve ser e agir como formação
pessoal, integrando os conteúdos de justiça e de normas de comportamento
individual e de valor deontológico, enquanto que ética aponta para o ser e viver
com e para os outros em instituições justas, como dimensão pública e teleológica
dos valores e princípios.
As preocupações com os conceitos de moral e ética se encontram nas discussões
filosóficas da antiga Grécia. Platão propõe a ética da transcendência, que nasce do
bem e da justiça, num contexto sócio-político, tendo como princípio regulador a
ideia do bem numa sociedade justa; Aristóteles na ética da imanência, intrínseca
ao homem. Sua função é a formação do homem virtuoso tendo em vista as
finalidades intelectuais e espirituais da pessoa e de sua felicidade. Ambos se
referem à ética com a justiça, destacando que a ética faz o homem agir com justiça
para consigo mesmo e com a sociedade. Reforçam o papel da justiça como virtude
básica da formação do cidadão e da polis, pois é ela que cria a harmonia e a ordem
nos cidadãos e garante a unidade do corpo social. A ética grega, no entanto, se
configura na ética da subjetividade.
Com a presença do cristianismo, a mensagem da revelação passa a influenciar
os conceitos de moral e ética por toda a idade média, expressos nos princípios
filosóficos e teológicos da fé cristã. A felicidade deve ser buscada na verdade e no
amor de Deus, supremo bem. É a verticalização da ética sustentada e apoiada pelos
conteúdos da fé cristã (cf. PEGORARO, 2006).
A modernidade reclama a autonomia da razão como orientação para o ser e o
agir do homem. A pessoa é livre e autolegislativa e confere a si mesma a norma do
agir moral. É a nova subjetivação da ética, proposta por Kant. A razão, a vontade e
a liberdade formam o campo onde se fundamenta, processa, cresce e amadurece
a ética.
Na esteira da ética epicurista, Jeremy Bentham e John Stuart Mill, no século
XIX, desenvolvem o conceito da ética utilitarista, fortalecida nos princípios de
que a verdade coincide com a utilidade. Entre seus princípios destacam-se, que o
absoluto, início de tudo, é a matéria e o homem é um ser material e a eficiência está
acima da verdade, onde vale o máximo bem-estar. Reforça que o homem exerça
seu egoísmo na economia, para que aumente a produção e outros venham a se
beneficiar.
Já no século XX, John Rawls sustenta que a primeira virtude das instituições sociais
é a justiça, como equidade aplicada às instituições sociais, assim como a verdade
o é para os sistemas de pensamento. Seu estudo tem como escopo “os princípios
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da justiça destinados a servir de regras para uma sociedade bem ordenada na qual
se supõe que cada cidadão age com justiça e contribui para a manutenção das
instituições justas” (Rawls, 1993, § 2 e 8). Resume sua teoria em princípios: um sobre
a igualdade onde afirma que cada pessoa deve ter direito ao sistema mais largo de
liberdade de base igual para todos, compatível com o sistema similar para todos os
outros e de desigualdade, onde afirma que as desigualdades sociais e econômicas
devem ser tais que em situações de desigualdade se garantam a maior vantagem
possível aos menos favorecidos e que em situações de cargos e posições sociais
sejam garantidas a todos uma justa igualdade de oportunidades. Seu pensamento
influenciou os conceitos de justiça no século XX, inclusive iluminando a formulação
de constituições e acordos internacionais.
Na crítica à ética solipsista e monológica de Kant e do retorno à metafísica da ética
do bem do neoplatonismo, Habermas propõe uma ética discursiva, deontológica
que discute a validade das normas morais existentes; uma ética cognitiva porque
as questões práticas são susceptíveis da verdade, isto é, a verdade não é algo
metafísico, mas encontra-se na realidade do mundo da vida e pode ser conhecida
através da linguagem; uma ética de procedimentos formais: trabalha com um
conjunto de procedimentos com um objetivo da formulação de um princípio
universal de justificação ou validação das normas morais; e uma ética universal
visto que a linguagem transcende os limites de uma época e de uma cultura.
Ela é procedimental e construída por discurso que se supõe autêntico, sincero e
coerente com pretensão de dizer a verdade.
Kolhberg introduz que a moral se apresenta em estágios de desenvolvimento
moral conforme a postura cognitivo-evolutiva dando importância às condições
hereditárias e da interação entre as forças e valores internos e do contexto externo.
Destaca que cada estágio apresenta diferenciais qualitativos diferenciados na
estrutura afetiva, cognitiva e conativa. Os estágios apresentam uma sequência
pela complexidade lógica para cada etapa sucessiva que significa uma capacidade
de organização e um nível de operação mental e de decisão moral diferenciado.
Os estágios são integrações hierárquicas e formam uma ordem de estruturas
crescentes, diferenciadas e integradas.
A família sempre exerceu uma função vital na sociedade. João Paulo II, na Carta
Encíclica Famliaris Consortio (FC), reforça três dimensões da família, à luz da revelação
cristã: a) a experiência do amor de Deus pela humanidade – experiência do amor;
b) a experiência de amar e ser amado no âmbito da relação família como expressão
da sexualidade – experiência da sexualidade; e c) a experiência de identidade e
integridade de homem e mulher e da fecundidade para dar continuidade à vida –
experiência de fecundidade. No entanto, na pós-modernidade estas experiências
não se apresentam nestes conteúdos, mas em dinâmicas autônomas e uma sem
a outra, isto é, o amor não representa o amor de Deus pelos homens, mas apenas
o amor das pessoas entre si, a vivência da sexualidade desvinculada do amor e da
fecundidade e a fecundidade sem amor e sem sexualidade.
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2. O desenvolvimento moral e a família
Conceito de moral e ética
Como afirma Freitag (2002) as questões morais e éticas estão presentes em todas
as ações das pessoas, desde as relações na formação familiar, nas organizações
sociais, institucionais e governamentais. São intrínsecas às questões da biologia,
da medicina, nas questões de justiça social, bem como nos temas de relações
nacionais e internacionais. Estão inseridas, obrigatoriamente, nos programas de
formação familiar e em todos os níveis de educação. Também estão contempladas
nas questões mais simples do dia-a-dia, nas normas de trânsito, no uso dos bens
públicos, nas relações empregatícias. Em todos os momentos da vida, a pessoa está
escolhendo entre uma alternativa e outra, por alguma justificativa, necessidade ou
atendendo a uma expectativa. O mundo vivido está cheio de dilemas morais, que
obrigam a uma tomada de decisão.
Nada impõe na etimologia ou na história o emprego dos termos moral ou ética.
O termo ética procede do grego (ethos = costumes), e moral do latim (mos, moris
= costumes); os dois remetem à ideia de costumes, com a dupla conotação, do
que é tido como bom e do que se impõe como obrigatório.No entanto, destacase para o termo moral, a esfera da consciência pessoal, de como a pessoa deve
agir por força daquilo que se impõe como bom, de valor deontológico. A moral
integra conteúdos de justiça pessoal, do cuidado, da generosidade e da honra,
da vida interna das famílias. O termo ético aponta para a vida que se quer viver
com e para os outros em instituições justas, isto é, descreve a dimensão pública e
teleológica dos valores e princípios. A ética ocupa-se mais dos deveres e da justiça
da sociedade e de como são assumidos e vividos esses valores pelo cidadão na sua
relação com os outros, como normas e princípios de instituições sociais.
A ética grega
Os conceitos da moral e da ética têm o seu nascedouro na Grécia antiga. Nas
conversas e discursos nas ruas e praças de Atenas, Sócrates insistia na necessidade
de restaurar a imagem do homem no foco de ‘conhecer-se a si mesmo’ e fortalecer
seu valor e dignidade moral, como base do bom cidadão numa polis justa. Para ele a
ética nasce do bem e da virtude, do valor da pessoa e da sociedade justa, defendeu
a ideia da ética da educação para a justiça, para um estado bem ordenado.
Para Platão (428–347 a.C.) (2006), o princípio regulador da moral é a ideia do Bem,
isto é, há valores independentes das opiniões do homem, que se impõem a todos
por si mesmos. É preciso apontar para a sabedoria, que regulando os apetites do
prazer, leva o homem a um sentido transcendente da vida. Com esta finalidade
é significativo vincular o bem ético a uma norma objetiva e transcendente; uma
regra que não esteja sujeita às opiniões e aos apetites humanos: na ideia do Bem
supremo e absoluto. “Feliz aquele que amando o Bem o torna seu”, afirma Platão
(2006); mas alerta que o homem pode deixar-se mover pela busca das coisas
úteis que alimentam o prazer. A prática das virtudes da prudência, coragem e
temperança são os meios para se chegar à vida da sabedoria.
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Aristóteles (384–322 a.C.) (2007) mostra que a função da ética é dar consistência,
harmonia, hierarquia às dimensões do homem, em termos de physis – dimensão
humana e sophia – dimensão racional, com primazia desta última. Ela é imanente,
intrínseca ao homem em sua situação no mundo da vida; sua função é a formação
do homem virtuoso tendo em vista as finalidades intelectuais e espirituais da pessoa
e de sua felicidade. Destaca que a justiça rege, unifica e hierarquiza a variedade de
elementos constitutivos do homem: suas dimensões do apetite, da paixão e da
razão devem ser harmonizada pela razão. A justiça é a virtude fundamental que
rege todas as outras, especialmente as virtudes da prudência, da coragem e da
temperança. A ética grega se configura na ética da subjetividade.
Na esteira da filosofia helenística encontra-se, também, Epicuro (341-270 a.C.)
que fundamenta sua teoria no conceito de naturalismo radical, onde o conceito
de physis (natureza) é um conceito essencial e coerente, pois todos os problemas
gnosiológicos e éticos são resolvidos à luz deste conceito, e consequente,“na medida
em que tudo o que não é rigorosamente explicável pelo conceito de natureza
é rejeitado”, recorda Lima Vaz (1999, p.134). Sua escola fazia crítica às escolas do
espiritualismo e idealismo de Platão e a doutrina da felicidade da sabedoria de
Aristóteles. Ele insistia no conceito de natureza sensível, como busca humana da
eudaimonia – felicidade e os meios de como alcançá-la e vivê-la. Observa-se que
estas formas de vivência dos valores morais, de Platão – como princípio do Bem;
de Aristóteles – da imanência da felicidade pela prática das virtudes; e de Epicuro
– naturalismo radical, se refazem ao longo da história.
A verticalização cristã da ética
Com o fortalecimento da presença do cristianismo no império romano,
principalmente a partir do século IV, os conceitos de moral e ética passam a influenciar
toda a sociedade ocidental, expressos pelos princípios filosóficos e teológicos da
fé cristã. Entre seus promotores está Santo Agostinho (354-430). Por sua lucidez e
erudição teve uma influência significativa na formação dos conceitos e valores cristãos
que se estenderam ao longo da história. Para ele, a felicidade deve ser buscada na
verdade e no amor de Deus, supremo Bem. Este conceito passa a ser norteador da
vida humana e social. É a verticalização da fé, “que sustenta e apoia os conteúdos
da razão ética, que procura a justiça porque os seres humanos vivem num universo
concebido por um Plano Divino” (PEGORARO, 2006, p. 98). Reforçando o conceito
platônico dos princípios transcendentes da formação moral, Agostinho (1995)
afirma que este princípio vem de Deus como fonte e fim de toda pessoa humana.
Agostinho, como Platão, tinha uma paixão e sede da verdade; alcançá-la é chegar à
felicidade: dois pontos essenciais para a filosofia e a teologia de Agostinho. A busca
da verdade e da felicidade é feita em forma dialogal, coloquial, entre os personagens,
a pessoa (alma) e transcendência (Deus). Para Platão uma relação que se supera pelo
método dialético; pelo qual se chega à verdade; ou a Deus, para o cristão. Enquanto
a verdade para os gregos é uma teoria, uma sofia – sabedoria transcendente, para
o cristão é Deus, de tal modo que Agostinho (1995) diz que “Tu nos fizeste para ti,
Senhor, e nosso coração andará inquieto até que não repouse em ti”. As virtudes que

STUDIUM, Várzea Grande, ano 2, n. 3, p. 1-127, setembro 2016

Dr. Nelso Antonio Bordignon

|

15

conduzem à ética serão, além da prudência, coragem e justiça, propostas por Platão,
as três virtudes cardeais da fé, esperança e caridade. Agostinho também lembra a
dialética da cidade de Deus – da ética da Verdade, do Bem e do Amor, e a cidade
dos homens – da ética do conflito que nasce da experiência humana, fundada no
livre arbítrio humano fragilizado. A assunção do cristianismo como religião oficial
pelo império romano, fez com que a história da filosofia ocidental e o pensamento
helênico se encontrasse com a fé cristã e se espalhasse por todo o ocidente por dois
milênios. Os teólogos cristãos sustentam a primazia da fé sobre a razão, enquanto
que os filósofos fortalecem a razão sobre a fé.
No século XIII Tomás de Aquino (1225-1274) retoma a filosofia de Aristóteles do
agir humano virtuoso em vista do bem supremo na convivência política justa.
Retoma o conceito de que Deus é o princípio e o fim de tudo; do homem e da
natureza. Sendo o homem criado à imagem e semelhança de Deus, dotado de
inteligência, liberdade e poder de autonomia deve dirigir-se por este princípio,
como início e como fim último de sua vida. O homem nasce de Deus e a Ele deve
retornar com o auxílio da fé (dimensão cristã) e das virtudes (dimensão humana –
filosofia grega – Aristóteles).
Tomás compatibilizou as duas imagens, integrando o homem criado por Deus
(espiritual) em um corpo (physis); um homem espiritual imago Dei – alma espiritual
e eterna, mas também homo naturalis – natureza temporal. Como natureza
humana sujeito às leis biológicas; mas aberto ao infinito, ao qual deve atender. Em
síntese estas estruturas ontológicas podem ser expressas pela historicidade, isto
é, o homem está aberto a infinitas possibilidades para realizar sua existência e de
transformar o mundo. O homem foi criado por Deus, tem um corpo em um tempo
histórico, cabe a ele buscar o caminho de volta para Ele, para isto Deus lhe deu duas
luzes, a razão e a revelação. Pela razão e vontade o homem toma parte da cidade
terrestre onde age como pessoa e cidadão, no exercício das virtudes da prudência,
temperança, coragem e justiça, também expressas por Aristóteles, acrescidas das
virtudes teologais da fé, esperança e caridade como virtudes cristãs, pois são estas
que sustentam o conteúdo da razão que procura a justiça pois os seres humanos
vivem num universo concebido por um plano divino.
Para os gregos, a ética estava fundada na ordem natural, cósmica e humana. Lima
Vaz (1998, p. 150) diz que “a matriz da ética grego-cristã tem três termos chaves: a)
um princípio ordenador – Deus; b) um modelo de ordem – o paradigma ético e c) os
elementos ordenados – as pessoas a Deus subordinadas”.
Idade moderna: a subjetivação da ética
Kant – a autonomia da razão
A revolução copernicana iniciada no século XV significou um grande crescimento
científico baseado nos princípios da racionalidade. Kant (1724–1804) participou
deste desenvolvimento da ciência e reforçou que o progresso material, cultural e
científico devia acontecer com a autonomia da razão. Conforme Lima Vaz (1999) e
Pegoraro (2006), Kant rompe com o paradigma da fundamentação da ordem natural
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(grega) e sobrenatural (teológica) para erigir a autonomia da vontade livre como
base da moralidade. Pela razão prática, a pessoa livre é autolegislativa, confere a
si mesma a norma do agir moral. O objetivo é mostrar que existe uma razão pura
prática capaz de determinar a vontade sem recorrer à experiência, a priori, antes de
qualquer experiência. Ele faz uma distinção entre o mundo sensível – mundo das
coisas naturais, dos fenômenos, da experiência e da sensibilidade humana; este
mundo é regido pelas leis da física e da biologia, mundo sem liberdade; e o mundo
inteligível – mundo do homem racional e livre, que pode agir independente das
causas empíricas; age pela causalidade da liberdade. O homem, portanto, vive no
mundo sensível e da razão livre, onde ele é a causa da sua lei moral. Este fato gera
um conflito radical, entre a lei do prazer e a do dever moral. Para ele, a lei do prazer
se realiza por si mesma, enquanto a lei moral é realizada pela vontade livre do
homem, como imperativo categórico e razão teórica, à priori, pela força do dever
moral; enquanto a razão prática, a vontade livre é capaz de autodeterminar-se no
exercício da ação; nisto está a autonomia: dar a si mesmo a lei; a forma de pensar e
agir. Liberdade é autonomia e autonomia é liberdade.
Seu pensamento resume-se nas formulações da lei moral. A primeira afirma: “Age
com base em uma máxima que também possa ter validade como uma legislação
universal” (KANT, 2007, p. 59). A máxima é subjetiva, mas para ser lei moral deve
ser aplicada para todos, universal, tornando-se assim, objetiva. A segunda torna
imperativo a pessoa como fim, nunca como meio: “Age de tal modo que consideres
a humanidade, tanto em tua pessoa como na pessoa de todos os outros, sempre
como fim e nunca como meio” (KANT, 2007, p. 69). As razões, justificativas e
motivos da ação devem ser as pessoas humanas e seu bem objetivo e não as coisas,
beneficências e gratificações. A terceira reforça a autonomia da vontade como
legisladora universal: “Age de tal modo que a vontade, com sua máxima, possa ser
considerada como legisladora universal a respeito de si mesma” (KANT, 2007, p.72).
Esta expressão é a síntese da moral kantiana, no sentido que a lei moral é produto
da racionalidade autônoma e livre do homem, que ressalta a função autolegislativa
da razão humana que impõe limites à sua própria liberdade. A vontade (livre),
concorda (submete-se) com a razão prática universal.
A teoria de Kant pode ser vista como solipsista, mas libertou a ética da tutela
heterônoma da filosofia grega e da teologia cristão; das leis naturais e biológicas
que comandam a sensibilidade e o instinto humano. A centralização na razão trouxe
à luz a crítica à radicalização do conflito entre razão e sensibilidade, liberdade do
espírito e lei da natureza, lei moral universal da razão e lei particular dos sentidos.
Ele reforça o papel da razão e da liberdade, deixando de lado a finalidade da busca
da felicidade que, para ele, é assunto da moral subjetiva, individual; também
deixando para cada um como atender aos instintos e a busca da satisfação do
prazer e da felicidade dos sentidos. Mas também introduziu o conceito da liberdade
como fonte do direito social.
A partir da dignidade humana proposta como fim, muitos autores continuam
aprofundando o tema da moral, onde a ética da subjetividade dá lugar à ética
da objetividade construída pelo diálogo (Habermas), pela reciprocidade e pelos
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princípios rawlsianos da justiça. Antes, porém da análise da ética discursiva de
Habermas e da ética da justiça de Rawls, apresenta-se a ética utilitarista de Bentham
e Mill.
A ética utilitarista de Bentham e Stuart Mill
No mundo anglo-saxônico do século XIX, sob influência especial de Jeremy
Bentham (1748-1832) e de John Stuart Mill (1806-1873) se organiza a ética de
inspiração empirista, na forma de utilitarismo. A corrente principal do empirismo/
utilitarismo tem origem no “radicalismo filosófico” do começo do século, um
movimento de ideias de reforma social e política, assumidas sobretudo pela
presença de Charles Darwin (1809-1882) com o princípio da evolução e seleção
natural. Reforçou as ciências humanas e naturais e do naturalismo. Sua leitura
retoma o conceito de naturalismo radical de Epicuro. Para os autores da ética
utilitarista, a verdade coincide com a utilidade. Se a verdade em Platão era a
contemplação do “mundo das ideias” e no Cristianismo é a contemplação de Deus
Bom-Verdadeiro e do Amor, no Utilitarismo/Pragmatismo, a verdade é o útil. É
verdade aquilo que dá resultado. Entre os princípios da ética utilitarista, distinguese: – o absoluto, início de tudo é a matéria, e o homem é um ser material; – a
verdade não é fixa e teórica, é aquilo que, a cada época, dá resultado; - a eficiência
substitui a verdade, ela está acima da verdade, onde vale o máximo bem-estar.
Distingue-se ainda que a vida presente é a única de que o homem dispõe e o maior
preceito ético é o amor a si mesmo e à reputação pessoal, o seu bem-estar; – deixe
que o homem exerça seu egoísmo na economia, para que aumente a produção e
outros venham a se beneficiar; – otimização – o utilitarismo exige a maximização
do bem-estar geral, o máximo proveito em utilidade e bem-estar, como um dever,
não apenas como algo facultativo; – consequencialismo – as consequências de
uma ação são a única base permanente para julgar a moralidade de uma ação; imparcialidade e universalismo – os prazeres e os sofrimentos são considerados da
mesma importância, quaisquer que sejam os indivíduos afetados. Assim percebese o conceito de vida, como vida presente que é a única de que o homem dispõe
e o maior preceito ético é o amor a si mesmo e à reputação pessoal e o seu bemestar e onde o conceito de “felicidade compreende-se como o prazer e ausência
do sofrimento; por infelicidade, a dor e a privação do prazer” (SANDEL, 2011, p. 69).
Bauman (2011, p. 162), comentando os conceitos desta ética utilitarista afirma que
“a busca da felicidade tende a ser redirecionada do fazer coisas ou adquirir coisas
para descartar coisas – como deve ocorrer quando se quer que o Produto Interno
Bruto se mantenha em crescimento”. Para a economia consumista, o primeiro e
agora abandonado foco de consumo (o apelo às necessidades) pressagia uma
calamidade: a suspensão de compras. O segundo (o apelo à eternamente ilusória
felicidade) é um bom augúrio: prenuncia um novo círculo de compras.
A ética da justiça de Rawls
John Rawls (1921-2002) enfocou a justiça como equidade para o contrato
social. Tentou evitar as questões filosóficas, religiosas, morais e políticas sujeitas
a controvérsias, pois elas não oferecem uma base comum e aplicável para uma
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concepção política da justiça no estado democrático. Sua tese é que “a justiça é a
primeira virtude das instituições sociais como a verdade o é para os sistemas de
pensamento; a justiça como equidade aplicada às instituições sociais e à distribuição
dos bens materiais” (RAWLS, 1993, § 1). O estudo tem como escopo “os princípios
da justiça destinados a servir de regras para uma sociedade bem ordenada na
qual se supõe que cada cidadão age com justiça e contribui para a manutenção
das instituições justas (cf. RAWLS, 1993, § 2). Esta noção de justiça deve ser o
imperativo categórico da nova sociedade; é o “objeto de um contrato original, pelo
qual os homens devem decidir previamente as regras pelas quais vão arbitrar suas
reivindicações mútuas e definir a carta fundadora da sociedade” (RAWLS, 1993, §
3). A teoria da justiça está baseada em dois princípios da justiça da sociedade bem
ordenada: 1º - A igualdade social: cada pessoa deve ter direito ao sistema mais largo
de liberdade de base igual para todos, compatível com o sistema similar para todos
os outros. Fortalece os direitos humanos fundamentais de participação política, de
opinião, de reunião, de consciência, de religião; é o princípio categórico da teoria
da justiça e o fundamento do estado de direito e da democracia constitucional.
2º - As desigualdades sociais e econômicas devem ser tais que a) nos limites de
um justo princípio de poupança, garantam a maior vantagem possível aos menos
favorecidos; b) sejam ligadas a cargos e posições acessíveis a todos em função de
uma justa igualdade de oportunidades. E o da desigualdade ou diferença social;
refere-se à distribuição dos bens materiais, à repartição equilibrada dos bens
primários, dos cargos públicos, dos deveres e vantagens sociais. As desigualdades
são aceitas enquanto beneficiam os desfavorecidos na escala social e desigualdade
nos cargos públicos e nas vantagens, desde que se respeite a condição de que
‘todos os cidadãos tenham igual oportunidade de acesso a esses postos; os critérios
são a aptidão, a formação e a competência publicamente comprovados (cf. RAWLS,
1993, § 46). A historicidade e a circularidade fazem com que a teoria de Rawls tenha
efeitos na sociedade: - a precompreensão da ética nas ‘convicções ponderadas’, solo
onde germina a teoria moral; - acontece a formulação dos princípios da justiça em
termos retrospectivos e prospectivos das constituições federais das nações e, - a
sociedade jurídica e formalmente ordenada torna-se uma comunidade que pratica
as virtudes da solidariedade e do senso de justiça.
A ética comunicativa de Habermas
Jürgen Habermas (1989) retoma a razão prática universal na teoria da
comunicação. Critica Kant que propõe uma ética solipsista onde o indivíduo impõe
para si mesmo a norma de conduta, a qual deve ser tal que possa tornar-se uma
norma universal; e o retorno à metafísica, à ética do bem, à prática das virtudes e
ao tema da felicidade na linha dos neo-aristotélicos. Para estes, os temas do justo
e da justiça legal vêm depois da ética dos valores sociais, culturais permanentes e
transcendentes dos quais o direito e as teorias dos justos são simples decorrências.
Habermas pretende construir uma ética universal sem apoio da metafísica clássica.
A proposição da ética discursiva de Habermas é uma ética deontológica e pósmetafísica que discute a validade das normas morais existentes; reforça a dimensão
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cognitiva porque as questões práticas são susceptíveis da verdade, isto é, a verdade
não é algo metafísico, mas encontra-se na realidade do mundo da vida e pode ser
conhecida através da linguagem; é uma ética de procedimentos formais: trabalha
com um conjunto de procedimentos com um objetivo da formulação de um princípio
universal de justificação ou validação das normas morais; e é universal visto que a
linguagem transcende os limites de uma época e de uma cultura. A ética discursiva
é construída sobre a linguagem, onde as afirmações dos interlocutores devem ter
a pretensão de dizer a verdade, estabelecendo-se, assim, uma mútua confiança e
expectativa de veracidade das falas; e as argumentações dos interlocutores devem
ser baseadas em razões convincentes com pretensão à veracidade e autenticidade
em vista de construir o consenso. A razão comunicativa pressupõe uma adesão
prévia à veracidade (à verdade), à honestidade (autenticidade pessoal) e – à
sinceridade (probidade na intenção). Ela também pode ser chamada de ética dos
litígios, ou reguladora dos litígios, pois tem a função de conciliar conflitos através
do debate que visa alcançar um consenso entre os participantes
A ética discursiva se distingue das teorias clássicas: - a ética grega visava
estabelecer as condições para uma ‘vida boa’ e feliz; - a ética medieval e cristã
orientava como chegar à vida boa e a vida eterna; - a ética kantiana visava à vida
boa solipsista, individualista; - a ética discursiva discute o agir justo e as pretensões
que os participantes do diálogo desejam realizar: é uma ética dialógica, construída
por ‘nós’.
Mas nem sempre as pessoas e a sociedade atendem às pretensões prévias: - da
veracidade de afirmação: as pessoas não falam a verdade; - da correção normativa:
as relações sociais não são justas e de valores; - da autenticidade e sinceridade:
as pessoas não são sinceras, autênticas e responsáveis no que falam. A ética do
consenso nem sempre acontece: não se chega à verdade, ao bem, à justiça.
O desenvolvimento moral de Kohlberg
Lawrence Kohlberg (1927-1987) (1992) desenvolveu estudos sobre o
desenvolvimento moral centrado em estágios de construção gradativa e sequencial
da formulação moral. Em cada estágio as estruturas se reconstroem de forma ativa
com as compreensões afetivas, intelectuais e interações com o meio cultural onde
vivem, desde sua elaboração nos primeiros estágios que acontecem na família.
Seus estudos se fundamentam na epistemologia genética de Piaget (1994),
que fez o estudo do desenvolvimento moral da criança em estágios: pré-moral,
heteronomia moral, semiautônoma e autonomia moral. O período pré-moral, se
estende até os dois anos, onde a criança não distingue as intencionalidades e a
consequências dos atos, é totalmente dependente dos genitores no provimento das
necessidades somáticas, orientação psíquica e de percepção de valores humanos e
espirituais. Dos 2 aos 7 anos já presta atenção às orientações da autoridade, é estágio
da heteronomia moral, onde a regulação das ações é a partir da presença e da
força das normas e da autoridade, principalmente dos pais. Ao que segue, a criança
inicia a transição para a autonomia, onde demonstra conhecimento das regras,
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capacidade de generalização e diferenciação entre deveres e regras. A autonomia
moral acontece quando a criança assume a valorização da intencionalidade, de
valores e normas a partir da consciência pessoal. Se inicia aos 13 anos e pode se
desenvolver por toda a vida, caso o processo de maturidade acontecer.
Observa-se que a qualidade da autonomia moral desenvolvida pela criança
até este estágio é aquela construída nos estágios anteriores, lembrando que a
formação é uma construção gradativa e sequencial dos conteúdos e processos dos
estágios vividos onde, essencialmente, a presença dos valores e princípios morais
dos pais é que trazem os maiores conteúdos e práticas. Em todos estes estágios, a
presença dos pais, em suas expressões físicas, psíquicas e espirituais são essenciais
para a formação dos mesmos aspectos na vida da criança.
Alguns autores dão maior importância às condições pessoais hereditárias,
enquanto outros reforçam as condições do meio. O modelo cognitivo-evolutivo de
Kohlberg supõe que a estrutura mental básica é o resultado de uma interação entre
tendências internas, que formam o organismo e as condições do mundo externo.
O conceito central de estágio em sua teoria (cf. KOHLBERG, 1992, p. 54 e HERSH,
PAOLITTO, REIMER,1998, p. 50) apresenta, entre outras, as seguintes características:
a) os estágios representam diferenciais qualitativos na estrutura cognitiva, afetiva e
na forma de enfrentar a vida e resolver conflitos morais em idades diferentes; essa
condição é necessária, ainda que não suficiente para o desenvolvimento moral; b)
as estruturas de pensamento e de ação moral formam uma sequência invariante
no desenvolvimento moral; mesmo que os fatores culturais possam acelerar,
retroceder ou parar o desenvolvimento, a sequência se define pela complexidade
lógica de cada etapa sucessiva; c) cada estágio forma um todo estruturado; uma
resposta num determinado estágio significa uma capacidade de organização do
pensamento, um nível de operação mental, que determina respostas a tarefas e
exercícios para cada estágio; d) os estágios são integrações hierárquicas, formam
uma ordem de estruturas crescentes diferenciadas e integradas; as funções gerais
são sempre de manter o equilíbrio entre a pessoa e o entorno, definido como
equilíbrio de assimilação e acomodação (cf. PIAGET, 1994). Os estágios superiores
reintegram as estruturas dos estágios inferiores. A passagem de um estágio ao
outro se dá em processos críticos, pelos quais a pessoa supera as inconsistências de
conteúdos e de formas do estágio no qual se encontra e busca, no estágio seguinte,
um novo equilíbrio entre o conteúdo e a forma de pensar e agir.
Segue um resumo dos níveis e estágios de desenvolvimento moral de Kohlberg,
em três aspectos propostos pelo autor: orientação moral, justificativas de
julgamento e perspectivas sociomorais.

Nível I - Pré-convencional
O nível pré-convencional corresponde, em termos gerais, à moralidade
heterônoma estudada por Piaget. Neste nível, a pessoa interpreta as situações em
termos das consequências físicas ou egocêntricas da ação. Este nível de moralidade
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reduz-se a um conjunto de normas externas à pessoa, ao qual se obedece para
evitar o castigo, a punição, ou para satisfazer desejos e interesses estritamente
individualistas.
Estágio 1 - Orientação para a punição e a obediência
a) Orientação Moral: Para a punição e a obediência.
b) Justificativa dos julgamentos: Evitar o castigo e a força do poder superior que
as autoridades têm para mandar sobre as pessoas.
c) Perspectiva sóciomoral: Perspectiva da autoridade ou egocêntrica.
Estágio 2 - Hedonismo Instrumental Relativista
a) Orientação Moral: Orientação instrumental e de troca; hedonismo e
pragmatismo.
b) Justificativa dos julgamentos: Servir a necessidades e interesses próprios e do
grupo de interesse próximo.
c) Perspectiva sociomoral: Não distingue as perspectivas, as quais têm vista os
interesses individuais e de troca de interesses.
Nível II – Convencional
No nível convencional, o justo e o injusto é definido pela conformidade às normas
sociais e morais vigentes do grupo social significativo com a tendência a agir
de modo a ser bem visto aos olhos dos outros, para merecer estima, confiança,
respeito e consideração. O grupo social, cultural, religioso fornece consistência e
confiança aos juízos e decisões.

Estágio 3: Moralidade do bom garoto, da aprovação social e das relações
interpessoais
a) Orientação Moral: Orientação para o bom menino e para uma moralidade de
aprovação social e interpessoal.
b) Justificativa dos argumentos: Precisa corresponder às expectativas do grupo.
Tem necessidade de ser bom e correto a seus olhos e aos olhos dos outros
(família, amigos...); importa-se com os outros: se trocasse de papel iria querer um
bom comportamento de si próprio. Este é o estágio da regra de ouro: “aja com os
outros como gostaria que eles agissem com você”.
c) Perspectiva sociomoral: perspectivas do grupo social que ele busca atender.
Estágio 4: Orientação para a lei e a ordem, autoridade mantendo a moralidade
a) Orientação Moral: Orientação para a manutenção da lei, da ordem e do
progresso social.
b) Justificativa dos argumentos: Manter o funcionamento das instituições como
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um todo, auto-respeito ou consciência compreendida como cumprimento de
obrigações definidas para si próprio ou consideração das consequências dos
atos. Pergunta-se: “o que acontecerá se todos fizerem o mesmo?”
c) Perspectiva sociomoral: distingue perspectivas, coordena-as e hierarquiza-as
do ponto de vista do institucional e legal e dos acordos legalmente constituídos.
Nível III- Pós-convencional
O valor moral do nível pós-convencional está vinculado aos princípios éticos
universais, tais como o direito à vida, à liberdade e à justiça. Portanto, as normas
sociais são entendidas na sua relatividade, cuja finalidade é garantir que
estes princípios sejam respeitados. Caso isto não aconteça, as leis devem ser
transformadas e até desobedecidas. Neste nível, a sociedade não teria sentido
se não estivesse a serviço desses direitos individuais fundamentais, que sejam
universalizáveis, reversíveis e prescritivos.

Estágio 5: A orientação para o contrato social democrático
a) Orientação Moral: Orientação para o contrato social, para o relativismo da lei e
para o maior bem para o maior número.
b) Justificativa da argumentação: Obrigação de cumprir a lei em função de um
contrato social: protege seus direitos e os dos outros. Leis e deveres são baseados
em cálculo do maior bem para o maior número de pessoas (critério da utilidade)
c) Perspectiva sociomoral: Distingue perspectivas, coordena-as e começa a
hierarquizá-las do ponto de vista de uma terceira pessoa moral, racional e
universal.
Estágio 6: Princípios universais de consciência
a) Orientação Moral: Orientação para os princípios éticos-universais, prescritivos,
auto-escolhidos, e generalizáveis.
b) Justificativa da argumentação: Como ser racional, percebe a validade dos
princípios e compromete-se com eles.
c) Perspectiva sociomoral: Distingue perspectivas, coordena-as de um ponto de
vista ideal e hierarquiza-as segundo uma perspectiva moral, racional e universal.
Kohlberg e seus assessores observaram que as pessoas assimilaram integralmente
o raciocínio moral de seu estágio e do estágio imediatamente superior ao seu,
enquanto rejeitavam as mensagens morais abaixo do seu pensamento moral,
apesar de compreendê-lo, mas não compreendiam e nem se sentiam estimulados
por raciocínios morais dois estágios acima. Biaggio (2006) em seus estudos sobre
o tema no Brasil, confirmou estes resultados, bem como o de diversos programas
de formação de adolescentes, realizados por ela na Escola de Aplicação da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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As experiências de educação moral realizadas fizeram perceber que os conteúdos
e processos morais são parte da vida das pessoas e das instituições. São realidades
intrínsecas às relações educativas existentes nas escolas, de professores, alunos e
pais. O processo de educação moral começa, obrigatoriamente, com a capacitação
de pais e professores sobre o desenvolvimento moral, no método dialético do
conflito cognitivo e da discussão de dilemas morais. Neste sentido, a formação
moral deve ser tema transversal das disciplinas e da formação ética dos professores
para ter resultado junto aos alunos e à instituição.
Ética na pós-modernidade e família
As perspectivas e conceitos da moral e ética se transformam ao longo da história,
como descritos acima, traduzindo-se em conceitos e formas de agir específicas: a)
os gregos criaram a ética racional e imanente; b) a iluminação cristã trouxe a ética
dos princípios cristãos - ética da santidade; c) a racionalidade moderna, a ética da
liberdade; d) a modernidade, a ética do consenso e a ética da justiça; e e) a pósmodernidade – a ética da subjetividade e da natureza. O impulso ético caminha
desde a heteronomia da cosmologia e teologia para a autonomia solipsista, tendo
como causalidade criativa a liberdade. Por um lado, é um processo de libertação do
homem pelo avanço da cultura, da política, da religião e da psicologia; por outro, é
um processo de libertação da natureza pela ciência, transformando suas energias
em serviço à vida.
Na pós-modernidade, confirma Petrini (2003, p.31), os conceitos não são unívocos,
mas marcados por uma variedade de posições; no entanto, apontam para uma
situação de falência das promessas da modernidade de liberdade e igualdade e
de progresso acessível a todos. A modernidade apontava para a autonomia dos
sujeitos, a constituição de sociedades justas, livres e igualitárias, no entanto,
chegou-se a momentos de ceticismo e de niilismo social. O autor descreve que
a razão da matriz iluminista fortaleceu a força do poder das ciências racionais
sobre as ciências da teologia e filosofia e em combater a religião e os valores da
tradição. A descoberta e a valorização do sujeito constituem-se num dos pilares da
modernidade, como o concebia Kant, onde, para ele “o sujeito é autônomo, capaz
de dar-se a si mesmo as leis, de ser princípio de justificação de qualquer conteúdo
ético, estético e gnosiológico” (PETRINI, 2013, p. 37).
Neste ambiente, como se apresenta a família e sua formação, na sociedade atual?
Fundamentada na ética da ideia do bem supremo e absoluto da racionalidade
grega? Na ética da verticalidade da revelação cristã, tendo Deus como início e fim
do ser humano e do universo? Na ética da liberdade, fundamentada na autonomia
legislativa da vontade? Na ética epicurista e utilitarista, centrada na racionalidade
da natureza e da felicidade pessoal? Na ética da justiça social, fortalecida pelo
princípio da igualdade de direitos para todos e das oportunidades para todos?
Na ética discursiva e da reciprocidade baseada na veracidade das falas e dos
argumentos pessoais e sociais? Ou na formação moral constituída em estágios de
desenvolvimento moral ao longo de toda a vida, como formação continuada. Qual
destes modelos se insere na sociedade de hoje?
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A visão da família
O papa João Paulo II (1981), preocupado com a formação da família moderna
e as múltiplas formas de intervenção de conceitos e processos de formação das
novas gerações escreveu uma Carta Encíclica sobre a Família, Famliaris Consortio
(FC). Essencialmente o documento reforça três dimensões da experiência familiar:
a) a experiência do amor de Deus pela humanidade – experiência de amor;
b) a experiência de amar e ser amado no âmbito da família, da alteridade das
identidades masculina e feminina à união de dois seres humanos para integração
da vida e do amor- experiência da sexualidade e; c) a experiência de identidade e
integridade de homem e mulher e da fecundidade para dar continuidade à vida,
às gerações conforme a dinâmica do Plano de Deus – experiência da fecundidade.
Deus criou o homem à sua imagem e semelhança: chamando-o à existência por
amor, chamou-o ao mesmo tempo ao amor. Deus é amor e vive em si mesmo um
mistério de comunhão pessoal de amor. Deus inscreve na humanidade do homem
e da mulher a vocação, a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão.
O amor é, portanto, a fundamental e original vocação do ser humano. Segundo
o Plano de Deus, a família tem a missão de se tornar cada vez mais aquilo que é,
comunidade de vida e de amor, com a missão de guardar, revelar e comunicar o
amor de Deus pela humanidade.
A sexualidade, mediante a qual o homem e a mulher se doam um ao outro com os
atos próprios e exclusivos dos esposos, não é em absoluto algo puramente biológico,
mas diz respeito à dimensão psíquica e espiritual dos esposos. A experiência da
sexualidade é a experiência da alteridade das identidades masculina e feminina,
na qual toda a pessoa está envolvida. É a complementariedade da identidade
homem/mulher, pois somente na vivência dialética desta doação mútua é que
se estabelece a natureza humana (FC, nº 11). A fecundidade é tarefa fundamental
do serviço à vida, é o fruto e o sinal do amor conjugal. Tarefa principal é realizar,
através da história, a bênção originária do Criador, transmitindo a imagem divina
pela geração de homem a homem.
A fecundidade é o fruto e o sinal do amor conjugal, o testemunho vivo da plena
doação recíproca dos esposos. Corresponde também às exigências de uma
fecundidade responsável pela formação, educação integral dos filhos gerados na
relação matrimonial. Deste modo os cônjuges, enquanto se doam entre si, doam
para além de si mesmo para a realidade do filho, reflexo vivo do seu amor, sinal
permanente da unidade conjugal e síntese viva e indissociável do ser pai e mãe
(FC, nº 28).
O texto (FC, nº 17) reforça o conceito de família como elemento essencial para a
formação de uma comunidade de pessoas em sua identidade de homem e mulher
e da formação das novas gerações. Também lembra a função do serviço à vida como
participantes do poder criador de Deus de transmissão da vida e responsabilidade
na educação de seus filhos. Como primeira célula vital da sociedade, ela se torna o
espaço de experiência de comunhão e participação para o desenvolvimento social,
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econômico e político. Nela se fortalecem os princípios e valores que sustentam a
sociedade.
A família na pós-modernidade
Para Petrini, (2003) um grupo de pessoas é reconhecido como família quando
se configura como uma relação de plena reciprocidade entre os sexos e entre as
gerações. Trata-se de um recíproco pertencer, na maioria das vezes não simétrico,
constituído através de processos de vinculação desenvolvidos em contextos
diádicos. Ela é uma relação simbólica e estrutural que liga as pessoas entre si
num projeto de vida, de dimensão horizontal (do casal) e vertical (ascendência e
descendência) que supõe a geração de filhos.
A ONU, em 1948, proclama a Declaração dos Direitos Humanos e afirma que a
família merece proteção da sociedade e do estado. Paralelamente, a Conferência
Mundial da Mulher (Pequim, 1995) dá ênfase aos direitos individuais da mulher,
com pouca atenção à cooperação entre os sexos e as gerações. Em seu Programa
de Ação, praticamente não menciona o amor, o matrimônio, a maternidade, a vida
em família, ou são lembrados num enfoque negativo, como fontes de opressão
ou obstáculo ao progresso da mulher. Ao longo dos séculos, poderosas forças
sociais, ideológicas e econômicas tomaram outras posições sobre a família,
direta ou indiretamente atingindo sua compreensão. A mentalidade que se
tornou dominante com o Estado do Bem-estar Social elegeu o indivíduo como
portador de direitos e centro das políticas sociais e não mais os sujeitos coletivos,
a família e a comunidade. Assim se privilegia o direito do indivíduo: da “criança”,
do “adolescente”, da “mulher”, do “idoso”, do “cidadão”, fortalecendo os direitos
individuais, desvinculando-os dos sentidos de família, comunidade e sociedade.
Ele afirma que à medida que as ciências humanas foram se estruturando como
disciplinas científicas, começaram a estudar a realidade da família segundo as
mais diversas perspectivas epistemológicas. A família passou a ser estudada
sob o ponto de vista de interesses econômicos, centros de poder econômico de
dinastias e nobrezas; interesses jurídicos, pelos aspectos contratuais presentes na
relação entre os cônjuges; interesses políticos, especialmente quando se trata de
famílias detentoras do poder; psicológico, para análise das dimensões psicológicas
pessoais e interpessoais na relação matrimonial e familiar; pedagógico, como
fonte de educação dos filhos e das novas gerações; sociológicos, considerando
os aspectos de socialização presentes nas famílias. Na evolução histórica, a
família permanece como matriz do processo civilizatório, como condição para
a humanização, formação, educação e socialização das pessoas. Ela continua
presente em diversas culturas, em todos os períodos da história, como forma
de relação social constitutiva da espécie humana. É o ambiente de nascimento,
vivência e sobrevivência, desenvolvimento, realização e final de vida das pessoas.
No entanto, ideólogos do desenvolvimento consideram a família, especialmente
as classes populares, um obstáculo ao progresso, principalmente por causa da
imprudente ânsia de reprodução dos pobres, como também por representar a
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tradição, o passado arcaico. O pensamento marxista levou a considerar a família
como o lugar da reprodução de uma mentalidade conservadora, contrária
à militância política e à revolução. A psicanálise viu a família marcada pela
suspeita de desempenhar uma função disciplinadora, responsável por transmitir
principalmente modelos e valores contrários à renovação da sociedade e à
revolução sexual. Foi criticada a figura do pai, como autoritário e repressor. Por
sua vez, o Estado moderno laico não usa critérios éticos ou religiosos para avaliar
as formas de vida e de convivência familiar e os processos de saúde terminal.
Estes ficam à critério da consciência pessoal e formação religiosa de cada um,
descredenciando os valores da moral cristã como fonte de preceitos éticos e de
formação das pessoas, das famílias e da sociedade.
Petrini (2003, p. 74) aprofunda a reflexão sobre o entrelaçamento das dimensões
do amor, da sexualidade e da fecundidade que constituem a família. Na pósmodernidade, diz ele, presume-se que se pode viver a sexualidade sem a
fecundidade, a sexualidade sem o amor, a fecundidade sem a sexualidade. Estes
três elementos se distanciam, onde cada um percorre um itinerário distinto dos
outros, com consequências significativas para cada um deles. Assim, presume-se
que se pode viver a sexualidade separada do amor e da fecundidade, afastada
da vivência dos valores da família, aproximando-se da esfera da natureza e da
instintividade. A fecundidade separada do exercício da sexualidade e do amor
aproxima-se da atividade produtiva, segundo a lógica do mercado capitalista, da
razão instrumental, incluindo a avaliação de custos e benefícios. O amor é facilmente
sentido e vivido sem as responsabilidades da sexualidade e da fecundidade; vivido
como sentimento efêmero ou paixão, perdendo a riqueza de experiência e de
humanidade inspirado na experiência do amor de Deus e da experiência humana
do amor. A sexualidade pode estar separada da paternidade e da maternidade e
ser somente expressão dela mesma. O corpo reduz-se a instrumento de trabalho,
de lazer e de prazer. A fecundidade é tratada de forma fria e científica pelas novas
tecnologias de fecundação artificial, clonagem e de manipulação genética, as
quais apresentam novas questões, ainda em debate, cabendo aprofundar os
aspectos médicos, psicológicos, morais e éticos. Desligada de uma relação de
amor, ela aparece como definida pela decisão individual e pelo acesso à tecnologia
sofisticada.
Mesmo assim, a família continua sendo o espaço onde se realizam as experiências
básicas da pessoa humana que fundamentam suas relações para toda vida,
independente da vontade das pessoas envolvidas, tais como, maternidade,
paternidade, filiação, fraternidade, relação entre gerações, sentido da vida física,
psíquica e espiritual. As relações constituídas na família fundamentam todas as
relações que a pessoa passa a abordar durante sua vida futura, principalmente
em termos de relações afetivas e familiares que vier a realizar. Nascer, amar, gerar,
trabalhar, adoecer, viver, envelhecer e morrer são ações e processos ligados às
relações familiares. Neste sentido, a família é a formadora dos conteúdos afetivos e
das relações sociais e espirituais estabelecidas pelas pessoas.
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3. Considerações finais
1. De um lado o grupo liderado pela Igreja, que entende a vida humana como
relação com o mistério infinito e inscrita num horizonte transcendente, como
dom sagrado, que só pode ser recebido e vivido no contexto do amor entre o
homem e a mulher, como integração e comunhão de pessoas no matrimônio, em
vínculos estáveis. O amor e a fecundidade estão intimamente ligados ao vínculo
matrimonial, no contexto da família (cf. PETRINI, 2003, p. 175). Esta posição
acompanha os princípios da ética cristã já proposta por Agostinho e Tomás que
se fizeram presentes e influenciaram a sociedade ocidental ao longo da história.
De outro lado o grupo mais liberal e autônomo, onde se estabelece um processo
de secularização e a sexualidade é dissociada do amor e da fecundidade. Não
requer a criação de vínculos estáveis e não supõe o matrimônio e a família como
instituições. A sexualidade destina-se a proporcionar satisfação ao indivíduo,
limitando-se aos riscos em relação à saúde e às consequências que implicam
responsabilidade com terceiros. Neste contexto, tudo pode ser negociado. Uma
atitude da ética utilitarista onde a verdade coincide com a utilidade e com a
felicidade do prazer.
2. A sociedade ocidental teve seu início com fortes influências dos fundamentos
éticos cristãos que, a partir do iluminismo, foram submetidos a um sistemático
processo de racionalização e secularização, e agora parecem se esgotarem e
começam a ser substituídos por outros, entre eles a ética utilitarista e de mercado.
Petrini (2003, p. 178) afirma que o mercado realiza um radicalismo inédito onde,
sua vocação de ser ‘auto-regulado’ que invade todos os aspectos da vida pessoal
e social, inclusive os valores íntimos da vida familiar e de consciência pessoal,
difundindo seus princípios e critérios, valores e métodos de vida e intercâmbios,
realizando a mais ampla ‘colonização do mundo da vida’, como se refere Habermas
(1988). A tentativa de Habermas de conciliar os avanços da racionalidade e da
democracia na sociedade moderna, destinada a construir uma nova universalização,
perdeu-se nos fragmentos e conflitos da pós-modernidade. Ele busca privilegiar a
intersubjetividade pela qual se poderia chegar a um entendimento entre as pessoas
graças à coordenação mútua de suas propostas de verdade e ações, em vista do
consenso. Mediados pelo diálogo, as pretensões de validade abrem caminho para
um processo de racionalização de práticas interativas, nas dimensões cognitiva,
normativa e expressiva, onde o diálogo tem a possibilidade de proporcionar
entendimento, consenso e redução dos conflitos a formas racionais de convivência,
em contexto democrático e pluralista. Na fase inicial da reflexão, não há espaço
para a religião no esquema de Habermas. Citando o autor:
A consciência religiosa, nas sociedades industriais do ocidente, está em vias de
dissolver-se. A religião, sob o signo de um ateísmo de massa que se delineia pela
primeira vez com clareza, perdeu em ampla medida a sua larga influência e, com
isso, as suas funções ideológicas. A unidade do mundo não pode mais ser garantida
objetualmente através das hipóstases de princípios criadores de unidade - Deus, o
Ser, a Realização da Razão (PETRINI, 2003, p. 117 apud HABERMAS, 1988).
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A insistência sobre os direitos e não sobre os deveres deixa entrever razões
pessoais e não humanas e sociais das decisões morais. Eles refletem a tendência
da ética da racionalidade autônoma e livre do homem, que ressalta a função
autolegislativa do ser humano, defendida por Kant. O autor (2003, p. 179) afirma
que se percebe o “paradoxo segundo o qual certos ‘direitos’, defendidos como sinal
de uma maior liberdade, constituem, na realidade, a mais sutil submissão à lógica
do mercado”. Por quase dois milênios, o patrimônio de moralidade cristã constituise em suporte ético para a sociedade, mas nestas afirmações do mercado atual,
não mais tem necessidade do aporte da tradição cristã, pois é demasiadamente
crítica diante da prevaricação do poder.
3. A encíclica Evangelium Vitae (n. 22) de João Paulo II, aponta a realidade desta
situação quando evidencia a relação entre os males e uma existência pessoal e
social construída como se Deus e os valores transcendentes não existissem,
quando afirma que quando a sociedade declina do sentido de Deus, o sentido do
homem também fica ameaçado e distorcido. Quando o homem vive como se Deus
não existisse, ele perde o sentido da transcendência e do mistério do mundo e do
próprio homem. Neste sentido, o sentido de justiça perde também o seu sentido,
pois justiça, visto já desde a ética grega, é buscar o sentido do homem na dimensão
racional-espiritual, dos valores transcendentes e do ideal de bem e de justiça, numa
sociedade justa. Também não se aproxima do que propõe Rawls em seus dois
princípios sobre a justiça: do princípio da igualdade, onde todos devem ter o direito
ao acesso aos bens essenciais da vida humana de saúde, educação, segurança,
estabilidade, mesmo os menos favorecidos; e o princípio das diferenças, que afirma
que as desigualdades são aceitas enquanto beneficiam os mais desfavorecidos na
escala social, onde o mínimo social vital deve ser fixado em um nível que maximize
as expectativas do grupo menos favorecido; o princípio admite a desigualdade nos
cargos públicos e nas vantagens, desde que se respeite a condição de que todos
os cidadãos tenham igual oportunidade de acesso a esses postos; os critérios são
a aptidão, a formação e a competência publicamente comprovados em concurso.
Esta perspectiva também não acolhe a proposição da ética da ação comunicativa
proposta por Habermas pois que para ser verdadeira, a ética discursiva, pressupõe
uma adesão prévia à veracidade (à verdade), honestidade e sinceridade do homem
local, inserido no mundo da vida – pessoal e social. Mas nem sempre as pessoas e a
sociedade atendem às pretensões prévias: - da veracidade de afirmação: as pessoas
não falam a verdade; da correção normativa: - as relações sociais não são justas e
de valores; da autenticidade e sinceridade: - as pessoas não são sinceras, autênticas
e responsáveis no que falam. A ética do consenso nem sempre acontece: não se
chega à verdade, ao bem, à justiça.
4. Uma reflexão sobre pergunta clássica, já elaborada por Sócrates, “que é um
homem virtuoso e o que é uma escola e uma sociedade virtuosas que educam
homens virtuosos?” (KOHLBERG, 1992, p. 20). Que é uma família virtuosa que
educa filhos virtuosos? Em seus estudos, Kohlberg e assessores, perceberam que
poucas pessoas atingem o nível pós-convencional de decisão moral. “Apesar da
maturidade e da beleza do raciocínio moral dos estágios 5 e 6, devemos ter em
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mente que apenas 6% a 10% das pessoas apresentam tal tipo de raciocínio” afirma
Biaggio (2006, p. 28). As pessoas não nascem morais, mas seu desenvolvimento
moral evolui em etapas de formação do pensamento evolutivo-cognitivo
conforme a maturidade biológica, as condições educativas e culturais do meio no
qual estão inseridas. Partindo desse pensamento, Kohlberg esperava que os pais
e professores estivessem moralmente maduros para auxiliarem as crianças e os
jovens no crescimento moral mas, como ele mesmo percebeu, isso nem sempre
ocorre. Outro fato que o autor aponta é que sentia dificuldades em encontrar bons
professores e bons pais para auxiliá-lo nos programas de educação moral que
empreendeu, uma vez que a maioria deles se encontrava no nível de formação
moral do nível convencional e alguns até no nível pré-convencional. Mais uma vez,
constata-se que a influência do adulto na construção moral da criança e do jovem
é um fato essencial, pois se, segundo Kohlberg, o adulto encontra dificuldades em
atingir o nível máximo da moralidade, como poderá construí-la nas crianças e nos
jovens?
A educação moral é uma dimensão da educação integral das crianças, dos jovens
e dos adultos. Cabe à família iniciar essa formação, que deve ser continuada na
escola. O texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1987) faz a pergunta:
“mas será que cabe à escola empenhar-se nessa formação? ”. E continua dizendo
que, na história educacional brasileira, a resposta foi, em várias épocas, positiva.
Conforme os PCNs (BRASIL, 1987, p. 51), desde o primeiro projeto de ensino
público, em 1826, as leis orgânicas do ensino brasileiro responsabilizam a escola
e os professores para a educação moral dos cidadãos brasileiros. A Constituição
Federal (BRASIL, 1988) afirma, em seu artigo 205, que “a educação, direito de todos
e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade”. Assim, a formação moral é de responsabilidade do Estado, da família e
das escolas e, nestas deve ser tratada como tema transversal. Conforme afirmam os
PCN (BRASIL, 1987, p. 26), “caberá ao professor mobilizar tais conteúdos em torno
de temáticas escolhidas, de forma que as diversas áreas não representem temas
isolados, mas digam respeito aos diversos aspectos que compõem o exercício da
cidadania” e a formação moral.
No contexto da teoria de Kohlberg, sugere-se para pais e professores que os
temas de formação moral sejam abordados conforme a teoria do desenvolvimento
moral, pela metodologia da discussão de dilemas morais onde se abordam
problemas da vida, da escola e da sociedade conforme o nível de desenvolvimento
de aprendizagem dos alunos, coordenados por pais e professores assessorados por
psicólogos e pedagogos, que tenham formação para ajudar as crianças e os alunos
a crescer ao longo dos estágios de desenvolvimento moral.
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OS DESAFIOS REDUCIONISTAS NA EDUCAÇÃO DO SER HUMANO
THE REDUCTIONIST CHALLENGES IN THE EDUCATION OF HUMAN BEINGS
Ms. Jair Fante
Esp. Ramiro José Perotto
Resumo
A existência do ser humano é indiscutível, no entanto, o que se coloca em diálogo é a
finalidade da sua grandeza existencial. O ser humano é mais do que aquilo que se determina
a ser, é a força existencial que contempla a missão para a qual ele existe. O sentido dessa
existência está em acolher a sua própria tridimensionalidade, biopsíquica e espiritual, o todo
que o educa a viver com sentido e a fugir dos determinismos, que o definem reduzidamente
a simples ser que vive sem saber por que existe. Essa educação, que leva em consideração
o sentido da vida, contemplará os valores existenciais que o auxiliam em sua autenticidade,
singularidade e consciência livre.
Palavras-chave: Educação. Logoterapia. Victor Frankl
Abstract
The existence of the human being is indisputable, however what is object of dialogue is the
purpose of his/her existential greatness. Human being is more than what is determined to
be, is the existential force that includes the mission for which he/she exists. The meaning of
existence is to host his/her own three-dimensionality: biopsychic and spiritual, the wholeness
that educates to live with meaning and escape the determinism that restrictedly define him/
her as a simple being who lives without knowing why he/she exists. This education, which
takes into consideration the meaning of life, will address the existential values that help him/
her in authenticity, uniqueness and conscience.
Keywords: Education. Logotherapy. Victor Frankl.

Introdução
A tentativa pela compreensão e definição da pessoa humana houve sempre em
todos os tempos, a qual se deu a partir de uma visão que se tinha ou do que o
ser humano desenvolvia na sociedade. As definições limitadas geralmente não
contemplavam a grandeza existencial do ser humano frente a si mesmo e ao
mundo no qual vive.
O reducionismo a cerca do ser humano fragmentou-o e impediu-o de viver
o sentido de sua vida, assumindo a real missão pela qual ele existe. No século
XX, aconteceram as duas Guerras Mundiais, em cujo contexto surgiu a grande
indagação “por que tanta barbaridade e descaso com o ser humano?” Retornou,
assim, a antiga pergunta: “Quem é o ser humano?” As respostas surgiram aos poucos
diante de cada situação e pensador. No mesmo período, Viktor Frankl, psiquiatra
vienense, vivendo a realidade das duas guerras também se colocou a questionar
quem é o ser humano e, após ser exilado em quatro campos de concentração
durante a Segunda Guerra Mundial, elaborou as teses da Logoterapia, o sentido da
vida. Segundo Frankl, o sentido da vida é a própria vida na sua grandeza e missão a
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ser desenvolvida. Tudo o que não contemplar o sentido e a missão de existir é um
reducionismo que fragmenta o ser humano.
Diante da realidade reducionista, biológica, sociológica e psicológica, que afirma
o ser humano como “nada mais que”, Frankl afirma que o ser humano é “mais que”
e que tem a missão de não apenas procurar saber quem ele é, mas encontrar o
sentido da sua vida e viver a transcendência da sua vida, indo para além daquilo
que o determinou a ser, buscando assumir a postura de ser humano constituído
em ser biopsíquico e espiritual. Vale lembrar quea palavra “espiritual, aqui, não tem
um cunho religioso, mas se trata da força do espirito vital que define o ser humano
como ser único, irrepetível, livre e responsável pelo ser agir.
O ser humano, somente a partir da configuração de que é um ser movido à
transcendência, será capaz de viver o sentido da sua vida e de realizar a sua missão,
de modo que a existência não se reduza a mero acaso, mas ali seja encontrado o
sentido e ali via de maneira real e comprometida com a missão, que lhe é própria.
Este sentido e esta missão, o ser humano os encontrará na sua própria vida, que
lhe é assegurada como dom existencial; ea educação voltada para o sentido
auxiliará nessa descoberta: trata-se da educação, que foge aos reducionismos e
determinismos e se concentra no ser humano enquanto pessoa autônoma, livre e
consciente.
A existência do ser humano é óbvia e comprovada. Diante de sua grandeza
existencial existe a finalidade existencial, o que chamamos de missão natural e causa
do existir. Em todo ser existe um ente, uma entidade de existência, a integração e
a estrutura do ser na sua essência perfeita de existência. Dessa essência derivam
todas as suas precisões; para ser homem é necessária a entidade de ser homem.
Ser homem é um determinado modo de ser. Entre o ser e o ente existe a realidade
existencial em sua finalidade.
Assim como estudante quer dizer quem estuda, um sujeito a quem é
próprio estudar, assim como vivente quer dizer quem vive, um sujeito
a quem é próprio o viver, assim também ente quer dizer quem é, um
sujeito a quem é próprio o ser. (MOREIRA, 1970, p. 18).

Na grandeza existencial acolhemos também os atributos do ser, que não os
definem, mas fazem parte da realidade de ser nas propriedades da essência do
próprio ser na sua condição existencial. Aristóteles afirmava que a noção e o
atributo principal do ser estão ligados à unidade e à bondade. Ele considerava
esses dois atributos como análogos incluindo o gênero de ser verdadeiro e bom.
“O estagirita põe em primeiro plano a noção do ente, e ela claramente liga ao uno
– bem como, embora com maior clareza, o verdadeiro e o bem” (MOREIRA, 1970,
p. 41).
A unidade, a bondade e a verdade são atributos adotados numa reflexão
posterior por inúmeros filósofos e foi na escolástica, principalmente por Tomás de
Aquino, que um quarto atributo ganhou força na reflexão, a transcendentalidade.
Nenhuma delas, porém, pode definir o existir humano; se assim fosse, limitaríamos
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a existência a determinadas categorias e teríamos noções restritas, cairíamos num
reducionismo existencial.
No século XX, entre tantos acontecimentos que marcaram a vida humana, o
existencialismo - movimento filosófico e cultural -, endossou a reflexão do existir
humano a partir de duas realidades: a Primeira Guerra Mundial - que trouxe dor e dúvidas
do porque tanta crueldade se o homem é bondade e verdadeiro – e, num segundo
momento, a crise da metafisica - que havia esquecido o humano ao se ater quase que,
única e exclusivamente a reflexões científicas. É neste conceito existencialista que
Heidegger e Sartre consideram o ser humano no seu existir real e que, apesar de sua
consciência de estar no mundo, torna-se um ser fadado ao nada, alguém que caminha
para a morte e vive a facticidade do niilismo, um verdadeiro nadismo. Assim sendo, a
vida não tem graça e a existência é relegada à sua absurdidade.
Esta realidade niilista ou a falta de sentido para o existir humano é semeada
através do reducionismo, uma definição determinista e limitada diante da grandeza
existencial. O reducionismo contribui para a visão niilista da vida, para a perda do
sentido. A vida passa a ser definida e conduzida na trágica realidade reducionista
que afirma ser ela, “nada mais que” aquilo que se apresenta.
[...] o niilismo na verdade vem do reducionismo, segundo o qual a
realidade não é, “nada mais que” isto ou aquilo; a realidade aparece
como mero efeito, produto ou resultado de fatos fisiológicos,
psicológicos ou sociológicos (MIGUEZ, 2014, p. 82).

“No niilismo, não é que se tire a máscara falando do nada; o que faz é mascararse com a locução “nada mais que” (FRANKL, 2010, p.36). Além do niilismo ser uma
cultura que define o perfil do nosso tempo ele contribui para o vazio existencial,
a perda de sentido. Reducionismo é o termo usado para delimitar o todo em
parcelas. O reducionismo quer afirmar que podemos olhar para um todo e definílo a partir de uma parte. Ao tratar do ser humano, o reducionismo tem uma
compreensão inferior e fragmentada do que ele realmente é na sua dimensão
existencial. É umavisão que ignora a dimensão noética ou a limita às dimensões
psicológica e biológica. O ser humano é nada mais nada menos do que aquilo que
faz ou representa ser.
O reducionismo é caracterizado pelo“nada mais que”. É uma abordagem
pseudocientífica que desconsidera e ignora o mais humano do fenômeno,
convertendo-o em um epifenômeno, mais especificamente reduzindo-o a um
fenômeno sub-humano. O reducionismo é um subhumanismo que fragmenta o
valor e a grandeza da existência humana.
Para Freud, o ser humano é reduzido a pulsões, para Adler, ao poder, para Sartre, à
liberdade. São visões reducionistas que fragmentam a pessoa humana na tentativa
de defini-la a partir de uma ou outra dimensão. “O reductionismo, poderia eu definilo como um processo pseudocientífico mediante o qual os fenômenos especificamente
humanos são reduzidos a fenômenos sub-humanos ou destes se deduzem”(FRANKL,
2010, p. 37).
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Os vários tipos de reducionismos
Relacionamos três características reducionistas principais em relação à pessoa
humana:
Reducionismo Biológico: O reducionismo biológico define o ser humano a
partir do seu aspecto orgânico. O ser humano é apenas um fenômeno que vive a
partir do seu estado corporal e nada mais é do quea sua estrutura física. Reduz a
existência ao seu corpo e seus instintos.
Reducionismo Sociológico: O reducionismo sociológico define o ser humano a
partir do seu aspecto social; ele é aquilo que as relações sociais determinam. Reduz
a existência àquilo que se vive na sua relação com a sociedade.
Reducionismo psicológico: O reducionismo psicológico define o ser humano a
partir do seu aspecto psíquico, ele é aquilo que o psiquismo determina. Reduz a
existência ao que o psiquismo explica como resposta para as atitudes.
Esta visão reducionista do ser humano influenciou muitos pensadores do século
XX, com uma maneira de ver a existência a partir de sua finalidade e realidade
presentes no mundo. O pensamento existencialista enfraqueceu mais ainda a
metafísica sistemática e fortaleceu a busca pela razão e finalidade da pessoa
humana. Sartre foi o principal expoente do existencialismo afirmando ser o existir
humano sem sentido, um existir angustiado e tedioso. Segundo este pensador a
existência humana é uma náusea, um nada, criando assim mais um reducionismo.
Para outros dois existencialistas do século XX, Heidegger e Freud,a pessoa humana
é alienada e forçada a tomar decisões que reforçam suas características de ser
racional: pensar, questionar e agir por impulso. A liberdade e a escolha pessoal são
condicionadas e a pessoa humana está submissa a isso. A moral, por sua vez, é o
resultado da tentativa de planejar um projeto funcional.
O pensamento existencialista ainda conta com o filósofo Soren Kierkegaard
(1813-1855), considerado um existencialista e humanista; ele sustentava a ideia
que o indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida e em vivêla de maneira sincera e apaixonada, apesar da existência de muitos obstáculos
como o desespero, a ansiedade, o absurdo, a alienação e o tédio.O pensamento
de Kierkegaard se contrapõe ao existencialismo de Heidegger e Sartre tendo uma
visão mais positiva do ser. Juntamente com Karl Jasper (1883-1969) e Gabriel
Marcel (1889-1973), Kierkegaard era cristão convicto, e ambos propuseram uma
visão mais teológica e positiva do existencilaismo. O ser existe em concreto e o
homem tem uma razão para sua existência. A razão de existir leva a considerar e
afirmar que o homem não é meramente um animal; ele tem espírito vital, a força
humana que o conduz a viver significamente e com sentido.
O homem é uma sintese do psíquico e do corpóreo. Porém, uma
síntese é inconcebível quando os dois termos não se põem de acordo
num terceiro. Este terceiro é o espírito. Na inocência, o homem não é
meramente um animal (KIERKEGAARD, 2010, p. 47).
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Viktor Emil Frankl: uma visão mais completa sobre o existir humano
Nesse meio de reflexão sobre o pensar humano surgiu Viktor Emil Frankl (19051997), psiquiatra austríaco, fundador da Logoterapia, a terceira escola vienense de
psicoterapia, - a psicanálise de Freud é a primeira escola e, a psicologia individual de
Adler, a segunda escola -. A Logoterapia, psicologia existencial e humanista, é também
conhecida como a Psicoterapia do Sentido da Vida.
Após discorrer e discordar das visões sobre o homem defendidas por Freud e
Adler, Frankl elaborou a sua posição sobre a pessoa humana a partir das várias
vertentes filosóficas, das suas experiências pessoais e, inclusive, da sua trágica
passagem por quatro campos de concentração, bem como do atendimento a
pacientes com necessidade de buscar um sentido para a vida.
A busca de um sentido para a sua vida sempre foi a força motivadora de Frankl.
Desde crianças e inquietou com a afirmação de que o ser humano vive por acaso.
Percorrendo as várias correntes filosóficas e teorias acerca do homem, no entanto,
foi nos campos de concentração, superando as dores humanas, que ele confirmou
a força da vida e a busca por algo que dê sentido ao existir. A grande questão de
Frankl, “quem é o homem?”, encontra resposta em si mesmo: um ser livre, que se
decide, que é o que é. “O mesmo ser humano que inventou as câmaras de gás é
também aquele ser que nelas entrou, ereto, com uma oração nos lábios”(FRANKL,
2014, p. 113).
O ser humano não pode ser apenas um nada jogado no mundo, uma pulsão
ou um ser inferiorizado que busca poder. Ao contrário, ele tem uma razão para
existir; não fosse assim, estaria desprovido de forças para suportar o sofrimento.
O fundamento da Logoterapia está justamente nesses dois alicerces: superar o
reducionismo e descobrir qual é a missão do ser humano. Com a palavra, o próprio
Viktor Frankl:
O termo logoterapia vem da palavra grega "logos" que significa
"sentido". Assim, a Logoterapia é a terapia que concentra-se no
sentido da existência humana, bem como na busca da pessoa por
este sentido. Também conhecida como Análise Existencial, é busca
de sentido na vida da pessoa como a principal força motivadora para
a existência. A Logoterapia é considerada como terapia centrada no
sentido. Vê o homem como um ser orientado para o sentido [...]. A
logoterapia é, muito mais, uma abordagem otimista da vida, ao ensinar
que não há nenhum aspecto negativo da existência que não possa ser
transmutado em conquistas positivas, em tudo, a depender da atitude
que se venha assumir (FRANKL, 2014, p. 94).

A realidade existencial, tanto no ser em si de Sartre quanto na visão de pessoa mais
humana de Scheller, desenvolveu uma compreensão do existente; a pessoa humana
existe concretamente, mas apenas em Viktor Frankl ela atinge uma compreensão
maior e livre dos reducionismos. Essa compreensão frankliana, que contempla o ser
humano na sua totalidade, ele mesmo a chama de tridimensionalidade humana,
ou ontologia dimensional.
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A grandeza do sistema da Logoterapia - terapia centrada no sentido - está
justamente em reconstituir e colaborar para a compreensão e edificação da
pessoa na sua totalidade. Frankl assentou esta compreensão sobre três pilares:
a liberdade da vontade, que constitui uma visão antropológica; a vontade de
sentido, a qual se refere à motivação primária da pessoa humana e é passível de
uma constatação empírica; e o sentido da vida, que se constitui como visão de
mundo da Logoterapia.
A liberdade da vontade se opõe ao determinismo, ou seja, essa liberdade significa
que o homem é livre para tomar uma atitude diante de quaisquer que sejam as
condições que se apresentem a ele.
Ele é capaz de escolher uma atitude com respeito a si mesmo e,
assim fazendo, consegue tomar posição, colocar-se diante de seus
condicionamentos psíquicos e biológicos (FRANKL, 2014, p. 27).

A vontade de sentido consiste no entendimento de que o homem não deve ser
guiado pelo princípio do prazer ou do poder, como defendiam Freud e Adler,
mas, refere-se ao esforço do homem na direção de encontrar e realizar sentidos e
propósitos. “O que importa, logo, não são os condicionamentos psicológicos, ou os
instintos por si mesmos, mas sim, a atitude que tomamos diante deles” (FRANKL,
2014, p. 27).
O sentido da vida nos revela a dimensão noética/espiritual, e juntamente os
valores, o conceito de liberdade e responsabilidade, o destino biológico, psicológico
e sociológico. A compreensão de homem perpassa a dimensão especificamente
humana, denominada de noética. O homem não é um ser condicionado, pelo
contrário, é livre e responsável.
A dimensão noética/espiritual localiza as posturas do ser humano perante sua
condição psicofísica. O ser humano é uma unidade na multiplicidade e a dimensão
noética é o núcleo integrador do ser humano. A ontologia dimensional de Viktor
Frankl admite o homem como um ser tridimensional, isto é, sua totalidade é
representada pela dimensão somática, psíquica e espiritual.
É preciso aqui compreender que nessa dimensão espiritual (noética), não há
conotação religiosa, mas uma conceituação antropológica, a humanidade do ser
humano, o seu sentido de si;
Além de denotar “sentido”, “logos” aqui significa “espírito” – mas,
novamente, sem nenhuma conotação religiosa primária. Aqui,
"logos” significa a humanidade do ser humano e o sentido de ser
humano (FRANKL, 2014, p. 28).

Essa compreensão humana se dá a partir de uma educação iluminada, reforçada
sobre o sentido da existência humana. O erro do reducionismo é considerar o
ser-humano apenas um ser que responde a estímulos e vive condicionado a uma
realidade. “O erro está apenas na asserção segundo a qual o homem não é nada
mais do que um computer” (FRANKL, 2010, p. 36). A generalização é o grande
mal, assim como, a fragmentação do ser humano, limitando-o face à sua própria
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grandeza. A singularidade do ser humano possui uma forma especial de ser, um
fundamento ontológico; ele é completo, subsistente em si. Isso o torna único e
irrepetível, digno de si no seu ato de existir.
Na sua realidade existencial única, obviamente o ser humano também é autônomo
da própria vida. Autonomia é a capacidade do ser humano de tomar decisão por
si, diante da sua liberdade e considerando a sua história. A autonomia, própria do
ser humano e de cada ser humano, lhe dá o direito natural de ser único e a missão
de conduzir a vida de modo particular e independente, existencialmente falando.
Autonomia é bem mais que apenas um conceito e sim uma maneira de ser que põe
o ser humano em condições de conduzir a vida por meio da liberdade, faculdade que
também lhe é própria. Na sua singularidade e autonomia o ser humano é livre; ele
possui a autonomia para decidir-se perante a vida, porém, não é uma liberdade que
o torna descomprometido, livre de seus condicionamentos psicofísicos ou exclua sua
condição de integrante, mas uma liberdade que converge para a responsabilidade de
decidir de maneira autônoma, aquilo que ele é e o que precisa ser. “O existir humano é
ser-responsável, porque é ser livre. É um ser que – como diz Jaspers – de cada vez decide o
que ele é: “ser que decide” (FRANKL, 2010, p. 121).
Essa liberdade exige que esteja em parceria com a responsabilidade; ambas
devem caminhar juntas para que o ser humano possa dar respostas positivas frente
à vida.
Considerando a singularidade e a autonomia, percebemos também o ser humano
como um ser de relação.Arealidade do ser em si não exclui a sua potencialidade
de ser além de si. “O sentido da individualidade só se atinge plenamente na
comunidade” (FRANKL, 2010 p. 116). Ou seja, o ser humano é um ser de relação
e é na relação que ele encontra o sentido de ser com o outro. O significado da
individualidade humana na sua personalidade está em ele mesmo ser orientado
para a comunidade. Frankl dá o exemplo de um mosaico, no qual cada fragmento
se completa no todo:
Num mosaico, cada um dos fragmentos, cada pedra, é, na forma e
na cor, algo incompleto, e ao mesmo tempo imperfeito; só no todo e
para o todo significa cada uma alguma coisa (FRANKL, 2010 p. 114).

O sentido da vida deve ser encontrado pelo próprio ser humano na sua
singularidade e a logoterapia é a psicoterapia que auxilia na descoberta deste
sentido, conduzindo o ser humano a realizar um confronto consigo mesmo,
com a sua existência e o sentido dessa existência. Esse encontro é facilitado pelo
terapeuta na sua relação com o paciente:
Há muito, já se percebeu que o que tem mais significância na terapia
não são as técnicas, mas sim, o tipo de relação humana que se
estabelece entre terapeuta e paciente, isto é, a questão do encontro
pessoal e existencial (FRANKL, 2014, p. 14).

O sentido da vida é único para cada ser humano, assim como cada ser humano
é único, essencialmente e existencialmente. O sentido deve ser encontrado na
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unicidade. O que importa não é o sentido da vida de um modo geral mas o sentido
específicoda pessoa em um dado momento.
Consideramos este caráter único e irrepetível do ser humano e também a sua
relação com outro, que se dá na forma dos valores criadores. O ser humano é
livre para decidir-se com autonomia, porém deve fazê-lo de maneira responsável,
consciente e que o transcenda. Podemos chamar a isso de “amor”. Sendo livre o ser
humano pode decidir não querer amar, mas deve lembrar-se que não deve criar um
sentido, mas descobrir o sentido que a vida tem; assim sendo, ele é impulsionado
ao amor como atributo do seu ser.
Em nossos dias, pode-se dizer que o ser humano está vivendo um sentido da vida
fragmentado no qual ele não transcende, mas vive de forma anímica. A cultura do
consumismo e do prazer reduz o valor do amor ao sentido hedônico e narcisista.
Essa realidade leva ao esvaziamento e ao fechamento ao amor. Sabemos, no entanto,
que não é possível viver uma vida plena de sentido, quando desprovidos do amor,
pois, “o amor é, afinal, a vivência em que, pouco a pouco, se vive a vida de outro ser
humano, em todo o seu ‘caráter de algo único’ e irrepetível”(FRANKL, 2010, p. 172).
O amor não é um mero epifenômeno, como considerava Freud; é sim um
fenômeno originário da existência humana e está presente na potencialidade que
a pessoa humana deve exercitar para transcender-se. Compreendido e acolhido
como um epifenômeno, passamos a viver uma crise do amor verdadeiro devido
ao reducionismo causado através da mentalidade hedonista e narcisista; é o eu
centralizado no prazer. “O reducionismo é o responsável por interpretar o amor
como mera sublimação da sexualidade e por traduzir a consciência nos termos das
funções do superego” (FRANKL, 2014, p. 30)
Como resposta a este reducionismo e considerando o amor como valor de
criação, Frankl afirma que o amor é de caráter único no ser humano e possui a
finalidade de colocar os seres humanos em uma proximidade de acolhida. “O
amor, eu diria, constitui a capacidade de apreender o outro ser humano em sua
genuína singularidade” (FRANKL, 2014, p. 29). O amor é a potencialidade que
move ao outro para ver o outro como ele é na sua existência. “[...] através do seu
amor a pessoa que ama capacita a pessoa amada a realizar essas potencialidades.”
(FRANKL, 2014, p. 136). “Amor é a maneira de captar outro ser humano no íntimo da
sua personalidade” (FRANKL, 2014, p. 136).
A alegria de amar sem reducionismos
O papa Francisco, em sua exortação apostólica Amoris laetitia (A Alegria do Amor),
procura despertar nos cristãos católicos a importância do amor como a maior e
mais importante forma de educar. Afirma o papa que o amor desperta, liberta e
educa. Precisamos deixar envolver e valorizar o que é mais essencial dentro das
famílias: o amor que valoriza o outro na sua essência de ser obra e graça de Deus.
O papa faz uma exortação sobre o amor na família, porém, o tema é abrangente e
objetiva despertar em todoso sentimento de ser amados e vocacionados ao amor,
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vendo no outro a beleza da vida na sua essência existencial, e não como objeto
de prazer: “O amor pelo outro implica este gesto de contemplar e apreciar o que é
belo e sagrado no seu ser pessoal, que existe para além das minhas necessidades”
(FRANCISCO, 2016, p. 127).
Diante da visão e realidade hedonista e narcisista do amor, o ser humano é
chamado a perceber-se existencial e doativo. Existencial que lhe confere um
sentido a ser encontrado e doativo que lhe impulsiona ao outro com a missão de
amar. A ausência desse sentido e missão causa uma vivência vazia e fragmentada.
O psicólogo americano Jonh Poweel trata a questão do amor como uma auto
estima, longe de um narcisismo, mas de uma afirmação existencial valorosa que
confirma o valor da vida e a missão do amor. O sentido da vida deve ser buscado e
no amor nos aproximamos desta realização. “O amor é a resposta segura e essencial
para o enigma da existência” (POWELL, 2007, p. 83).
Na cultura pós-moderna, à qual vivemos, é notável a desagregação de valores que
consagrou a possibilidade de negar o sentido da vida. A busca desenfreada pelo
ter e pelo prazer está educando o homem moderno a viver de maneira isolada e
frustradora. Se ele não alcançar o que lhe foi colocado como objetivo pode frustrarse e cair no vazio existencial. É notório também o esvaziamento da cultura de valores
no sentido de cultivar o valor da vida. “Percebe-se claramente o vazio cultural na
educação à medida que esta se distancia de um entendimento de cultura como
espaço cultivado, habitação propícia ao homem” (CERQUEIRA, 2011, p. 142).
O mecanismo da sociedade de consumo multiplica as ofertas onde, o valor maior,
torna-se aquilo que oferece prazer respondendo ao desejo imediato. Perante esta
realidade o ser humano é desafiado a discernir quais os valores para cada situação vivida.
A falta desse discernimento é um desafio face à educação. “A educação evita confrontar
os jovens com ideais e valores. Eles são afastados de tudo isso” (FRANKL, 2014, p.63). Esse
confronto que Frankl coloca caracteriza o amor que devemos ter pela vida.
O ser humano não está sendo educado para o confronto entre os valores e a
existência e isto acaba por trazer, em seu bojo, um vazio existencial doentio. A vida
possuiu um sentido; não devemos dar-lhe um sentido, pois, ela já o tem, o que
precisamos é encontrá-lo: “[...] sentidos são descobertos; não inventados” (FRANKL,
2014, p.79). É nessa busca pelo sentido da vida que se dá a missão do ser humano.
Esta é a primeira questão a ser observada, a de agregar valores. Agregar valores de
criação, valores de experiência e valores de atitude, os quais educam o ser humano
para posicionar-se frente às propostas sedutoras que o fragmentam no seu sentido.

Por uma educação plena de sentido
A educabilidade do ser humano, considerando-o como um ser educável – deve
ater-se ao sentido da vida, levando a pessoa a confrontar-se e descobrir o sentido
pleno da sua existência. Ela deve evitar ater-se apenas à reprodução de conceitos
culturais e voltar-se para a educabilidade das potencialidades humanas.
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A educação de hoje não pode reduzir-se à reprodução, unicamente,
do percurso das tradições; deve, sim, encorajar e desenvolver
a capacidade individual de tomada de decisões autênticas e
independentes (FRANKL, 2014, p. 84).

É preciso observar e adotar os valores na educação. Na escolha dos valores está
contemplado o ser humano livre e com a potencialidade de decidir-se e escolher
com responsabilidade; para tanto a sua liberdade precisa ser educada para que
escolha e decida com sentido. A educabilidade deve direcionar seu foco no ser
humano que é livre, valorizar aquilo que lhe é próprio, isto é, a existência humana
e sua capacidade de escolher e de vir a ser.
Educar para a responsabilidade, então se identifica com apelar para
a “vontade de sentido”. É papel da educação convocar as forças
morais do educando, situá-lo existencialmente para colaborar em
seu próprio processo de transformação, ou de autoconfiguração
(MIGUEZ, 2014, p. 136).

Conclui o papa Francisco:
A educação envolve a tarefa de promover liberdades responsáveis,
que, nas encruzilhadas, saibam optar com sensatez e inteligência;
pessoas que compreendam sem reservas que a sua vida e a vida de
sua comunidade estão nas suas mãos e que esta liberdade é um dom
imenso” (FRANCISCO, 2016, p. 160).

Diante da avalanche de ofertas sedutoras dos reducionismos, que não
apontam para o sentido da vida, as ameaças do subjetivismo e relativismo são
notórias. Portanto, ser responsável significa saber discernir o que é essencial e
o que realmente é o valor que edifica e tem sentido. Aqui percebemos o papel
fundamental e indispensável da educação, aquele de desenvolver as capacidades
do ser humano e não apenas apresentar teorias culturais. O objetivo deve ser o de
educar o ser humano para que ele seja quem é e transcenda a sua vida mediante a
escolha de valores. “No entanto, ser humano significa ser em face de um sentido a
ser preenchido e de valores a concretizar” (FRANKL, 2014, p. 69).
Destarte, a potencialidade de saber e poder discernir é o que deve ser valorizado
e despertado no ser humano como uma provocação da tensão entre o ser e
o dever ser. A educação deve conduzir o ser humano a transcender-se diante
dos condicionamentos psicofísicos, ir além de si mesmo, não se fechar aos
condicionamentos, mas, abrir-se ao mundo, ao sentido. Esta transcendência é
possível e deve ser alcançada pelo próprio ser humano. O papel da educação é
despertar a consciência do ser humano para que ele se perceba diante da vida
e dos valores, saiba escolher e transcender-se: “Os seres humanos estão sempre
transcendendo a si mesmos na direção de sentidos que constituem algo diferente
deles mesmos” (FRANKL, 2014, p.79).
Em síntese, pode-se afirmar que o caminho da educação está no amor. O amor
visto nessa ótica educacional valoriza a pessoa na sua essência existencial e vence
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os reducionismos hedonista e narcisista. É preciso educar para o amor em sentido
pleno considerando o ser humano potencialmente apto ao amor. “Através do amor
o ser humano torna-se capaz de ver no outro as suas potencialidades e o ajudar a
transcender-se” (FRANCISCO, 2016, p. 127).
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O TRABALHO DO TEÓLOGO ENTRE JERUSALÉM E EMAÚS: INTRODUÇÃO À
METODOLOGIA TEOLÓGICA1
THEOLOGIAN'S WORK BETWEEN JERUSALEM AND EMMAUS: AN INTRODUCTION TO
THEOLOGICAL METHODOLOGY
Dr. José Serafín Béjar Bacas
Resumo
O autor propõe o trabalho do teólogo no transitar entre Jerusalém e Emaús, utilizando o texto
de Lucas 24,13-35 como paradigma do labor teológico. Ele apresenta o método teológico
em três momentos: auditus temporis et alterius – auscultar o tempo e o outro; auditus fidei –
auscultar a fé; e o intellectus fidei – a inteligência da fé, como o processo de interpretar a boa
nova do evangelho para o homem e mulher contemporâneos. O autor ainda identifica os
três momentos do método teológico com as três virtudes teologais, a caridade em relação ao
presente, no serviço à humanidade carente de sentido; a fé em relação ao passado na busca
interpretativa entre o Êxodo da humanidade e o Advento de Deus; e a esperança em relação
ao futuro, oferecendo o fazer teologia como serviço profético, compromissado e amoroso à
humanidade. Desse modo, Emaús se torna o lugar da novidade criativa do Advento Divino
que acolhe o ser humano e o conduz a um novo sentido da vida. Os discípulos retornam
à Jerusalém cheios de fé, esperança e caridade – símbolos do caminho do teólogo no seu
labor interpretativo, fiel aos céus e à terra.
Palavras-chave: Papel do Teólogo. Método teológico. Interpretação.
Abstract
The author proposes the theologian's work on the transition between Jerusalem and
Emmaus, using the text of Luke 24: 13-35 as a paradigm of theological work. It presents the
theological method in three stages: auditus temporis et alterius – listen to the time and the
other; auditus fidei – listen to faith; and the intellectus fidei - the intelligence of faith as the
process of interpreting the gospel as good news for the contemporary man and woman. The
author identifies three stages of the theological method with the three theological virtues:
charity in relation to the present time as a the service of humanity searching for meaning;
faith in the past in the interpretative search the between the Exodus of humanity and the
Advent of God; and hope for the future, offering theology as a prophetic, committed and
loving service of humanity. In this way Emmaus becomes the place of the creative novelty of
the Divine Advent welcoming human beings and leading them to a new way of living. The
disciples returned to Jerusalem full of faith, hope and charity – symbols of the theologian
path in his/her interpretive work, faithful to heavens and earth.
Key words: Theologian’s role. Theological method. Interpretation.

1
Agradecemos à Faculdade de Teologia de Granada, Espanha, que nos concedeu a autorização para
publicar o texto de BÉJAR BACAS, José Serafín. El oficio de la teología entre Jerusalén y Emaús: discurso
inaugural del curso académico 2010-2011. Granada : Facultad de Teología, 2010, 50p. O autor, a quem
também estendemos o agradecimento pela permissão da publicação do texto em nossa revista,
ministrou a disciplina de Introdução à Teologia / Metodologia Teológica, na Faculdade SEDAC, em modo
intensivo, durante o mês de fevereiro de 2016.
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1 Introdução
Quando haviam começado a construir a torre de Babel, estava tudo
muito bem organizado [...], como se tivessem ao seu dispor séculos de
tempo e muitas possibilidades para trabalhar livremente. A opinião
que reinava então chegava a estabelecer que toda lentidão seria
pouca [...]. Arguia-se desta maneira: em todo esse empreendimento,
o importante é a idéia de construir uma torre que chegasse até o
céu. Perante tal idéia, o restante seria acessório. O pensamento, uma
vez captado em toda sua grandeza, não poderia mais desaparecer:
enquanto existissem homens, perduraria o desejo intenso de
terminar a construção da torre. Neste sentido, não há o que temer
pelo futuro, pois, o saber da humanidade vai aumentando; a arte da
construção fez grandes progressos e fará ainda outros novos: um
trabalho para o qual necessitamos de um ano será realizado em um
século, quiçá em apenas seis meses, e por acréscimo, será melhor e
com mais tenacidade. Por que então esgotar-se agora até o limite
das forças? [...] Pensamentos deste tipo paralisavam as forças e a
edificação da cidade operária deixaria de lado a construção da torre.
Cada grupo regional queria possuir o bairro mais formoso e assim
nasceram rivalidades, que culminaram em combates sangrentos.
Estas lutas eram incessantes, o que serviu de argumento aos chefes
para que, por falta da necessária contratação, a torre fosse levantada
muito lentamente, ou, melhor dizendo, apenas depois do acerto de
uma paz geral [...]. Passou, assim, o tempo da primeira geração, mas
nenhuma das gerações seguintes foi diferente; apenas a destreza era
cada vez maior e, com ela, a sede de luta. Veio a somar-se a isso o fato
de que segunda ou a terceira geração reconheceram a insensatez da
construção da torre, mas os vínculos mútuos eram fortes demais para
se deixar a cidade2.

Este relato de Kafka, simulação às avessas da narração bíblica da torre de Babel,
talvez possa tornar-se uma autêntica metáfora do nosso tempo. O chamado
tempo pós-moderno tem, como uma das suas características fundamentais, o
convencimento de que não existe novidade ou surpresa, que seja capaz de exorcizar
o aborrecimento de um tempo que acontece sem sobressaltos, como se fosse uma
etapa necessária de um movimento uniforme. Ou, dizendo de outro modo, quando
todos os ideais utópicos revelaram-se que, por essência, são de caráter assintótico,
o andar do tempo se esvai e não gera senão um desencanto generalizado, isto é,
descobre-se a insensatez de construir uma torre.
Todavia, nem sempre foi assim. Os albores da modernidade não se apresentam
como quer essa simulação invertida senão como uma interpretação tipicamente
prometeica do relato bíblico, no qual se nos oferece um retrato perfeito do ânimo
engrandecido do homem ilustrado:
2
KAFKA, F. El escudo de la ciudad. In: KAFKA, F. Obras Completas. Barcelona: Edicomunicación, 1987, p.
281s. vol. 2.
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Todo o mundo se servia da mesma língua e das mesmas palavras [...].
Disseram: “Vinde! Construamos uma cidade e uma torre cujo ápice
penetre nos céus! Façamo-nos um nome e não sejamos dispersos
sobre toda a terra!” (Gn 11,1.4).3

A mesma língua e as mesmas palavras fazem referência a um projeto de
emancipação e maioridade que postula a libertação do homem das incapacidades
culpáveis. Assim, o homem moderno, alheio a velhas tutelas e auto-engrandecido
com o poder que brota só de suas mãos, propõe-se a construir as mais variadas
torres de Babel, as quais seriam capazes de alcançar até mesmo os limiares do
céu. A Ilustração, enquanto liberação do homem e processo emancipatório, nos
conduzirá ao amanhecer de uma nova época caracterizada por um conceito solar
da razão, que iluminará todas as regiões do ser e que não admite que se lhe imponha
resistência alguma ou interrupção. Trata-se do pensamento absoluto, que alcança
o seu ápice na filosofia hegeliana, com a sua equação de ideal e real. A filosofia do
pensador idealista será a matriz das modernas ideologias, tanto as revolucionárias
quanto as burguesas, as quais estarão na base do desenvolvimento da história da
Europa e se tornarão, não poucas vezes, totalitarismos. Estes totalitarismos têm
marcado a história contemporânea do velho continente, sobretudo no século XX,
mostrando, assim, o ocaso da luz solar da razão e a dialética que se aninhava em
seu próprio seio. Cumpre-se, também, assim, tragicamente, o final profetizado no
relato de Babel:
Ora, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens
estavam construindo. E o Senhor disse: "Eis que todos constituem um
só povo e falam uma só língua. Isso é o começo de suas iniciativas!
Agora, nenhum desígnio será irrealizável para eles. Vinde! Desçamos!
Confundamos a sua linguagem para que não mais se entendam uns
aos outros” (Gn 11,5-7).

Nesta hora da história, o teólogo continua tendo a sagrada tarefa de provocar
o encontro santo entre o Advento de Deus e o homem em êxodo. Com efeito, a
condição humana pode ser caracterizada, simbolicamente, como “êxodo”, isto é,
o dinamismo humano é essencialmente busca, pergunta pela realidade que nos
circunda, abertura constitutiva ao que pode acontecer no cenário mesmo da
história. ‘Êxodo’, em sentido etimológico, nos fala de autotranscendência, dessa
capacidade especificamente humana, que nos convida a medir-nos mais alto e
mais fundo. Do mesmo modo, o ser de Deus pode ser captado, metaforicamente,
como “Advento”, acontecer do absolutamente novo, que arranca o homem da
sua rotina e o confronta com horizontes nunca antes imaginados. Deus não seria
Aquele que pode ser programado, deduzido, esperado... O divino, entendido como
“Advento”, fala-nos do Deus imprevisível e da impertinência do seu Mistério4.
3

Para a transcrição dos textos bíblicos, utilizamos A BÍBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulinas, 1985.

4

Cf. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O. El quehacer de la teología: génesis, estructura, misión. Salamanca:
Sígueme, 2008, p. 37-50.
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O teólogo é, portanto, o homem que, dividido e esvaziado por dentro, tem o dever
de uma dupla fidelidade: fidelidade ao Deus que nos foi apresentado com palavras
humanas, e fidelidade ao homem que sova as suas buscas em palavras divinas.
Assim, pois, a teologia, ao menos a cristã, tem seu solo firme numa afirmação
fundante: Deus e o homem não concorrem como alternativa; a glória de um não
fica em perigo se se proclama a glória do outro. Ou, dizendo de outra maneira, para
a teologia cristã, Deus não é o maior ladrão da grandeza humana, senão seu garante
fundamental; há plenitude humana onde existe proximidade e comunhão com o
Deus de Jesus5. É por isso que o teólogo está persuadido da necessidade e urgência
da sua missão. E, ainda, o teólogo sabe da sua função social, especialmente, num
mundo que parece não se importar diante dessas profundidades metafísicas.
Então, como pode o teólogo realizar a sua missão? Como é possível responder a
esta dupla fidelidade sem desgastar nenhum dos dois pólos que a constituem? O
que se produz entre Deus e o homem é um “encontro” simétrico? Definitivamente,
com essas perguntas, marcamos como objetivo de nossa reflexão a busca de um
método de trabalho que seja adequado ao “objeto” específico da reflexão teológica.6
Neste contexto, vinha à nossa mente, cheio de enormes possibilidades, um relato
bem conhecido do evangelho de Lucas: “Os discípulos de Emaús”. E, pensávamos
que neste relato, de maneira certamente simbólica, mas não, por isso, menos fiel
e veraz, podiam aparecer traços dos principais momentos de elaboração de um
método teológico que consiga unir, sem mistura nem divisão e, ao mesmo tempo,
sem separação nem divisão, o Advento divino com o êxodo humano.
Onde está, neste relato, o ponto de ligação com o nosso“hoje”? Pode ser comparado
o êxodo atual de nosso mundo com o daqueles dois discípulos desencantados,
que, depois dos fatos acontecidos em Jerusalém, fogem em direção a Emaús. Não
seria atrevido demais afirmar que se trata de dois discípulos “pós-modernos”. Deste
modo, fazemos uma ponte com a parábola de Kafka, com a qual iniciávamos nossa
reflexão, e que situava, com precisão, a nosso ver, o cenário de nosso tempo, entre
modernidade e pós-modernidade, quer dizer, entre Jerusalém e Emaús. Assim,
situados entre dois tempos, acontece uma presença misteriosa e amiga, que se
põe a caminhar junto deles.
Queremos, sugestivamente, reconhecer na referida presença a figura do teólogo,
e, no modo de situar-se diante dos dois discípulos frustrados, a forma concreta
de exercer o seu ofício. Essa presença, carregada de mistério já desde o começo
mesmo do relato, não começa a falar-lhes a partir de uma pretendida superioridade,
mas, sim, ao dispor-se a caminhar com eles, pergunta pelos seus desvelos e
preocupações. Esboça-se, assim, no relato, de maneira certamente estimulante, o
5

Cf. BARTH, K. Introduzione alla teologia evangelica. Milano: Bompiani, 1990, p. 61ss.

6

Para o que segue, cf. BÉJAR BACAS, José Serafín. Donde hombre y Dios se encuentran: La esencia del
cristianismo en B. Forte y O. González de Cardedal. Valencia: Edicep, 2004; _____. Inquietar al postmoderno
o la infinita dignidad de lo concreto. Proyección: teología y mundo actual. Facultad de Teología de Granada,
n. 256, v. 52, p. 29-52, 2005; _____. La libertad del teólogo en su oficio. In: ALONSO BEDATE, C. (Ed.). La
libertad: ilusiones y límites. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 2009, p. 61-74.
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primeiro momento de toda teologia, chamada a habitar entre Jerusalém e Emaús,
entre modernidade e pós-modernidade. Chamaremos a este primeiro momento
do método teológico de “auditus temporis et alterius”, isto é, a escuta do tempo e
do outro.
A paciente escuta do teólogo, ao longo da trama narrativa do relato em questão,
passa, então, ao segundo momento do método teológico, que pretendemos
descrever. Caminhando com eles, atento às suas preocupações e desvelos, o
estranho peregrino toma a palavra. Veja bem, e isto é muito importante, não toma
a “sua” palavra, mas favorece a escuta comprometida da ‘outra’ Palavra, que não
lhe pertence, mas que ele oferece como possibilidade à situação concreta em
que vivem os dois discípulos desencantados e abatidos. Com efeito, o teólogo
sente, aqui, com reconhecimento, um momento fundacional e determinante de
seu próprio labor teológico, o qual se identifica com o segundo momento de sua
tarefa: o “auditus fidei” ou a escuta da fé.
Enfim, e, antes de chegar à aldeia de Emaús, o discurso daquele personagem,
tão estranho para os discípulos desencantados do relato como a figura do teólogo
para os nossos contemporâneos, é capaz de realizar o milagre. Um milagre, que
consiste em transferir o sentido da história da salvação às interrogações mais
lancinantes que ocupam o coração daquelas duas pessoas. O teólogo tem que
conseguir, e é aqui que está a sua alegria e sua cruz, falar dos homens, contando a
história do Deus vivo, e falar do Deus vivo, evocando a história dos homens. Assim,
arde o coração quando o teólogo não oferece um discurso ideológico a mais, como
acontece com os que têm extenuado a nossa cansada modernidade, mas quando
a sua palavra anima, evoca, cura e sara as feridas. Dessa forma, o terceiro momento
deste método teológico, que chamaremos “intellectus fidei” ou a inteligência da fé,
supõe um esforço por mediar, de maneira credível, a boa notícia do Evangelho aos
homens e mulheres de cada tempo e lugar.
O teólogo, no fundo, continua sendo um cristão, que deseja viver no amor, na fé
e na esperança. De fato, este tríplice momento do método teológico corresponde
às virtudes teologais. Com efeito, acompanhar o caminho dos homens de nosso
tempo é uma maneira de viver a caridade, expressa na tarefa teológica, como
momento dialogal-contextual. Ao mesmo tempo, fazer a memória de Cristo morto
e ressuscitado, corresponde ao momento fundacional do trabalho teológico.
E, por último, abrir novos caminhos de esperança, que façam da teologia uma
arma carregada de futuro, seria o objetivo do momento específico de mediação
hermenêutica. Por isso, pretendemos oferecer um método teológico denso
historicamente denso, onde a caridade seja uma forma de compromisso com o
presente, a fé amadureça como solidária de um passado fundador de identidade e
a esperança propicie o futuro do nosso mundo.
Passaremos, agora, a descrever, mais detalhadamente, o tríplice momento do
labor teológico entre Jerusalém e Emaús. Antes disso, porém, recordemos o texto
que vai guiar as nossas reflexões.
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Eis que dois deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado
chamado Emaús, a sessenta estádios de Jerusalém; e conversavam
sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e
discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar
com eles; seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo.
Ele lhes disse: "Que palavras são essas que trocais enquanto ides
caminhando?” E eles pararam, com o rosto sombrio. Um deles,
chamado Cléofas, lhe perguntou: "Tu és o único forasteiro em
Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias?"
"Quais?", disse-lhes ele. Responderam: "O que aconteceu a Jesus,
o Nazareno, que foi poderoso em palavra e obra, diante de Deus
e de todo o povo: nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes
o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós
esperávamos que fosse ele que iria redimir Israel; mas, com tudo
isso, faz três dias que todas essas coisas aconteceram! É verdade que
algumas mulheres, que são dos nossos, nos assustaram. Tendo ido
muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram
dizendo que tinham tido uma visão de anjos a declararem que ele
está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as
coisas tais como as mulheres haviam dito; mas não o viram!" Ele,
então, lhes disse: "Insensatos e lentos de coração para crer tudo o
que os profetas anunciaram! Não era preciso que o Cristo sofresse
tudo isso e entrasse em sua glória?" E, começando por Moisés e por
todos os Profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a
ele dizia respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam,
Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo:
"Permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina". Entrou então
para ficar com eles. E, uma vez à mesa com eles, tomou o pão, deu
abençoou-o, depois partiu-o e distribui-o a eles. Então seus olhos se
abriram e o reconheceram; ele, porém, ficou invisível diante deles. E
disseram um ao outro: "Não ardia o nosso coração quando ele nos
falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras?" Naquela
mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí
reunidos os Onze e seus companheiros, que disseram: "É verdade!
O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão!" E eles narraram os
acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração
do pão (Lc 24,13-35).

2 O auditus temporis et alterius da teologia, ou “Que palavras são essas que
trocais enquanto ides caminhando?
O teólogo tem de ser um homem fiel ao seu tempo:
Eis que dois deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado
chamado Emaús, a sessenta estádios de Jerusalém; e conversavam
sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e
discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar
com eles (Lc 24,13-15).
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Nesse relato, fica fortemente expressa a atitude necessária do teólogo, no fato
mesmo de aproximar-se e juntar-se a eles no caminho. A teologia é, também,
peregrina, e sabe, com humildade, da sua indigência, reconhece que não tem
respostas para todas as perguntas, assume que a verdade não é “algo” a ser
possuída totalmente senão “Alguém” que interpela e reclama à vida. Se não for
assim, a teologia degeneraria em ideologia.
Ao mesmo tempo, aproximar-se e pôr-se a caminhar junto aos homens e mulheres
do nosso tempo, expressa, de maneira densa, o modo como a teologia tem que
assumir o nosso “hoje”, muito além das respostas prontas e definitivas.7 Não existe
teologia perene, e, sim, uma teologia que, atenta ao tempo e à escuta da história,
pretende oferecer o seu cabedal de sentido para o tempo presente.8 Ou, dito de
outra maneira, a busca do proprium cristão é sempre um esforço condicionado
historicamente, entre outras razões, porque a novidade insubstituível do Deus
vivo nunca pode ser delimitada e reduzida aos estreitos limites de uma definição
conceitual ou de um sistema intelectivo. Aqui radica-se a glória própria da tarefa
da teologia e também o seu perigo fundamental. Conforme as palavras de K. Barth:
A teologia é a mais bela entre as ciências, a única que toca a mente e
o coração do homem, enriquecendo-os, na medida em que se torna
próxima da realidade humana e oferece um olhar iluminado sobre a
verdade... Mas é também a ciência mais difícil e mais exposta a riscos;
na teologia, é fácil cair na desesperança, ou, pior ainda, na arrogância,
e pode converter-se, mais que nenhuma outra, numa caricatura de si
mesma...9

Com efeito, a verdade do cristão, e é a isso que deve estar atento o teólogo, pela
determinação objetiva do seu próprio ser, escapará sempre a quem pretenda
capturá-la. É esta a razão pela qual toda pergunta sobre a essência do cristianismo
não pode ser respondida com a simples resposta “Cristo”, “pois, enquanto
confessado como Cristo, Jesus Cristo vem diversamente modulado, ‘reduzido’ ou
‘amplificado’”.10 Afirma K. Rahner:
É preciso tentar sempre de novo essa reflexão sobre o todo do cristianismo. É uma
reflexão sempre condicionada, pois é evidente que a reflexão em geral e a reflexão
7
Cf. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O. El lugar de la teología: discurso leído el día 11 de marzo de 1986 en
el acto de su recepción pública como académico de número por el excelentísimo señor Don Olegario
González de Cardedal y discurso de contestación del académico Excmo. Sr. D. Mariano Yela Granizo.
Madrid: Real Academia de Ciencias Morales y Politicas, 1986, p. 16-18; _____. Reflexión sobre la teología
de hoy. Vida Nueva. Madrid, PPC, n. 2272, p. 27, 2001/1; ______. La teología en el cristianismo del siglo
XX. Vida Nueva. Madrid, PPC, n. 2271 p. 22, 2001/1.
8
Cf. RUGGIERI, G. Cristianesimo: una denominazione modulata dalla sua storia. Cristianesimo nella
storia. Bologna, Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, vol. 23, p. 1-52, 2002 ; FORTE, B. Sui
sentieri dell’Uno. Brescia: Queriniana, 2002, p. 233-236.
9
BARTH, K. Introduzione alla teologia evangelica. Milano: San Paolo, 1990. A propósito da caricatura na
qual a teologia pode até se degenerar, particularmente do ponto de vista psicanalítico, cf. DOMÍNGUEZ
MORANO, C. El psicoanálisis freudiano de la religión: análisis textual y comentario crítico. Madrid: Paulinas,
1991, p. 492-506.
10

RUGGIERI, G. Op. cit., p. 48.
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teológico–científica em particular, não pode atingir a totalidade desta realidade
que atualizamos crendo, amando e esperando.11
Portanto, este primeiro momento da tarefa teológica, o auditus temporis et
alterius12, é uma forma de fidelidade ao êxodo do homem, porém, ao mesmo
tempo e sem contradição, é uma forma de manter a honestidade da nossa própria
fé cristã. Se o cristão não quer permanecer fechado nos museus e considerado
como um modo de existência arqueológica, deve realizar o esforço, conatural à sua
própria essência, de dizer-se à altura do tempo em que cabe-lhe viver. Comenta B.
Forte:
Por isso, a teologia, de alguma maneira, não pode propor-se sem
justificar-se frente ao mundo em que vive, como pensamento da
Palavra que ressoou nas palavras dos homens; cabe-lhe falar em seu
tempo, oferecendo-se-lhe significativa. Se não realizar este esforço,
ficaria muda e não seria mais que uma nova forma de silêncio da
Palavra.13

Qual é, pois, o tipo de escuta do tempo e dos outros, que o teólogo realiza na
atualidade? Ou, de outra maneira, qual a análise da realidade que pode oferecer um
cenário histórico a uma possível palavra do teólogo para nossos contemporâneos?
Com efeito, não existe teologia inocente ou neutra, pois na reflexão crente
encontramos sempre, implícita ou explicitamente, uma análise meditada da
situação presente.14
11 RAHNER, K. Curso fundamental sobre la fe. 5ed. Barcelona: Herder, 1998, p. 18.
12 O conceito aparece em PIÉ I NINOT, S. La teología fundamental. Salamanca: Secretariado Trinitario, 2001,
p. 81.
13 FORTE, B. La teología como compañía, memoria y profecía. Salamanca: Sígueme, 1990, p. 13.
14 A nossa interpretação da realidade tem dupla fonte de inspiração. Em primeiro lugar, com
aproximação mais filosófico-teológica, a Simbolica ecclesiale, do teólogo napolitano B. FORTE, obra
em oito volumes, que oferece uma apresentação teológica global do cristianismo à altura do tempo
em que nos cabe viver. Cf., especialmente, FORTE, B. Teología de la historia: ensayo sobre revelación,
protología y escatología. Salamanca: Sígueme, 1995, p. 221-237 e 321-343; ______. María, la mujer icono
del Misterio: ensayo de mariología simbólico-narrativa. Salamanca: Sígueme, 1993, p. 17-34; _____. La
eternidad en el tiempo: ensayo de antropología y ética sacramental. Salamanca: Sígueme, 2000, p. 13-49;
______. La Iglesia de la Trinidad: ensayo sobre el misterio de la Iglesia comunión y misión. Salamanca:
Secretariado Trinitario, 1996, p. 15-50; _____. Jesús de Nazaret, historia de Dios, Dios de la historia: ensayo
de una cristología como historia. Madrid: Paulinas, 1983, p. 11-23. Em segundo lugar, parece muito
sugestiva e acertada a análise da dialética da modernidade, que realiza o filósofo, teólogo e economista
alemão, residente em Costa Rica, F. J. HINKELAMMERT. A sua aproximação a esta problemática é de corte
socioeconômico. Cf., entre outras, HINKELAMMERT, F. J. Crítica de la razón utópica. Bilbao: Desclée de
Brouwer, 2002; ______. El nihilismo al desnudo: los tiempos de la globalización. Santiago de Chile: Libros
Arces-Lom, 2001; ______. Solidaridad o suicidio colectivo. Granada: Universidad de Granada, 2005; _____.
Hacia una crítica de la razón mítica: el laberinto de la modernidad. San José de Costa Rica: Arlekín, 2007.
Também levaremos em conta os seus artigos: HINKELAMMERT, F. J. Plenitud y escasez: quien no quiere
el cielo en la tierra, produce el infierno. Polis. Revista Académica de la Universidad Bolivariana, vol. 3, nº
8, p. 1-10, 2004; ______. Prometeo, el discernimiento de los dioses y la ética del sujeto: reflexiones sobre
un mito fundante de la modernidad: Polis. Revista Académica de la Universidad Bolivariana, vol. 5, nº 13,
p. 1-20, 2006; ______. Globalización como ideología encubridora: Desfigura y justifica los males del la
realidad actual. Concilium. Madrid, Verbo Divino, n. 293 p. 29-38, nov. 2001.
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Como já foi dito, também no relato pascal do capítulo 24 de S. Lucas, podemos
detectar o êxodo do homem atual, o “hoje” da fé naqueles dois discípulos
desencantados que, depois do que aconteceu em Jerusalém, caminham para a
aldeia de Emaús. São dois discípulos “pós-modernos” porque estão voltando dos
grandes relatos, que eles tinham construído a partir das suas previsões, paraísos
intra-históricos que acabam em fracasso: “Nós esperávamos que fosse ele que iria
redimir Israel” (Lc 24,21). A modernidade fica para trás, em Jerusalém, onde parece
que tudo acabou, com certa satisfação no niilismo presente: “Eis que dois deles
viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a sessenta estádios
de Jerusalém; e conversavam sobre todos esses acontecimentos” (Lc 24, 13).
2.1 A parábola da modernidade
O paralelismo entre Jerusalém e a modernidade fala-nos do a priori da ideia, a
tentação mortal de relacionar-se com a realidade com um esquema pré-concebido,
que nós forjamos na nossa mente. Assim, os relatos evangélicos são pródigos na
hora de expressar como os discípulos mais próximos de Jesus se relacionaram com
Ele a partir de ideias preconcebidas, que não deixavam o Nazareno ser ele mesmo.
Desta maneira, a tensão narrativa dos evangelhos aponta para Jerusalém como a
cidade para onde se projetam os mais diversos paraísos intra-históricos, que têm
num mesmo ponto: o poder, como motor da mudança e da construção de uma
nova realidade que se assemelhe à ideia preconcebida.
Assim, a modernidade, representada na grande Jerusalém ideológica, tem
na figura mitológica de Prometeu uma ilustração sugestiva.15 Prometeu é um
Titã amigo dos homens, que não temia os deuses e, inclusive, teve a ousadia de
ridicularizar Zeus. De fato, é recordado por adentrar no Olimpo e roubar o fogo
da sabedoria para devolvê-lo aos homens. Prometeu, etimologicamente, “o que
olha para frente”, ficou sendo o arquétipo de uma modernidade que endeusa a si
mesma, pois pretende constituir-se em dona e senhora de um futuro domesticado
à medida de suas previsões e projetos.
A filosofia hegeliana do conceito é cifra densa deste espírito moderno. Não é por
brincadeira que este pensamento se fez chamar de filosofia absoluta. Trata-se de
um sistema de alcance universal, que encontra a sua pedra angular numa equação
que não admite resistência e que se converterá na matriz de todos os pensamentos
ideológicos: o real é racional e o racional é real.16
É isso mesmo: a contemplação da realidade e do processo doloroso que constitui
a passagem do tempo, a queda de civilizações inteiras e o sangue derramado nos
mais variados projetos revolucionários... desvelaram ao homem as leis próprias do
15
Cf. HINKELAMMERT, F.J. Hacia una crítica de la razón mítica: el laberinto de la modernidad. San José de
Costa Rica: Arlekín, p. 35-42.
16
“Was vernünftigist, das istwirklich; und was wirklichist, das istvernünftig” (HEGEL, G. W. F. Grundlinien
der Philosophie des Rechts. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1970, p. 24. Werke 7)
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desenvolvimento da história. A ideologia, tanto nas suas versões burguesas de
direita, como nas revolucionárias de esquerda, é uma explicação total da realidade
sem sombra alguma, que alardeia, a partir desse conhecimento, em poder dirigir o
mundo para o triunfo da Ideia ou do Espírito absoluto. O homem, convencido de
ser o deus da nova criação, toma nas próprias mãos as rédeas da história, a partir
dos postulados da potente luz solar da razão.
O idealismo, deste modo, assume a visão do mundo, em sua rica e complexa
variedade e devir, partindo do a priori da ideia, e não duvidará em fazer com que
toda a realidade entre no projeto ideológico, mesmo que seja pela força e pela
violência. Daí que a ideologia, infelizmente, tenda ao fanatismo do totalitarismo;
totalitarismo este que se fundamenta na certeza de ter encontrado o conceito
que dá a explicação completa de todo conjunto da realidade. Se a realidade é
o produto da idéia, e a idéia se tornou perfeitamente clara à consciência, então
transformemos a realidade para adequá-la à idéia. A realidade deve adequar-se ao
pensamento, e não ao contrário. Assim, o que não é compreendido e assimilado
ao a priori do conceito, simplesmente não existe. A historia a seguir, transcrita pelo
teólogo italiano B. Forte, pode ser uma forma plástica de visualizar o mecanismo de
funcionamento dos diferentes universos ideológicos:
Há muito anos atrás, um camponês ignorante foi visitar, pela primeira
vem em sua vida, um jardim zoológico. Num determinado momento,
chegou ao local em que se encontrava uma girafa e, durante um bom
tempo, visivelmente irritado, ficou olhando o animal. Finalmente,
deu às costas para o animal e foi embora, resmungando com raiva:
um animal assim não existe.17

Agora podemos entender porque o século XX delineou-se como um cenário
que tende a exorcizar a diferença, ébrio de uma totalidade que desejava abranger
tudo, sem sombras nem resíduos. Se o século passado tentou realizar os mais
variados paraísos ideológicos, a realidade teve que ser forçada, para adequar-se
ao a priori do pensamento e da própria ideia. Um mecanismo assim não suporta
a diferença, a qualidade de ser o outro que define, na sua própria entranha, a
categoria de alteridade, e isso pela simples razão de que a diferença não admite
a redução ao idêntico, a homologação ao múltiplo, a equiparação e conversão do
diferente à simples massa. A partir destas chaves de leitura, podemos entender um
testemunho, como o de A. Solzhenitsyn, que, falando de Stalin, conta o seguinte:
O relógio da História, no entanto, continuava a marcar as horas.
Em 1933, na sessão plenária de janeiro do TsK e do TsKK, o Grande
Caudilho, que já calculava mentalmente o número de bípedes que
era preciso tirar da circulação, declarou que “o desaparecimento
do Estado”, prometido por Lenin e tão desejado pelo humanistas,
“não chegaria através do enfraquecimento do poder estatal, senão
através do seu máximo fortalecimento, indispensável para arrematar
17 MARTÍNEZ GORDO, J. Simbólica teológica y compromiso por la justicia: la teología fundamental de
Bruno Forte. Lumen, vol. 46, p. 34, 1997. O autor afirma ter escutado esta historieta do próprio B. Forte,
mas sem fornecer a referência bibliográfica.
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os restos das classes moribundas...”. E, como estes restos acabam seus
dias “apelando às camadas atrasadas da população e mobilizando-as
contra o regime soviético”, - e por classe atrasada pode entenderse qualquer pessoa de uma classe moribunda -, concluía: “Queremos
terminar estes elementos rapidamente e sem sacrifícios especiais” (o
Benfeitor não esclareceu como poderia realizar-se o “sem sacrifícios
especiais”).18

A alteridade começa a esvaecer-se no momento em que a ideologia resiste a aceitar
a realidade tal como é e não se inquieta se, para conseguir seu desejado paraíso
intramundano, deve forçar de qualquer maneira o funcionamento de nosso mundo,
para conseguir encaixá-lo no a priori do conceito. Com efeito, e, com o risco de
repetirmos, se as leis do devir da história se tornaram perfeitamente claras à consciência,
alcançar o futuro já visto é apenas uma questão de tempo e de trabalho árduo. A pessoa
enfeitiçada pela ideologia está cega, para perceber a verdade das coisas e se mostra
insensível frente aos contornos peculiares que apresenta todo homem e toda mulher.
Dado que o singular foi sacrificado ao processo global, o homem concreto alcança a
sua verdadeira realização apenas e exclusivamente sacrificando-se pelo Partido. É
assim que testemunha o personagem de G. Orwell, na inquietante novela intitulada
1984, que trata da massificação produzida pela ideologia:
No final, o Partido anunciaria que dois e dois são cinco, e
precisaria acreditar nisso. Era inevitável que chegasse algum
dia em que dois e dois são cinco. A lógica da sua posição o
exigia. A sua filosofia negava não só a validade da experiência,
mas também que existiria a realidade externa. A maior das
heresias era o senso comum. E o mais terrível não era que
matassem alguém por pensar de outro modo, mas que
pudessem ter razão, porque, depois de tudo, como sabemos
que dois e dois são efetivamente quatro?”19
Assim, o Partido é o garante de que os novos absolutos, gerados pela ideologia,
recebam os convenientes sacrifícios, algumas vezes, humanos, e, inclusive, sacrifícios
de sangue. A ideologia, no êxtase do cumprimento que postula, arrebatou o lugar
de Deus, a única Alteridade com a letra “A” maiúscula. O céu já não é mais um dom
gratuito, dado do alto; o paraíso não é concebido como oferta de graça para o
homem. O céu e o paraíso são o resultado de um processo universal que se impõe
ao homem para além do próprio homem. A ideologia evoca a imagem de um rolo
compressor, que esmaga a nossa história, num processo crescente de ascensão,
para uma meta já possuída, de modo claro, no intelecto. Desta claridade solar das
ideias, os novos deuses se tornam patentes: o mercado, nas versões ideológicas
burguesas; a ditadura do proletariado e a sociedade sem classes, nas versões
revolucionárias. Não é permitido ao homem, constantemente chamado a incensar
estes novos absolutos, desejar sequer algo diferente. A permanente vigilância do
Partido entenderá como ameaça o mais simples desejo do diferente.
18 SOLZHENITSYN, A. Archipiélago Gulag. Barcelona: Tusquets, 2005, p. 125. vol. 2.
19 ORWELL, G. 1984. 4. ed. Barcelona: Destino, 2004, p. 92.

STUDIUM, Várzea Grande, ano 2, n. 3, p. 1-127, setembro 2016

56

|

O trabalho do teólogo entre Jerusalém e Emaús: introdução à metodologia teológica

2.2 O emergir de um novo tempo
Jerusalém, longe de converter-se na cidade do cumprimento, permanece,
todavia,para trás, como símbolo da derrota e da frustração mais absolutas. Os
sonhos de poder foram desmentidos pela contundência da realidade. A utopia,
esmagada na mente, permanece reduzida a cinzas pela escuridão e pelas sombras
da Sexta-Feira Santa. Emaús simboliza, agora, o lugar do desencanto e pode
converter-se, portanto,numa metáfora sugestiva dos tempos pós-modernos
nos quais nos adentramos. Um tempo incerto, ainda por explicitar, que se
caracteriza pelo ceticismo em relação aos grandes relatos ideológicos próprios da
modernidade.
A figura de Sísifo é, agora, o arquétipo mitológico desta nova época. Sísifo,
fundador e rei de Éfira, foi condenado, no inferno, a fazer rodar uma enorme pedra
montanha acima, mas a pedra, antes de alcançar o topo da montanha, rolava
para baixo, e Sísifo se sentia obrigado a repetir o mesmo processo infinitas vezes.
As numerosas torres de Babel, frutos do gênio moderno, jazem agora por terra,
e o homem pós-moderno sente-se incapacitado para reiniciar este processo. Os
discípulos de Emaús iniciam um caminho de fuga de Jerusalém, um caminho sem
retorno, a lugar algum, ou, em todo o caso, para a insignificância de uma pequena
aldeia.
Desta maneira, não parece que, agora, teria mudado a direção da história? Será
que nos aventuramos num caminho talvez sem retorno? A pós-modernidade ou
Emaús representa o desencanto diante dos grandes relatos, aqueles que havíamos
ouvido contar tantas vezes e que, no fundo, eram paraísos imaginários a serviço
dos vencedores. O nosso “hoje” evidencia o tempo que se abre após a constatação
do fracasso da razão totalizante. Desta forma, frente ao que antes era a totalidade,
agora delineia-se o fragmento: frente à unidade e à ordem, está a divisão e a
separação; perante às certezas, o desconhecido; frente à ideologia, o pensamento
fraco; frente ao novo sentido que supunha a emancipação do homem, o sem
sentido niilista; frente ao conhecimento solar da razão, o amor pelas trevas; frente
ao pensamento da identidade, o pensamento do diferente e do fragmento.
Veja-se bem! O perigo que implica entregar-se à lógica do pós-moderno radica-se
em permanecer presos à contradição que se aninha em seu seio: um pensamento
fraco que, sem dúvida, reivindica algumas pretensões de totalidade. A pósmodernidade é um pensamento fraco que está fundamentado num postulado forte.
É por esta razão que G. Lipovetsky afirma que “nenhuma ideologia política é
capaz de entusiasmar as massas; a sociedade pós-moderna não tem nem ídolo
nem tabu, nem sequer imagem gloriosa de si mesma, nenhum projeto histórico
mobilizador; já estamos sendo regidos pelo vazio, um vazio que não comporta,
indubitavelmente, nem tragédia nem Apocalipse”.20 O niilismo constitui-se, assim,
em um poderoso manto que presume envolver toda a realidade sob o seu próprio
20
LIPOVETSKY G. La era del vacío: ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Barcelona: Anagrama,
1986, p. 9s.
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abrigo. Se antes era o a priori da ideia que constituía-se numa visão cumprida, e
sem resto de sombras, pretendendo explicá-lo totalmente, agora são o “nada” e o
“vazio” os que, paradoxalmente, reivindicam também pretensões de totalidade. Por
esta razão, alguns autores pensam que a pós-modernidade não é uma verdadeira
superação da modernidade, e, sim, um modo de permanecer no mesmo cárcere do
ideológico, mas com o signo negativo diante do parêntese.21
É interessante descobrir como, de alguma maneira, este pensamento se expande
em nosso tempo presente e se converte em um tédio vital do qual nada pode
se esperar. A ideia de um mundo compacto, que não admite transformação,
plasma-se na vivência de amplos setores da população, que não sentem mais
a mínima necessidade de mudar a realidade, enclausurando-se numa espécie
de desencantado “salve-se quem puder”. As grandes utopias, que mobilizaram
antigamente povos inteiros, jazem agora por terra, em cacos, e cheirando a
desengano. O niilismo do fracassado é patente em toda uma nova literatura, que
parece compartilhar os postulados anteriormente resenhados. O personagem de
Michel, um parisiense de quarenta anos, protagonista da novela Plataforma, do
francês M. Houellebecq, expressa-se nos seguintes termos:
As questões estéticas e políticas não são coisa minha: não sou eu o
que tem que inventar e adotar novas atitudes e novas relações com
o mundo; renunciei a elas na mesma hora em que encolhia os meus
ombros e o meu rosto tornava-se cada vez mais triste. Tenho assistido
a muitas exposições, inaugurações e espetáculos memoráveis. A
minha conclusão converteu-se em certeza: a arte não pode mudar a
vida. Em toda caso, a minha, não.22

A náusea, em palavras de J. P. Sartre, provocada pela percepção clara da
inconsistência de tudo quanto existe, é a que se percebe nas novelas de C. Bukowski:
são personagens taciturnos, afogados no álcool, esmagados na desgraça, sem
nada de novo a esperar, que constatam a cada passo a insuportável leveza do ser,
utilizando o título da conhecida novela de M. Kundera. Assim percebe Harry, o
protagonista da novela Filho de Satanás, a realidade que o cerca:
O trânsito das primeiras horas da noite começava a encher a avenida de carros.
O sol estava se pondo às suas costas. Harry ficou observando os motoristas dos
carros. Pareciam desgraçados. O mundo era uma desgraça. As pessoas estavam na
21 Cf. SÁNCHEZ BERNAL, J. J. La caída de las utopías: postmodernidad: sin Dios no hay futuro. Estudios
Trinitarios. Salamanca, Secretariado Trinitário, n. 36, p. 239-276, 2001.
22 HOUELLEBECQ, M. Plataforma. Barcelona: Anagrama, 2007, p. 22. Este texto, sem dúvida, contrasta
com a conhecida pregunta que Ippolit lança ao príncipe Mishkin na novela de F. DOSTOYEVSKI. El idiota.
Barcelona: Juventud, 2002, p. 458: “Príncipe, é verdade que o senhor disse uma vez que a beleza salvaría
o mundo? Cavaleiros! – gritou, dirigindo-se a toda a concorrência -. O príncipe disse que a beleza
salvaria o mundo… E eu sustento que se lhe ocorrem ideias tão peregrinas, é porque está enamorado.
Eu adivinhei logo que o vi. Não fica vermelho, príncipe, pois eu teria muita pena do senhor. Que tipo
de beleza pode salvar o mundo? Kolia me disse que o senhor é um cristão fervoroso; é verdade? Kolia
disse que pelo menos o senhor tenta sê-lo”. Nesta novela, aparecem dois universos contrapostos
nos personagens do príncipe Mishkin e de Ippolit. Este último, no contexto da Rússia, que tendia à
decrepitude, é a personificação de um certo desapreço pela vida, da moral dos fortes… do niilismo.
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obscuridade. As pessoas estavam como que enterradas e desiludidas. As pessoas
haviam sido presas nas arapucas. As pessoas estavam sem esperança e na defensiva.
Sentiam-se como se estivessem gastando mal as suas vidas. E tinham razão. Harry
começou a andar. Deteve-se num semáforo, e, neste momento teve uma sensação
muito estranha: parecia-lhe que ele era a única pessoa viva no mundo.23
O triunfo do niilismo continua sendo o triunfo da ideologia, uma vez que, se antes
falávamos do “Espírito absoluto” ou do a priori do conceito, agora é ‘o nada’ quem
abrange a realidade inteira, carente de reconhecimento do “outro” e ciente de seguir
sendo o tudo. Esta nova inércia é significativamente retratada num fragmento de
Ángel González, Lugares propícios para o amor, onde afirma:
Permanece, talvez, o recurso de andar sozinho,
de esvaziar a alma de ternura
e enchê-la de tédio e indiferença,
neste tempo hostil, propício ao ódio.24

2.3 Conclusão
Ainda que estejamos cientes de que toda a análise da realidade, a nossa inclusive,
é uma simplificação da realidade mesma, a percepção do teólogo, ao contemplar
o desenvolvimento da história da humanidade nos dois últimos séculos, é
desconcertante. Se a pós-modernidade pode ser saudada como o tempo em que
o homem, redimido da ideologia, abria-se a um excesso de mistério e de dom,
indubitavelmente, o aposentar do pós-moderno parece que não aponta para uma
verdadeira solução do problema, isto é, para uma verdadeira superação do universo
ilustrado. Assim, frente a um conceito de história fechado e totalitário, onde o futuro
havia sido deduzido e programado num escritório, negando qualquer espaço onde
possa acontecer o novo, vai impondo-se um conceito de história onde se postula o
mesmo que tentávamos abandonar, mas com o sinal negativo diante do parêntese.
Com efeito, ao excesso de sentido, próprio dos universos ideológicos, tem
acontecido um excesso de sem-sentido, característico dos tempos de desencanto.
O resultado é um conceito de historicidade fechada, que se mostra incapaz de
postular e de reconhecer a intervenção do absolutamente novo [novedoso], aquilo
que “os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, e o coração do homem não
percebeu” (1Cor 2,9). Então, se no caminho de subida para Jerusalém, os discípulos
mostram-se incapazes de reconhecer a novidade acontecida em Cristo, na sua fuga
para Emaús, os seus olhos continuam incapazes de reconhecê-lo.
O nosso texto de Emaús, no entanto, deixa alguma abertura para a esperança? Ou,
dizendo de outro modo, pode o teólogo, ancorado entre a modernidade e a pósmodernidade, encontrar algum caminho para oferecer um pensamento profético?
Esta tarefa de discernimento deve ser conatural ao ofício da teologia. Assim explica
González de Cardedal:
23

Extraído da antologia de textos de BUKOWSKI, editada por MARTIN, J. Peleando a la contra. Barcelona:
Anagrama, 2006, p. 114.

24

GONZÁLEZ, A. Palabra sobre palabra. Barcelona: Seix Barral, 2004, p. 200.
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O seu primeiro dever é auscultar a condição humana, em suas
dimensões transcendentais, e, por sua vez, adivinhar, na percepção
histórica que os homens de cada geração têm de si mesmos e de sua
capacidade radical para descobrir Deus, quais as atitudes que alargam
ou freiam, quais as ajudas culturais que seriam mais favoráveis,
e quais, pelo contrário, as que pervertem esses dinamismos. O
teólogo tem que ser inexoravelmente um intérprete, um exegeta do
homem, mas não só do homem abstrato, senão também do homem
concreto.25

Com efeito, e, referindo-os ao texto de Lucas como chave de leitura do nosso hoje,
ainda não está tudo perdido, pois os discípulos não estão totalmente fechados
na sua frustração e no seu nada, mas dão sinais de que alentam a esperança: “Eis
que dois deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a
sessenta estádios de Jerusalém; e conversavam sobre todos esses acontecimentos”
(Lc 24,13). São os sinais de esperança, que se manifestam, em primeiro lugar, no
fato de pôr-se a caminho e, em segundo lugar, no fato de não ir sozinhos, mas
em companhia do “outro”, que sempre pode ser ícone eficaz do “Outro”. Esta
abertura se faz visível, também hoje, numa rica variedade de novas sensibilidades:
a proliferação de ONG’s de ajuda ao Terceiro Mundo, o fenômeno do voluntariado,
a luta ecológica, os movimentos alternativos e antiglobalização, a recuperação da
corporeidade e da subjetividade, a proposta de uma aliança de civilizações... Todas
elas, entre as não poucas ambiguidades, evidenciam o empenho por reivindicar a
infinita dignidade da pessoa. E. Salmann, professor da Universidade Gregoriana,
falando dos discípulos de Emaús, reconhece:
O que nos permanece? Talvez as feridas e as desilusões, o diálogo dos
desesperados, uma retrospectiva sem perspectivas, o relato e uma
pergunta, o compartilhar a derrota. O nascimento da práxis fraterna
desde o espírito do nada, uma abertura ao estrangeiro.26

Esta abertura, que mostram os dois discípulos pós-modernos, é, portanto,
a condição de possibilidade para a acolhida do “peregrino’ que, de maneira
surpreendente, aparece no caminho. Este peregrino personifica, em nossa proposta,
a figura do teólogo, que nos convida a reler novamente toda a história universal e
a história pessoal. Agora, porém, esta releitura não parte da presunção totalizante
da razão, do a priori da ideia, do marco ideológico dado, do desânimo, tipicamente
pós-moderno, que perdeu inclusive até o gosto pela verdade. O teólogo vai lhes
propor um novo olhar que brota da lógica da fé.
3 O auditus fidei da teologia, ou “interpretou-lhes todas as Escrituras”
O teólogo parte da realidade, mas a sua reflexão teológica não está chamada
a se deter ali. Se assim for, a sua teologia converter-se-ia, talvez, numa utopia
25

GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O. El quehacer de la teología. Salamanca: Sígueme, 2008. p. 40.

26

SALMANN, E. Prefazione: la prospettiva infranta e lo sguardo sinottico. In: MATTEO, A. Della fede dei
laici: iI cristianesimo di fronte alla mentalità postmoderna. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2001, p. 8.
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inconsciente do status quo, isto é, da ordem estabelecida das coisas. A teologia
possui um inegável potencial subversivo; é pensamento profético, que convida
a contemplar a realidade a partir do sonho de Deus para o homem. Não é em vão
que J. Moltmann afirmava na sua conhecida obra sobre a esperança:
Se tivéssemos diante dos olhos apenas aquilo que vemos, então
nos contentaríamos, alegres ou tristes, com as coisas tais como
são. Porém, o fato de não nos conformarmos, de não chegarmos a
uma harmonia gentil entre nós e a realidade, deve-se à esperança
inextinguível. Esta mantém o homem inconformado, até que atinja
o grande cumprimento de todas as promessas de Deus. Mantém o
homem in status viatoris, naquela abertura ao mundo que, por estar
aberta pela promessa de Deus na ressurreição de Cristo, não pode
ser abolida por nenhuma outra coisa mais do que precisamente pelo
cumprimento deste Deus.27

Com efeito, o lugar exterior da teologia não implica, no entanto, um irenismo
ingênuo, que conduza a uma adequação ao mundo. O lugar físico da teologia é
prévio e determina o trabalho do teólogo, mas esse lugar não é tão absoluto que o
homem não possa “construir um lugar de vontade que se acrescente e se assome
ao lugar da natureza”.28 É isso que nos mostra o nosso método de dialética inerente
a toda tarefa teológica: “A localização confere uma missão e a missão, por sua vez,
cria a sua própria localização”.29 Desta maneira, podemos perceber como o lugar
exterior, os cenários do tempo, sendo muito importantes, não são determinantes
na teologia. Antes de tudo, o teólogo deve-se a uma pátria estrangeira, que
marca, nas palavras de Cardedal, “a lei e as exigências próprias da tarefa teológica
estabelecem os pontos de partida e os pontos de chegada, e funciona como critério
para escolher alguns caminhos e excluir outros. Sem dúvida, este é o essencial”30.
Esta pátria estrangeira reivindica a lógica própria da teologia, a qual mostra a
sua identidade mais profunda quando, mantendo a sua autonomia, não se deixa
recortar ideologicamente pelas previsões que se possam projetar de fora.31
Neste sentido, e utilizando uma bela formulação do napolitano B. Forte, “o teólogo
é o prisioneiro do Outro: leva ao pensamento a simples verdade da fé, que consiste
em deixar-se aprisionar pelo Invisível”.32 A teologia, entendida como cogitatio Dei,
a questão de Deus, encontra aqui, em contraste com a filosofia, a sua verdadeira
identidade. A filosofia, uma vez que também se ocupa da questão de Deus, faz da
cognitio Dei um genitivo objetivo, isto é, a filosofia fala de Deus enquanto objeto de
27

MOLTMANN, J. Teología de la esperanza. Salamanca 1969, p. 27.

28

GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O. El lugar de la teología. Salamanca: Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, 1986, p. 16.
29

Ibid.

30

Ibid., p. 17.

31

Cf. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O. Dios funcional o Dios real?: verdad y plausibilidad como problema
fundamental del cristianismo contemporáneo: Salmanticensis. Universidad Pontificia de Salamanca, n.
1, vol. 49, p. 52, 2002.

32

FORTE, B. Confessio theologi: ai filosofi. Napoli: Cronopio, 2002, p. 9.
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reflexão, limitando-se ao asséptico disputare Deo. O teólogo, sem dúvida, interpreta
este genitivo em sentido subjetivo, trazendo à memória permanentemente, que o
objeto da sua investigação, mais do que ser algo, é Alguém. Desta maneira, o ser
prisioneiro do Outro faz referência ao fato de que tanto o trabalho quanto a pessoa
do teólogo estão referidos a um dado prévio, ao Deus dixit, à “revelação”.
Voltemos ao nosso relato. Depois de escutar aqueles dois discípulos pósmodernos, o caminhante desconhecido toma a palavra. Quer romper, a partir de
dentro, o fechamento do sistema e da racionalidade de ambos os discípulos. A
teologia não é uma filosofia que brota da especulação e da vontade do pensador
senão que surge da escuta, carrega a ferida do Outro, fala-nos de um futuro que não
foi programado pelo homem e que, portanto, não está marcado pela contingência.
A teologia não é uma simples projeção humana, mas, constitutivamente e por
essência, está aberta às surpresas do Advento: “E, começando por Moisés e por
todos os Profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia respeito”
(Lc 24, 27).
A teologia não especula, mas narra uma história de amor; não projeta a partir da
suficiência da ideia, mas se põe à escuta do relato original. Ao “nós esperávamos
que fosse ele quem iria redimir Israel” (Lc 24,21), contrapõe-se a dura realidade,
que rompe todo o sistema, a poliédrica realidade que não se deixa domesticar pela
ditadura da ideia e que manifesta, de quando em vez, que ela não é reconciliação,
mas, sim, ruptura e interrupção: “Insensatos e lentos para crer tudo o que os
profetas anunciaram!” (Lc 24, 25). Falar em teologia, portanto, é possível somente
quando rompe-se o totalitarismo da razão fechada em si mesma. O estranho
peregrino abre-os a outro tipo de racionalidade, a que brota da razão história
aberta às surpresas que vêm do “Outro” e irrompem no tempo: “Não era necessário
que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória?” (Lc 24,26).
O segundo momento deste método teológico entre Jerusalém e Emaús, entre
modernidade e pós-modernidade, é o auditus fidei. E esta escuta da fé, a nosso
ver, tem dupla dimensão: testemunhal e interpretativa. Com efeito, o teólogo,
colocando-se à escuta do relato original, e antes de qualquer tarefa interpretativa,
confessa, com a sua própria existência, a possibilidade de que o absoluto de
Deus aconteça na contingência da história. Assim, frente à historicidade fechada
da modernidade e pós-modernidade, como já temos comentado, o teólogo é
chamado, por fidelidade a este testemunho fundante, a romper todo sistema
fechado que presuma ser o último e definitivo. Frente ao cárcere da ideologia, que
reduzia o âmbito do possível ao que se podia esperar de uma racionalidade clara
e distinta, e, frente à desesperança do pensamento fraco, que resolve tudo num
vazio suceder-se dos dias, o teólogo abre caminho para uma região estrangeira,
uma pátria desconhecida onde tudo pode se esperar como Advento. De novo, as
palavras de B. Forte:
Vai se desenhando, por isso mesmo, na busca do pós-moderno, uma nova figura:
o pressuposto, o outro. Expressa-se, assim, o limite intransponível da razão, aquilo
que ela não pode dizer o que é, e não tem outro remédio senão reconhecer que é
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[...]. A única maneira de escapar das presunções totalizantes da razão moderna é
confessar uma alteridade.33
Vejamos mais, detidamente, esta dupla dimensão do segundo momento do fazer
teológico ou a escuta da fé.
3.1 O auditus fidei como testemunho
Não podemos esquecer que o termo “teologia” contem o termo “logos”. Com
efeito, a teologia tem uma lógica, uma racionalidade, um pensamento que é
possibilitado, ou, melhor dizendo, determinado pelo termo “Theos”. “Lógos”,
porém, também significa “Palavra”. De fato, a teologia mesma é palavra.Todavia,
sem confundir os termos, a teologia é certamente teologia, não por ser palavra
com que se responde senão por escutar a Palavra, à qual ela mesma trata de
responder. Assim, a adoração, a doxologia, o louvor, o gratuito, o excesso, o dom, o
oferecido incondicionalmente... fundam a teologia e a salvam permanentemente
da tentação de pregar-se a si mesma.34
De fato, o Deus da fé hebraica e cristã se caracteriza pela sua entrada na história.
Trata-se do Eterno, que faz a sua morada no tempo, é o Deus do Advento. Portanto,
o fundamento desta fé é a revelação, a certeza de que Deus falou e dirigiu a sua
Palavra a seu povo em palavras humanas. A fé, portanto, nasce desta escuta, e, por
isso, a Igreja não se congrega a si mesma, mas é congregada por esta Palavra, que
alcança a sua maior plenitude em Jesus Cristo, Palavra do Pai.
Por isso, a reflexão teológica, que se situa justamente no lugar onde o êxodo e o
Advento se encontram, deve defrontar-se com evidente paradoxo.35 Com efeito,
a condição paradoxal da teologia radica-se na necessidade de unir o tempo e a
eternidade, o absoluto e a história, a Palavra de Deus em palavras humanas, o
Mistério insondável no horizonte limitado deste mundo... A teologia atinge a sua
identidade mais profunda no justo médio entre o pensamento que dissolve o
mistério nas redes serenas da razão e o silêncio mudo que não evoca a riqueza do
Advento:
A teologia fala d’Aquele de quem melhor seria calar. Consciente
desta condição paradoxal, ela sabe também que não pode não
falar d’Ele: por sua natureza, a teologia é palavra sobre Deus [...] que
33

FORTE, B. La teología como compañía, memoria y profecía. Salamanca: Sígueme, 1990, p. 26s.

34

Cf. BARTH, K. Introduzione alla teologia evangelica. Milano: San Paolo, 1990, p. 67-75. Afirma H. U. von
Balthasar: “A teologia, à medida que é uma resposta à palavra infinitamente livre e gratuita de Deus,
deve ser adoração, ação de graças; em suma, doxologia. E, dado que se move no círculo dialogal da
interpelação divina e da resposta humana, não pode jamais fazer abstração do que o sujeito humano
está sendo interpelado pessoalmente pela Palavra, nem jamais transformar o sujeito infinito que fala
em objeto neutro, nem sequer com o pretexto de abstrair o conteúdo enunciado do sujeito que fala:
Deus” (De la théologie de Dieu à la théologie dans l’Église. Communio. Revue Catholique International,
Paris, n. 5, vol. VI, p. 17, sept.-oct. 1981).

35

Cf. FORTE, B. La teología, p. 62.
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constitutivamente envia à palavra que Deus diz de si mesmo [...].
A palavra teológica é tão inevitável quanto grávida de silêncio, de
interrupção e de espera.36

Esta condição paradoxal da teologia, que “diz, calando” e “cala, dizendo”37, não
é produto senão da natureza mesma da revelação cristã, verdadeiro núcleo do
problema. A análise etimológica da palavra latina “re-velatio” mostra-nos a dialética
intrínseca que o termo quer dar a entender:
Um des-velar-se que vela, um vir que abre caminho, um mostrar-se
no retirar-se que atrai. A esta dialética de abertura e de ocultamento
remete o mesmo termo “revelatio”, no qual o prefixo “re” tem tanto
o sentido de repetição do idêntico quanto da passagem à condição
oposta: a revelação do Deus que vem tira o véu que oculta, mas
é também um ocultamento maior, é comunicação de si que,
inseparavelmente, se oferece como um “velar” de novo.38

O conceito “revelação”, não obstante esse significado e sentido, nem sempre
se mostrou claro no decurso da história.39 Um olhar sereno sobre a história põe
de manifesto os caminhos errados nos quais caiu a reflexão filosófica e teológica
sobre a revelação. Já na filosofia de F. Nietzsche e, com mais força ainda, na reflexão
teológica de M. Heidegger, realiza-se uma dura crítica ao que foi chamado de “ontoteologia”. A história do Ocidente é, segundo estes autores, a história da instauração
do niilismo porque o homem, no seu afã de domínio de todas as coisas, fez de
Deus um ente entre outros, sendo, por isso, facilmente manipulável pelos jogos
conceituais da teologia. Esta redução de Deus a mero ente vai fazendo com que,
aos poucos, se perca o contato com o ser, e a teologia deixe de lado a importância
da contemplação e da escuta do mesmo, que só pode ser ouvido no silêncio. Desta
maneira, a teologia, não poucas vezes, caiu na pretensão de conhecer a Deus por
cima de Deus mesmo, esquecendo o sábio princípio do Concilio Lateranense IV:
“Inter creatorem et creaturam non potest tanta similitudo notari, quin inter eos maior
sit dissimilitudo notanda” (Entre criador e criatura não se pode observar tamanha
semelhança que não se deva observar diferença ainda maior; DH 806).
Do mesmo modo, a reflexão da modernidade acerca da revelação mostra-nos
também a pretensão de um pensamento solar que não suporta a obscuridade em
nenhum âmbito da realidade. Especial repercussão terá a reflexão hegeliana sobre
o conceito de revelação que, herdando a tradução luterana do termo “revelatio”
para o alemão “Offenbarung”, é a porta aberta para que “o Advento de Deus possa
36

FORTE, B. La parola della fede: introduzione alla simbolica ecclesiale. Milano: San Paolo, 1996, p. 9.
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Ibid.

38

Ibid., p. 18.
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Para o que segue, cf. BÉJAR BACAS, José Serafín. La palabra de la vida se manifestó: el cristianismo más
allá del libro. Estudios Eclesiásticos. Madrid, n. 83, vol. 325, p. 239-269, 2008.
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ter sido pensado como exibição sem reservas”.40 Com efeito, o sentido etimológico
de “Offenbarung” sugere a ideia daquilo que foi totalmente manifestado, o que
está totalmente aberto e publicado. A consequência lógica desta compreensão é
que o Mistério divino torna-se totalmente claro para a intelecção da razão que, no
desenvolvimento da modernidade, é concebida como onipotente.41
A tarefa da teologia entre Jerusalém e Emaús tentará dar uma resposta a esta
provocação, tornando a teologia mais humilde em suas pretensões. Ela não é a
palavra solar que tudo ilumina senão que, em sua própria essência, o Silêncio tem
um lugar irrenunciável, considerado como o seio no qual a Palavra que Deus dirige
aos homens pode ser ouvida.
A partir desta reflexão, podemos entender a resistência de grandes teólogos do
passado século ao desenvolvimento concreto da moderna ciência bíblica, a qual
fez da interpretação do texto bíblico o motivo fundamental dos seus desvelos.
Pensemos, por exemplo, na tensão entre K. Bath e R. Bultmann, no seio do mundo
protestante. O teólogo não é aquele que se apodera da Palavra e a põe a serviço
de si mesmo. A sua tarefa fundamental não é, em primeiro lugar, a interpretação
das Sagradas Escrituras, como se o conteúdo e o sentido fundamental da Bíblia
fosse relativamente fácil de determinar e, depois, supor já conhecido. A teologia,
antes de interpretar, há que ter consciência, segundo as palavras de K. Barth, de
que “aquilo que está ali, isto é, nos textos da Bíblia, é o atestar da Palavra de Deus,
é a Palavra de Deus nesta específica atestação”.42 É urgente, portanto, que antes de
qualquer tarefa de atualização do texto bíblico, a teologia confesse este caráter
fundante da Palavra de Deus. De novo, com palavras de K. Barth:
Aqui, a resposta teológica pode consistir apenas nisto: atestar
e notificar que esta Palavra vem pronunciada e ouvida com
anterioridade a qualquer interpretação. Trata-se aqui do ato teológico
fundamental, que encerra em si e, por sua vez, dá início a tudo o que
vem depois. Omnis recta cognitio Dei ab oboedientia nascitur (Calvino)
[Todo o reto conhecimento sobre Deus vem pela obediência]. A Palavra
não só regula a teologia sem que a teologia deva interpretá-la
previamente senão que, antes de tudo, fundamenta-a e constitui-a,
chama-a do não-ser ao ser, da morte à vida, é a Palavra de Deus. É
justamente frente à Palavra que a teologia deve situar-se: é esse o
lugar no qual se encontra situada e no qual ela mesma deve situar-se
continuamente.43

40

FORTE, B. La parola della fede, p. 25.

41

A reflexão sobre a “onto-teologia” e sobre o conceito de “Offenbarung” encontra-se em toda a obra de
B. Forte; cf. principalmente La parola della fede, p. 18-47; Teología de la historia: ensayo sobre revelación,
protología y escatología. Salamanca: Sígueme, 1995, p. 45-217.
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BARTH, K. Op. cit., p. 85.
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3.2 O auditus fidei como interpretação
Nesta atmosfera de escuta sagrada da Palavra, onde a teologia testemunha
o acontecer mesmo do Deus vivo, o teólogo tem que realizar também, para o
homem e a mulher do seu tempo, um trabalho interpretativo do texto bíblico. Esse
trabalho de interpretação é sustentado na peculiaridade do conceito cristão de
revelação. Com efeito, “a substância da revelação não consistiu no ensinamento
de uma doutrina, mas na aparição de uma Presença entre os homens”.44 Esta
eloquente frase de H. de Lubac, no seu comentário à constituição dogmática sobre
a revelação Dei Verbum, expressa, sem dúvida, a contribuição fundamental do
Concilio Vaticano II ao tema da revelação.
O Concilio realiza uma ampliação do conceito mesmo de revelação a partir de suas
determinações bíblicas e em diálogo com as contribuições mais significativas das
diferentes correntes filosóficas contemporâneas. Vemos isto refletido, em especial,
na mudança que realiza o Vaticano II em relação ao Vaticano I, quando especifica
a natureza mesma da revelação. Com efeito, enquanto no capítulo II da Dei Filius
afirma-se que “seipsum ac aeterna voluntais suae decreta revelare” (revelar a si mesmo
e os decretos de sua vontade), na Dei Verbum 2, diz-se “seipsum revelare et notum
facere sacramentum voluntatis suae” (revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o da
sua vontade). Deste modo, a revelação será entendida como a autocomunicação de
Deus ao homem em seu Filho Jesus Cristo.
A reflexão sobre o conceito cristão de revelação nos afasta claramente das assim
chamadas religiões do livro. Deste modo, podemos compreender a peculiaridade
cristã do conceito de revelação em relação, por exemplo, ao Islã. O conceito de
revelação próprio do Islã poderia ser qualificado como “dictafônico”, pois faz
referência ao modo histórico concreto da sua realização. O anjo Gabriel, mandado
por Alá, teria ditado, palavra por palavra, o Alcorão celeste e eterno ao ouvido de
Maomé. Maomé, assim, tem recitado ao pé da letra tudo o que foi consignado no
Alcorão celeste e que, como sabemos, está escrito em árabe clássico. Este conceito
de revelação, próprio do Islã, exclui de modo taxativo a mediação da história e, por
esta razão, torna difícil qualquer interpretação do texto sagrado no seio mesmo da
teologia muçulmana. Por isso, se a Palavra de Deus tem sido ditada por um anjo ao
profeta, essa palavra deve ser assumida tal qual para além de qualquer tentativa
de interpretação ou atualização. Nesta concepção, encontramo-nos a um passo da
deriva fundamentalista. Parafraseando o prólogo de S. João, poderíamos dizer que,
se a Palavra de Deus se fez carne em Jesus Cristo (cf. Jo 1,14), o Islã afirmaria que a
Palavra de Deus se fez livro.45
44
DE LUBAC, H. Comentario al preámbulo y al capítulo I. In: B.D. DUPUY (Dir.). La revelación divina:
constitución dogmática Dei Verbum. Madrid: Taurus, 1970, p. 187. vol. 1.
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Para esta reflexão, cf. SÁNCHEZ NOGALES, J. L. Cristianismo e Islam: frontera y encuentro. Madrid: CCS,
1998, p. 47-56; KÜNG, H. El Islam: historia, presente y futuro. Madrid: Trotta, 2006, p. 80-98 e 578-596;
BÉJAR BACAS, José Serafín. Cristianismo, Islam e Ilustración: a propósito del discurso de Benedicto XVI
en la Universidad de Ratisbona. Pensamiento. Universidad Pontificia Comillas, n. 242, vol. 64, p. 10251042, 2008.
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A compreensão da revelação cristã “como acontecimento interpessoal do
encontro entre Deus e o homem”46, no entanto, traz uma peculiaridade que
aumenta a sua complexidade. Com efeito, a revelação cristã nos é oferecida, de
maneira iniludível, na mediação hermenêutica do acontecer histórico, sem perder,
por isso, a sua consistência ontológica, pois é justamente a natureza mesma desta
revelação que “vem manifestar-se na mediação da linguagem e da comunicação,
ultrapassando sempre a capacidade de apropriação pelo conceito e pela
interpretação”47. A verdade da revelação cristã, sendo mais do que história, não
pode dizer-se sem ela.48 Isto é especialmente significativo quando nos referimos ao
texto bíblico, dado que a Sagrada Escritura, que contém a Palavra de Deus, pode ser
identificada com a dita Palavra. Daí que o teólogo cristão possa, e deva, perguntarse se a historicidade do cristianismo remete ou não, de fato, a uma historicidade
que deve estar presente também na forma do pensamento e que se manifesta,
inclusive, na própria Escritura.49 Segundo B. Forte:
Diante da Palavra, lugar do puro Advento, nasce a pergunta de se
não será, até no seu registro escrito original e fontal, uma morada
do êxodo: existe na Escritura, com a ação e a palavra de Deus, um
elemento humano alimentado com pensamento e palavra, que
assinala e determina as suas formas sob o peso da história?50

A resposta a esta pergunta é claramente afirmativa. Levando em conta que o
Advento é uma metáfora da condição divina e o êxodo uma metáfora da condição
humana, é preciso dizer que a este Advento corresponde, também na Escritura,
um êxodo, porque, em caso contrário, a Palavra de Deus teria ressoado no vazio.
Daí que, junto ao valor normativo do Novo Testamento, reconheça-se também
que existem diferentes teologias, as quais nos lembram de que a Palavra de Deus
ressoa em situações históricas diversas e que o Evangelho é uma pessoa viva e não
tanto as Escrituras consignadas num livro. Então, por que existem no cânon das
Sagradas Escrituras quatro relatos evangélicos? Porque existem quatro situações
exodais diferentes às quais o mesmo acontecimento Cristo quer responder, a saber,
o êxodo da comunidade cristã de Roma, à qual responde o evangelho de Marcos,
o êxodo da comunidade de Antioquia, à qual responde Mateus, o êxodo das
comunidades helênicas, às quais responde Lucas e o êxodo de uma comunidade
cristã de segunda geração, à qual responde o evangelho de João. Se a revelação
cristã não se oferecesse na iniludível mediação da história, seria muito provável
que tivesse havido apenas um único evangelho.
46

WALDENFELS, H. Teología fundamental contextual. Salamanca: Sígueme, 1994, p. 224.

47

FORTE, B. La parola, p. 59.

48

FORTE, B. Sui sentieri dell’Uno: metafisica e teologia. Brescia: Morcelliana, 2002, p. 229.

49

FRIES, H. Teología Fundamental. Barcelona: Herder, 1987, p. 155, em modo análogo, afirma: “O
fenômeno da história e do histórico enquanto objeto e elemento da teologia não só é importante como
o objeto ao qual se refere – a revelação tem uma origem histórica, logo é história, com acontecimentos
históricos –, mas o é também porque a história é a forma típica com a qual a fé se apresenta desde as
suas origens, desenvolvendo-se em história, podendo caracterizar-se como tradição ou história efetiva”.
50

FORTE, B. La teología, p. 80.
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Este encarnação e contextualização da Escritura são tão patentes que não é
possível atingir o núcleo da revelação senão através destas formas teologizadas, as
quais chegaram até nós, de tal maneira que “o processo que temos descrito forma
parte inclusive da economia da revelação”51. Portanto, “se há uma normatividade da
Escritura em relação aos conteúdos, há igualmente uma normatividade formal”52,
daí que, se o teólogo tem a inescusável tarefa de tornar o cristianismo credível à
altura do tempo em que lhe cabe viver, deverá tentar transcender as roupagens
históricas nas quais nos chega a voz de Deus, fundamentalmente, na Escritura,
para que continue a ressoar além de um tempo histórico concreto. Assim, pois, o
reconhecimento dos nossos livros sagrados, como morada do Advento divino e do
êxodo humano, confronta o teólogo com a difícil tarefa de “distinguir” a Palavra de
Deus da mediação de uma matriz cultural determinada. Entraria, aqui, de modo
iniludível, a tarefa da interpretação do texto bíblico.
4 O intellectus fidei da teologia, ou "Não ardia o nosso coração quando ele nos
falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras?"
O anônimo peregrino, personificação da figura do teólogo, ofereceu a sua
companhia de Jerusalém a Emaús, isto é, acompanhou o caminho que vai dos
grandes projetos ideológicos fracassados até o niilismo, que espreita no fim do
trajeto. Ao mesmo tempo, frente à historicidade fechada dos dois desencantados
discípulos, o teólogo confessou o acontecer do Deus vivo. Agora, no terceiro
momento do trabalho teológico, o peregrino transmite o sentido da revelação
divina, de modo tal que seja a resposta aos mais profundos questionamentos
que habitam o coração do homem. Com efeito, o peregrino não só descobre aos
discípulos o mistério do sofrimento e morte do Mestre senão que, no mesmo fato
de lhes narrar e explicar as Escrituras, eles vão encontrando repouso e resposta
às inquietações últimas que conformam o coração humano: “Não ardia o nosso
coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" (Lc
24, 32). O sentido da história universal, revelado ao abrir-se às profundezas das
entranhas do Deus trinitário, é também fonte de sentido para a própria história
pessoal.53 Ou, de outra maneira, o desconhecido peregrino consegue transferir
o sentido da revelação cristã para a hora presente, a hora que estão vivendo os
dois discípulos pós-modernos, com o seu peso de dramatismo. A teologia deve ter
potencial de unir a história de Deus e a história dos discípulos em uma só história.
Se o auditus temporis et alterius, como já indicávamos, é, sobretudo, a fidelidade
ao êxodo do homem, e o auditus fidei é a fidelidade ao Advento de Deus, para o
51

Ibid., p. 89.

52

Ibid.

53

FORTE, B. Trinidad como historia: ensayo sobre el Dios cristiano. Salamanca 1988, p. 88, afirma: “O
pensamento histórico da Trindade aqui revela a sua fecundidade existencial salvífica: o relato segue
suscitando o relato; a Trindade pensada narrativamente passa a ser experiência vivida, vitalmente
narrada, da força liberadora do mistério. A Trindade no horizonte da história situa a história no horizonte
da Trindade, ajudando no caminho de uma existência redimida, de uma comunidade reconciliada e de
uma relação sadia e atuante com a criação inteira”.
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teólogo faz-se ainda necessário um terceiro momento, que conclua a hermenêutica
teológica em uma rica circularidade, a saber, o testemunho do encontro entre
ambos. Por que razão? Porque um êxodo sem Advento seria o niilismo puro, a
falta de esperança, o fechamento dos horizontes, a carência do novo, e, ao mesmo
tempo, um Advento sem êxodo seria a incongruência pura porque a essência de
toda revelação é a comunicação, o sair do silêncio, uma palavra na luz da história.
O intellectus fidei brota da exigência do encontro entre o Deus, que procura o
homem, e o homem, aberto ao mistério, que procura a Deus.
Desta maneira, a fides quaerens intellectum se torna o momento mais especulativo
ou sistemático do método teológico, dado que elabora-se o auditus temporis,
como já comentamos, a partir da análise da realidade enquanto que ao auditus
fidei corresponde um tipo de trabalho mais positivo, apoiado, sobretudo, no dado
bíblico. A especulação, neste terceiro momento da realização teológica, tem como
objetivo “falar responsavelmente do Deus do Advento na variedade das situações
humanas”54, configurando a reflexão crente como theologia viatorum, ou, de outro
modo, o intellectus fidei “deve mostrar a significação atual do Advento para o êxodo,
ao mesmo tempo que reclama a gratuidade, a não-dedutibilidade e a excedência
do dom do alto.”55 González de Cardedal dá a seguinte opinião:
Se o inventário dos dados históricos, a interpretação dos textos e a
contextualização dos fatos originadores do cristianismo são tarefas da
exegese e da teologia bíblica, a intelecção da realidade subjacente a
eles é a tarefa da teologia dogmática ou sistemática, em sentido estrito.
O seu primeiro empenho é tornar eloquente e mostrar que a realidade
à qual remetem essas palavras bíblicas é verdadeira [...]. Entender o
que se acolhe na fé e o que se ama para melhor vivê-lo: é essa a função
da teologia enquanto fides quaerens intellectum ou intellectus fidei.
A teologia é pensar e saber, compreender [inteligir] e fundamentar,
iluminar a verdade e propor o sentido, rememorar a história de Deus e
preparar a salvação do homem, o responder do cristianismo diante da
consciência da verdade em cada momento histórico.56

Então, como a reflexão teológica consegue essa aliança entre o êxodo e o
Advento, sem sacrificar nenhum dos dois extremos da questão? Em nossa opinião,
o auditus temporis e o auditus fidei estão integrados numa nova síntese, graças
a um “principio formal” que deverá brotar do próprio intellectus fidei. Estamos
apostando, desta maneira, na dimensão “formal – fundamental” de toda a teologia.
Essa dimensão formal-fundamental responde, de maneira imprescindível, à busca
de um princípio que medeie a revelação de Deus em Jesus Cristo aos homem e
mulheres do século XXI. É por isso que o “teologizar-fundamental”57 de toda a
teologia implica, ao nosso ver, o aspecto específico da credibilidade.
54

FORTE, B. La teología, p. 187.

55

Ibid., p. 187s.

56

GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O. El quehacer, p. 313s.

57

Cf. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O. La entraña del cristianismo. 2. ed. Salamanca: Secretariado Trinitario,
1998, p. 189-246.
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A individuação deste princípio formal requer uma reflexão teológica que tange o
próprio centro da fé, ou, mais especificamente, a essência do que é cristão. Mesmo
que a pergunta por essa essência seja tipicamente moderna, aparecida com o
surgimento do romantismo e do idealismo e seu discurso acerca do espírito, a
ideia ou o princípio58, a busca da verdade determinante do cristianismo tem sido
uma constante da teologia desde às suas origens.59 Por isso, podemos afirmar
que o grande desafio da teologia de todos os tempos supõe manter a sua dupla
finalidade, isto é, Deus e o homem. Se a encarnação é a determinação fundamental
do homem, podemos dizer que a evangelização tem como objetivo último a fé
inculturada [que la fe se haga cultura], de tal modo que o que é cristão ressoe
no homem como aquele horizonte último de possibilidade que dá consistência
e sentido para toda a sua existência.60 Isto faz com que a teologia nunca perca
a criatividade necessária para apresentar o conteúdo do cristianismo, sempre
antigo e sempre novo, na formulação que pode alcançar os maiores níveis de
significação e de plausibilidade na história. A essência do cristianismo, portanto,
está constitutivamente determinada pelo espírito do tempo.
Estamos falando, aqui, do que K. Rahner chamou de “teologia formal –
fundamental”, a qual, mesmo pertencendo rigorosamente à teologia dogmática,
sem dúvida, “é teologia ‘fundamental’ enquanto põe em confronto a natureza
formal e geral da revelação cristã com as estruturas formais da vida do espírito
humano em geral, no interior das quais cumpre-se o evento mesmo da história
da salvação”.61 Estamos nos referindo, deste modo, ao debate suscitado à raiz da
intervenção de M. Seckler, no Congresso Internacional de Teologia Fundamental,
realizado em 1995, na [Pontifícia] Universidade Gregoriana. Nessa ocasião, na
conferência sobre a relação entre a teologia fundamental e a teologia dogmática,
M. Seckler falava de uma tendência existente nos últimos anos em buscar uma
nova forma de realização sistemática, que supunha o “teologizar-fundamental”62
de toda a teologia.
Queremos evidenciar a profunda unidade na qual deve ser concebida a reflexão
dogmática e fundamental, ou dizendo de outro modo, a teologia fundamental
dever ser uma dimensão iniludível ad intra do próprio teologizar cristão. Neste
sentido, partimos da convicção desta unidade na qual deve ser entendida a teologia,
58
Cf. DELGADO, M. (Ed.). Das Christentum der Theologen im 20. Jahrhundert: vom Wesen des Christentums
zu den Kurzformeln des Gaubens. Stuttgart-Berlin-Köln: Kholhammer, 2000, p. 9.
59
M. SECKLER. Teologia fondamentale e Dogmatica. In: FISICHELLA R. (Ed.). La teologia fondamentale:
convergenze per il terzo millennio. Casale Monferrato: Piemme, 1997, p. 148.
60
Cf. ROVIRA BELLOSO, J. M. La humanidad de Dios: aproximación a la esencia del cristianismo. Salamanca:
Secretariado Trinitario, 1986, p. 17-69.
61
RAHNER, K.; VORGRIMLER, H. Teologia formale-fondamentale. In: _____. Dizionario di teologia. Milano:
TEA, 1998, p. 707.
62

SECKLER, M. Teologia fondamentale, op. cit., p. 148. Neste sentido, cf. BÉJAR BACAS, José Serafín.
Hacia una nueva forma de realización sistemática: La simbolica ecclesiale de B. Forte e La entraña del
cristianismo de O. González de Cardedal. Antonianum. Pontificia Università Antonianum, Roma, n. 1, vol.
LXXX, p. 3-34, 2005.
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unidade evidenciada pelos dois grandes teólogos do século XX: K. Rahner e H. U.
Von Balthasar. Os dois, sem prejulgar a pertinência ou não de um tratado específico
independente da teologia fundamental,63 sublinharam a necessária dimensão da
credibilidade do cristianismo como momento propriamente teológico, contra
uma apologética ultrapassada.64 É isso que afirma o teólogo alemão no seu Curso
fundamental sobre a fé:
O curso fundamental, por sua própria essência, deve ser
necessariamente uma unidade muito peculiar da teologia
fundamental com a teologia dogmática [...]; se esse curso de
introdução faz o que deve fazer, há que se buscar, aqui, a unidade
da teologia fundamental e da dogmática, a cimentação fundamental
da fé e da reflexão sobre o conteúdo da fé maior do que a oferecida
nas tradicionais disciplinas teológicas e sua divisão [...]. Portanto, em
virtude disso, é plenamente possível a unidade interna da teologia
fundamental com a dogmática; e isso, em especial, também, quando
se parte do pressuposto genuinamente tomista de que aquela é a
justificação da fé mediante a fé, em primeiro lugar diante si mesma
e para si mesma.65

No mesmo sentido, escreve o teólogo suíço, no seu primeiro volume, Glória:
O fato de que aqui apareçam muitas questões que, habitualmente,
são tratadas na chamada teologia fundamental não deve induzir
a pensar que o nosso objetivo seja desenvolver uma teologia
fundamental claramente diferençável da dogmática e contraposta a
ela. As nossas reflexões tentam, sobretudo, persuadir de que ambas
as vertentes da teologia são inseparáveis [...]. Essa unidade deve
ser levada em conta sempre quando distinguimos entre o aspecto
teológico-fundamental e o dogmático da estética teológica. A
apologética já está ocultamente carregada com o peso da dogmática
quando empreende a tarefa de tornar plausível e de aproximar a
63

Para o debate sobre se tal unidade da teologia supõe a eliminação da diferença disciplinar, cf. SECKLER,
M. Teologia fondamentale, p. 125-148.

64

Trata-se de uma apologética que parecia buscar as razões de credibilidade do cristianismo fora do
próprio cristianismo, numa espécie de âmbito neutro, de caráter epistemológico. Afirma H. U. von
BALTHASAR: “A propedêutica filosófica começou a conceber-se a si mesma como base fixa, definitiva,
cujos conceitos se arrogavam ser, sem a necessária transposição, as normas e os critérios e, por
conseguinte, os juízes do conteúdo da fé, como se o homem, antes de haver escutado a revelação,
soubesse de antemão, com uma espécie de caráter definitivo, o que são a verdade, a bondade, o ser, a
vida, o amor, a fé, e como se a revelação de Deus acerca destas realidades se adaptasse aos recipientes
fixos, não ampliáveis, dos conceitos filosóficos” (VON BALTHASAR, H. U. Teología y santidad. In: _____.
Verbum Caro. Madrid: Cristiandad, 1964, p. 241s. Nessa mesma linha expressa-se BUCKLEY, M. J. Ateísmo.
In. R. LATOURELLE, R. FISICHELLA Y S. PIÉ-NINOT. Diccionario de Teología Fundamental. Madrid: Paulinas,
1992, p. 134, quando afirma: “Porque o que indica este resultado do desenvolvimento de uma ideia
é que a epoché [epojé] religiosa é, em última instância, autodestrutiva, e o pensamento fundacional
não pode excluir os dados e a experiência do religioso em ordem a justificar a existência de Deus. A
religião e a reflexão sobre ela devem possuir em si mesmas os princípios e as experiências para revelar
a existência divina”. Cf. também, deste último autor, At the origins of modern atheism. New Haven: Yale
University Press, 1987.
65

RAHNER, K. Curso fundamental sobre la fe. Barcelona: Herder, 1998, p. 28ss.
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imagem da revelação divina aos não crentes.66

De fato, se a teologia é a ciência que busca o significado ou o sentido da revelação
para o homem,67 tem necessariamente que intermediar entre uma determinada
matriz cultural e a função do cristianismo dentro da mesma.68 Delimitam-se, assim
e uma vez mais, os dois pólos de atenção essenciais: a revelação do Deus de Jesus
Cristo e o homem concreto a quem está destinada a oferta da salvação. É por isso
que estamos tocando, aqui, a dimensão mesma da credibilidade do cristianismo,
a qual, por definição, há de ser considerada como a mediação entre Revelação e o
sujeito que crê.69
Esta mediação hermenêutica, objetivo fundamental do terceiro momento do
método teológico ou intellectus fidei, chega a bom porto quando o teólogo é capaz
de individuar, e isto parece-nos ser o essencial, um princípio formal, que o reelabora
de novo à altura de cada época, o proprium do cristianismo numa síntese criativa
e nova. Dessa maneira, podemos conhecer o “gênio teológico” de cada autor à
medida que somos capazes de descobrir, no conjunto da sua obra teológica, o
referido princípio formal de caráter estritamente teológico-fundamental.70
Com esse método teológico, superam-se as unilateralidades do objetivismo clássico
e as suas duas especiais variantes na dedução da “manualística” e no positivismo da
revelação, próprios da teologia dialética, e, ao mesmo tempo, pretende-se superar
o subjetivismo moderno que, com a sua influência na teologia liberal, deixava Deus
dissolvido no devir do tempo ao considerar a religião como um sentimento de
dependência do Absoluto ou uma província do espírito. A teologia, pensada com
esta metodologia, não celebra a glória de Deus à custa da realização do homem,
nem a glória do homem à custa do Advento divino, mas tenta recompor, no encontro
mútuo de ambos, o colloquium salutis que brota da mesma estrutura da razão
teológica aberta às surpresas do Eterno, uma razão que é capax novi.
E, agora, avançando em nossa argumentação, perguntamos: De que maneira
coloca-se em ação este princípio formal que, brotando do próprio intellectus
fidei, é capaz de dar à luz uma síntese nova onde o cristianismo é apresentado
com credibilidade em cada momento histórico? Quais seriam os caminhos mais
apropriados para a realização deste momento mais estritamente especulativo do
método teológico?
66

BALTHASAR, Hans Urs von. Gloria: la percepción de la forma. Madrid: Encuentro, 1985, p. 15. 117s.
vol. 1.

67

Cf. WICKS, J. Introducción al método teológico, 2. ed. Estella (Navarra): Verbo Divino, 2001, p. 11ss.

68

Cf. LONERGAN, B. Método en teología. Salamanca: Sígueme, 1988, p. 9; PIÉ-NINOT, S. La Teología
Fundamental, 4. ed. Salamanca: Secretariado Trinitario, 1996, p. 212-215.
69

Cf. PIÉ-NINOT, S. La Teología Fundamental, 4. ed. Salamanca: Secretariado Trinitario, 1996, p. 212-215.

70

Para a individuação deste princípio formal nas teologias de B. FORTE e O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL,
cf. BÉJAR BACAS, José Serafin. Donde hombre y Dios se encuentran: la esencia del cristianismo en B. Forte
y O. González de Cardedal. Valencia: Edicep, 2004; e, também, para las teologías de K. RAHNER e H.U. von
BALTHASAR, cf. BÉJAR BACAS, José Serafin. ¿Rahner versus Balthasar?: legitimando estrategias eclesiales.
Proyección: Teología y mundo actual. Facultad de Teología de Granada, n. 221, vol. LIII, p. 71-84, 2008.
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Para responder a estas perguntas, vamos retomar o texto bíblico, que serve
de inspiração à presente reflexão. O desconhecido peregrino, personificação do
teólogo, utiliza um duplo instrumental, para construir essa nova síntese, que se
mostra significativa e plausível diante dos dois interlocutores desencantados.
Estamos nos referindo concretamente à narração e ao símbolo, ou, em outras
palavras, à racionalidade teológica encontra na narração e no símbolo as suas formas
menos inadequadas de expressão. É assim que uma síntese nova e criativa, graças
a um princípio formal que a possibilita, integra, num único discurso, o momento
mais dialogal-contextual ou auditus temporis, e o momento mais especificamente
fundacional ou auditus fidei. Esse princípio formal será ativado, ao mesmo tempo,
pelo exercício de uma racionalidade teológica de caráter simbólico-narrativo.
Desse modo, o especulativo não tem porquê estar recluso na aridez do conceito,
todavia podendo fundamentar-se em outra forma ampliada do exercício da razão.
Apresentemos um exemplo para explicitar o nosso argumento. Para isso, vamos
recorrer a uma obra de teologia tão clássica como o próprio evangelho de São
Marcos. O evangelista, à maneira de um verdadeiro teólogo, dá ouvidos à situação
concreta da sua comunidade. Essa comunidade, cerca do ano 70 d.C., na cidade
de Roma, vive uma situação difícil devido à perseguição da nova fé. O perigo que
paira sobre ela é o da apostasia. Marcos, imerso no cenário do tempo que lhe cabe
viver, quer transmitir com credibilidade o querigma, o qual, por sua vez, ele mesmo
o recebeu. Surge, assim, o primeiro evangelho, o qual, a partir de um princípio
formal original, oferece uma síntese nova e viçosa [fresca] onde estão integradas
a escuta do tempo e a escuta da fé. Esse princípio formal, à maneira de uma
theologia crucis ou, mais concretamente, uma cristologia da cruz, pretende contar
a história do Nazareno como se fosse a mesma história que a referida comunidade
está vivendo. Os instrumentos fundamentais que permitem pôr em ação, como
um todo, este primeiro evangelho, são, também, aqui, o narrativo e o analógicosimbólico. Vejamos mais detalhadamente esta dupla maneira de exercitar a própria
inteligência da fé.

4.1 Uma teologia narrativa
O discurso construído pelo peregrino desconhecido, no decurso de sua
companhia solidária no caminho para Emaús, contém uma forma privilegiada de
narrativa: “E, começando por Moisés e por todos os Profetas, interpretou-lhes em
todas as Escrituras o que a ele dizia respeito” (Lc 24,27). O teólogo não é chamado,
fundamentalmente, a construir sistemas de alcance global, pois ele poderia ter o
inconveniente de equivocar o conceito de verdade que sustenta o cristão.71 Se a
modernidade, tão ávida de sistemas onicompreensivos, parte de um conceito de
verdade universal e abstrato, o cristianismo deve propor novamente, com força,
um conceito de verdade pessoal e concreto, desse modo, o teólogo realiza o seu
71

Cf. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O. El quehacer de la teología. Salamanca: Sígueme, p. 439-453, onde o
autor reflete sobre a tensão entre a narrativa e o sistema em contexto pós-moderno, de modo matizado
e tentando salvaguardar a necessidade do momento sistêmico da tarefa teológica.
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trabalho pondo-se à escuta do relato original e o otimiza a cada nova situação
histórica. Trata-se de buscar uma mediação válida, isto é, um princípio formal
unificador entre a salvação e a história precisamente no tema narrado. Nesse
sentido, é interessante a seguinte reflexão de J. B. Metz:
A questão de como podem relacionar-se entre si, sem limitar-se
uma à outra a salvação e a vida histórica, pode ser considerada
tranquilamente como o tema básico de nossa teologia sistemática
atual [...]. Lançar mão à recordação narrativa da salvação está muito
longe, em minha opinião, de ser um sinal de obscurecimento
regressivo da problemática; ao contrário, oferece a possibilidade de
expressar a salvação na história.72

Na mesma linha expressa-se, embora com matizes próprios, o teólogo francês B.
Sesboüe:
A salvação cristã é um acontecimento realizado por Deus em nossa
história. É, em si mesma, uma longa história. Pois bem, o peso de
uma história nunca pode converter-se em uma série de noções [...].
De igual modo, temos registrado a impossibilidade de abranger
todo o mistério da salvação numa fórmula [...] porque a salvação é
infinitamente mais do que uma simples doutrina.73

Usando essa forma de elaborar a reflexão teológica, colocamo-nos longe das
ideologias que têm marcado o devir concreto do nosso século passado. Se a ideia
tende a capturar e dominar a fim de colocar a realidade a seu serviço, o relato
evoca e abre. Não é de estranhar, pois, que, diante de uma historicidade fechada,
como a que está em jogo tanto na modernidade como na pós-modernidade, o
teólogo tente romper os sistemas fechados, recorrendo à arte de narrar. De fato, o
recurso à narrativa das infinitas histórias de sofrimento de nosso mundo pode ser
um poderoso antídoto frente à toda construção ideológica abstrata, que pretenda
oferecer visões neutras e tranquilizadoras. O relato tem a sua primazia referida ao
que de fato acontece. A ideologia, encobrindo a realidade, exclui de seu seio as
categorias de culpa, morte e ulterioridade. O cristianismo narra fazendo memória
das vítimas do nosso mundo porque o seu relato original fala de um crucificado do
século I.
Ademais, a narrativa mostra-se mais respeitosa para tratar com o Mistério. Com
efeito, Deus, como o indizível, não é reduzível a um conceito ou à uma definição.
Deus, absolutamente transcendente, ou é narrável ou não o é. De fato, não podemos
72

METZ, J.B. La fe, en la historia y en la sociedad. Madrid: Cristiandad, 1979, p. 220s. Cf. também do mesmo
autor, Breve apología de la narración. Concilium. Revista Internacional de Teología. Estella, Verbo Divino,
n. 85, vol. 9, p. 222-238; may 1973,; WEINRICH, H. Teología narrativa. Concilium: Revista Internacional de
Teología. Estella, Verbo Divino, n. 85, vol. 9, p. 210-221, may 1973; LAFONT, G. Dios, el tiempo y el ser.
Salamanca: Sígueme, 1991, p. 131-142 e FORTE, B. Cristologie del Novecento: contributi di storia della
cristologia ad una cristologia come storia, 3. ed. Brescia: Queriniana, 1995, 49-62. Por último, citamos
a proposta da soteriologia narrativa, cf. SESBOÜÉ, B. Jesucristo, el único mediador: ensayo sobre la
redención y salvación. Salamanca: Secretariado Trinitario, 1993, principalmente às páginas 23-44.
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SESBOÜÉ, B. Op. cit., p. 23s.
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esquecer que Jesus de Nazaré nunca definiu Deus, mas O narrou por meio de
parábolas. A narrativa, por conseguinte, mostra a sua eficácia para falar daquelas
realidades que precedem inclusive às estruturas mesmas do pensamento. Assim,
a questão do começo, cuja pergunta precede à configuração espaço-temporal da
mente, o futuro absoluto, em sua referência ao novo, que antes nunca existiu, ou,
a mesma vida intratrinitária, apresentam-se inacessíveis a qualquer reconstrução
argumentativa.74
Por último, a narratividade nos mostra o seu potencial antropológico, já que
os homens ligados a histórias. Esse aspecto é ressaltado especialmente por B.
Sesboüe, quando fala da antropologia do relato. O teólogo francês evidencia a
necessidade que o homem de todos os tempos sente de contar histórias. O relato
vem a completar aquilo que nos falta, projeta a fantasia e possui o seu recurso
[ressorte] mais profundo na relação com o bem enquanto ausente, isto é, “a carência
é a substancia do relato”.75 Por essa razão, o relato projeta para mundos melhores
o que é preciso alcançar e, deste modo, mostra-nos que não existe só a carência
no mundo, mas também o defeito, o pecado, o mal. Em todos os relatos são
essenciais a tragédia e o sofrimento, de modo que quando se alcança o estado de
maior felicidade, irremediavelmente, o relato termina: “E foram felizes e comeram
perdizes”, ou “Colorín, colorado, este cuento se ha acabado!” A necessidade que o
homem tem de narrativas responde ao fato que as suas estruturas mais profundas
são também narrativas. Neste sentido, afirma B. Sesboüé:
Andemos ainda mais longe: em todo relato que se escuta, o que está
finalmente em causa é o relato de nós mesmos. Pois bem, nós somos
o nosso próprio relato. O relato se baseia em nossa identidade, pois
esta não pode expressar-se senão sob a forma de relato: eu sou
filho de tal e tal. A minha origem já se diz em um relato, e eu sou o
que tenho vivido, tanto que, quer se trate do meu curriculum vitae
no momento em que assumimos um trabalho, quer se trate das
experiências principais que foram me modelando e que eu confio
aos que eu amo. Por isso, todos nós temos tanta necessidade de
contar a nossa vida.76

O relato, entretanto, não só funda nossa identidade pessoal senão que, na base
de identidade de todo o povo ou nação, encontra-se uma narrativa, uma história.
Assim, pois, o acontecimento a que se refere o relato chega à sua condição
de possibilidade no próprio ato de narrar, de tal modo que “se o relato cessar,
irremediavelmente cessa-se o acontecimento”.77 Isto nos leva a descobrir, também
em relação ao povo de Deus, que “o cristianismo é uma comunidade de narrativas”78
74
Cf. B. FORTE, La Trinidad como historia, p. 87; SESBOÜÉ, B. Op. cit., p. 42 ; METZ, J. B. Op. cit., p. 215 e
LAFONT, G. Op. cit., p. 142.
75

SESBOÜÉ, B. Op. cit., p. 25.

76

Ibid,, p. 26. Nessa mesma linha, cf. também LAFONT, G. Op. cit., p. 137-142.
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SESBOÜÉ, B. Jesucristo, p. 28.
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WEINRICH, H. Teología, p. 213.
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porque no ato de narrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo descobre-se a sua
própria condição de possibilidade.
Considerando tudo o que dissemos, perguntamo-nos: Não poderia ser uma
teologia assentada [amasada] na lógica do relato mais credível para o interlocutor
pós-moderno, que confessa o seu desencanto diante dos relatos ideológicos
construídos pela modernidade?79 A reivindicação atual das infinitas micro-histórias
não seria uma oportunidade para recuperar um cristianismo não referido a sistemas
de alcance universal, mas convertido em comunidade de narrativas do evento de
Jesus, morto e ressuscitado?

4.2 Uma teologia simbólica
Os discípulos pós-modernos, graças ao relato do peregrino desconhecido,
descobrem que, em Jerusalém, as suas ilusões estavam embasadas numa
esperança irreal, sem memória e que, no seu caminho de volta daqueles grandes
relatos ideológicos, eles haviam se instalado na saudade de uma memória sem
esperança. O desejo da irrupção do Advento de Deus que, no entanto, não levava
em conta as condições dramáticas nas quais se realiza o êxodo do homem,
permite a passagem para um êxodo trágico, que não espera mais Advento algum.
Os discípulos, encurralados entre Jerusalém e Emaús, experimentam como este
povoado insignificante pode ser o lugar onde desponta uma nova aurora.
Eles convidam, assim, aquele homem misterioso, que lhes abriu os caminhos
da esperança: “Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que
ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: "Permanece conosco, pois cai a
tarde e o dia já declina!" (Lc 24,28-29). Emaús, que, no começo do relato, estava sob
à sombra do ocaso, irá tornar-se assim o lugar onde é possível uma nova aurora,
sem, no entanto, com o esplendor de uma grande cidade como Jerusalém, mas
na pequenez de uma aldeia perdida e com a pobreza de um pedaço de pão e um
pouco de vinho.
Emaús é, portanto, o lugar da fé, onde realiza-se o encontro entre o Advento
divino, simbolizado na presença vigorosa e iniludível do Crucificado-Ressuscitado,
79

Estamos cientes de certa ambiguidade em relação ao uso do conceito “relato”, utilizado tanto para falar
dos grandes relatos da modernidade como da teologia do relato. O conteúdo de fundo é, sem dúvida,
muito diferente. É o que expressa de modo brilhante CASAS ANDRÉS, R. Dios pasó por El Salvador: a
relevancia teológica de las tradiciones narrativas de los mártires salvadoreños, Bilbao: Desclee de
Brouwer, 2009, p. 68s: “Os relatos certamente estiverem presentes na filosofia desde os seus mesmos
inícios, mas foi com a modernidade que a historicidade e, portanto, a temporalidade, entrou no âmbito
filosófico como uma das características da realidade, à qual o filósofo tratava de se aproximar. E, uma
das instâncias privilegiadas para dar conta desta temporalidade intrínseca do real, era precisamente
a narrativa. Aspirava-se, desse modo, conseguir um sistema que abarcasse a totalidade do real e que
nele fossem incluídas todas as mudanças e todas as possibilidades que contivessem o devir do mundo
do princípio ao fim, conjugando o caos, que parece reinar nele, construindo sistemas como a dialética
hegeliana ou a evolução darwiniana. São esquemas que, mesmo com uma estrutura narrativa, tentam
abarcar todos os acontecimentos concretos passados e que virão a acontecer no futuro. Por isso, é
costume chamá-los de ‘grandes relatos’”.
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e o êxodo humano, representado pelos dois discípulos do caminho, encontro
este que torna-se um momento de especial intensidade na eucaristia, isto é,
nos sacramentos. De fato, poderíamos definir os sacramentos como o lugar
onde a eternidade alcança o tempo: “E, uma vez à mesa com eles, tomou o pão,
abençoou-o, depois partiu-o e distribuiu-o a eles. Então seus olhos se abriram e o
reconheceram; ele, porém, ficou invisível diante deles” (Lc 24,30-31).
Esta referência ao sacramento da eucaristia, no conjunto do relato dos discípulos
de Emaús, está falando-nos de outra possibilidade de exercer a intelecção da fé.
Com efeito, pois, assim, parece sugerir o nosso relato bíblico, o simbólico e, de
igual modo, o narrativo, é uma das formas menos inadequadas para tratar com o
mistério. Assim expressa-se B. Forte:
A ideia de sacramento, enquanto abarca a glória e a história no
dinamismo das relações salvíficas, é rica de valor simbólico: “mantém
unidas” a eternidade e o tempo, em todo o jogo de interioridade e
exterioridade, no qual se realiza o evento do recíproco encontrar-se.80

O símbolo, com efeito, como veremos a seguir, faz referência àquela realidade
que é capaz de unir o diferente, sem misturar ou confundir, sem separar ou dividir.
De fato, a teologia tem como tarefa comparar o absolutamente dessemelhante.81
No caso que nos ocupa, o encontro entre um êxodo frustrado e um Advento nãoindeduzível e não-programável, isto é, a irrupção do absolutamente novo do Deus
que se revela em Cristo Jesus só poderá ser descrita partindo das experiências
humanas fundamentais, as quais, mesmo compartilhando a verdade da realidade
com o evento da autocomunicação de Deus, mostrarão sempre a essencial
dessemelhança que as constitui.82
Nesse sentido, o símbolo, por sua própria natureza, mostra-se especialmente
pertinente para levar a termo esta tarefa de divergência e de convergência, ao
mesmo tempo e sem contradição, de dois mundos radicalmente distintos: o
mundo infinito de Deus e o mundo finito do homem. Descobrimos, assim, que a
natureza mesma do símbolo pode levar a termo esta tarefa de mediação para o
encontro com o diferente.83
Com efeito, e, em contraposição à redução da realidade operada pela ideia, “todo
símbolo verdadeiro participa da realidade que simboliza”.84 Essa é a diferença
fundamental do sinal [signo]. Enquanto o sinal remete a uma realidade que está
80

FORTE, B. La parola, p. 151; cf., do mesmo autor, La eternidad en el tiempo: ensayo de antropología y
ética sacramental: Salamanca: Sígueme, 2000.
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Cf. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O. El quehacer, p. 421-437.
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“Como dar nome a um Deus verdadeiramente diferente, ab-soluto, se só podemos fazê-lo a partir do
que é fundado, o que nós encontramos em nós mesmos?” (LAFONT, G. Dios, p. 128).
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Para esta parte, fundamentalmente, cf. TILLICH, P. Teología sistemática: la razón y la revelación: el
ser y Dios. Barcelona: Ariel, 1972, p. 303-322, vol. 1; CHAUVET, L.-M. Símbolo y sacramento: dimensión
constitutiva de la existencia cristiana. Barcelona: Herder, 1991, p. 91-162 e HEIDEGGER, M. El origen de la
obra de arte. México: Fondo de Cultura Económica, 1978, p. 37-123.
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TILLICH, P. Teología, p. 311.
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além dele, o simbólico introduz-nos em um universo de profundidade, onde se
torna possível a participação mesma no simbolizado, participação esta que não
pode ser interpretada como posse ou conquista, mas captada, intuída e pressentida
desde a lógica do excesso e do dom.85 É por isso que a identidade e a diferença
são sustentadas, ao mesmo tempo, na dinâmica da expressão do simbólico. De
que modo, então, o símbolo consegue encurtar a distancia entre a eternidade e
o tempo, sem dobrar-se a uma pressão de domínio, ao mesmo tempo em que
mantém a diferença, sem convertê-la em distanciamento?
Em primeiro lugar, o símbolo cumpre a sua função negando. Contra a ideia da
verdade submetida ao cálculo indiscriminado, ao domínio por meio do saber,
o símbolo manifesta que a verdade não é algo possuído, dado previamente
e fechado em sua exatidão. O símbolo evidencia que a verdade é Advento,
acontecimento, e que, além disso, oferece-se paradoxalmente reservando-se,
retraindo-se, suspendendo-se.86 Cria-se, assim, um “lugar vazio” no qual oferece-se o
acontecimento. Em relação ao pensamento do mistério, para o qual convencionouse na teologia clássica a chamar de “via negationis”, o que é preciso fazer é negar,
isto é, afirmar a diferença incontornável [insoslayable] que existe entre a criatura
e seu Criador, contudo, esta primeira fase, por si mesma, não é suficiente, pois
deixaria o homem na mais profunda solidão, ao sublinhar o abismo intransponível
que o separa de Deus.
Por essa razão, e, em segundo lugar, o símbolo cumpre a sua função de encontro
afirmando, quer dizer, oferecendo a possibilidade de participar da própria realidade
simbolizada e seu advento para nós. O símbolo, portanto, não tem uma função
instrumental de informação, e sim, bem mais de interpelação, ou, melhor ainda, o
símbolo tem uma função de tornar presente [presencialización]. Daí que o símbolo,
igualmente ao que dizíamos do relato, possui uma evidente força performativa,
que recria a realidade e a reconfigura em claves diferentes. Daí a necessidade, em
relação ao encontro com Deus, de um segundo momento ou via eminentiae, que
85

Cf. CHAUVET, L.-M. Símbolo, p. 113-116, onde fala-se sobre o excesso enquanto princípio fundamental
que rege o funcionamento do símbolo. Para compreender isso, talvez possa ajudar a seguinte reflexão:
“O que é o amor? Fixa o teu olha na rosa: por acaso, a rosa pode dizer: ‘Vou oferecer a minha fragrância
às pessoas boas e negá-la às más’? Ou então, tu poderias imaginar uma lâmpada que negasse a sua luz a
um individuo perverso que trata de caminhar para a sua luz [da lâmpada]? A lâmpada só poderia fazê-lo
se deixasse de ser lâmpada. Observa como necessária e, indiscriminadamente, a árvore que oferece a
sua sombra a todos, aos bons e maus, aos jovens e velhos, aos altos e baixos, aos homens e animais e a
qualquer ser vivente... inclusive a quem pretenda cortá-la e derrubá-la. É esta, pois, a primeira qualidade
do amor: o seu caráter indiscriminado. É por isso que se nos exorta a que sejamos como Deus, ‘que faz
nascer o seu sol igualmente sobre bons e maus e cair a chuva sobre justos e injustos […] sede, pois, bons
[perfeitos] como o vosso Pai celeste é bom [perfeito]’ [Mt 5, 45.48]” (MELLO, A. de. Una llamada al amor:
consciencia-libertad-felicidad. Santander: Sal Terrae, 1991, p. 74).
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“Em toda obra está agindo a verdade, não só uma verdade. O quadro que mostra os sapatos do
camponês e a poesia que fala da fonte romana fazem com que se conheça não apenas o que são estes
entes em particular; a rigor, eles não dão um conhecmento absoluto, entretanto permitem acontecer o
descobrimento enquanto tal em relação à todalidade do ente. Quanto mais simples e essenciais são os
sapatos e quanto mais pura e sem enfeites nos aparece a fonte em sua essência, tanto mais imediato
e chamativamente torna-se mais todo o ente existente. Assim, alumia-se o ser que se auto-oculta”
(HEIDEGGER, M. El origen, p. 90).
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afirma, isto é, que manifesta a continuidade entre o humano e o divino.87 Todavia,
já que a simples afirmação desta segunda via levaria a identificações indiscretas,
dissolvendo do mistério na imanência do criado, é necessário abrir um terceiro
momento.
Por último, o símbolo cumpre sua função atendendo a um momento de
integração por superação, de identidade e diferença.88 O símbolo nos permite
pensar a realidade desde o paradoxo, a partir da possibilidade de que a união
não se converta em fusão indiscreta e indiferenciada e a separação não se torne
afastamento nem distância. A transcendência de Deus, chamada a encontrar-se
com a imanência do homem, pode achar, no cenário da história, graças à dinâmica
simbólica, o lugar próprio da sua manifestação. Portanto, as duas vias necessitamse para a cristalização de uma terceira via que as assume e as supera. Essa é a via
causalitatis que, na superação das duas etapas prévias, juntam a diferença e a
continuidade.89
Portanto, a dinâmica simbólica é essencialmente de caráter sacramental e nos
ajuda a pensar o universo de Deus a partir do jogo da continuidade com o nosso
mundo, a qual, no entanto, não é captura nem troféu de caça: Deus é não sendo,
Deus não é sendo. Vale aqui, definitivamente, a conhecida expressão de Tomás
de Aquino, que afirma: ”Nisto consiste o conhecimento de Deus: sabemos que
ignoramos o que é Deus”90.

5 Conclusão
A segunda metade dos anos quarenta do nosso passado século conheceu uma
viva renovação da teologia, a qual lançou-se na assim chamada nouvelle theologie.91
Esta renovação, que vinha, sobretudo, das escolas francesas de Le Saulchoir e de
Lyon-Fouvière, acentuou especialmente a necessária evolução do dogma. Assim,
esta perspectiva revela o problema fundamental do cristianismo, isto é, a necessária
conjugação da verdade e da história, do Advento e do êxodo, do absoluto e do
contingente, de Deus e do homem.
87

“O movimento destes elementos, em todo o processo vital, é de divergência e convergência;
simultáneamente, separam-se e reúnem-se. A vida cessa no momento em que há separação sem união
ou união sem separação. Tanto a identidade completa como a completa separação negam a vida”
(TILLICH, P. Teología, p. 311).

88

Frente a uma ontologia da identidade, característica do processo de emancipação moderno, e uma
ontologia da diferença, própria do pensamento débil pós-moderno, apostamos em uma ontologia
histórica, que pensa o ser desde o paradoxo.

89

Em toda esta parte, tivemos como pano de fundo inspirador, a teologia apofática do Areopagita (Cf.
DIONISIO AREOPAGITA, De divinis nominibus, VII/3: PG 3, 869-872).

90
Hoc ipsum est Deum cognoscere quod nos scimus nos ignorare de Deo quid sit (TOMÁS DE AQUINO. In De
divinis nominibus, c. VII, 1. IV, n. 731).
91

Para o que segue, cf. VORGRIMLER, H. e VANDER GUCHT, R. La teologia en el siglo XX: perspectivas,
corrientes y motivaciones en el mundo cristiano y no cristiano. Madrid: Católica [BAC], 1973, p. 39-51.
vol. 2.
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Esta corrente de ar fresco do pensamento propunha a recuperação do conceito
de revelação, a qual, para além de uma compreensão quantitativa, como mero
conjunto de verdades, tornasse patente a autocomunicação de Deus em Jesus
Cristo. Se isso for assim, a verdade católica deverá permanecer sempre acima da
sua expressão conceitual, isto é, nenhum sistema humano é capaz de abraçar
completamente a profundidade e a largura do mistério cristão. Aqui está a chave
de compreensão de uma legítima pluralidade teológica, que, dentro da ortodoxia,
diversifica-se em escolas.
A nova teologia encontra rapidamente, no entanto, uma grande resistência
na neoescolástica em uso. Esta confrontação vive um momento significativo, com
o artigo de B. de Solages, Pour l´honneur de la Théologie”, respondendo à acusação
de R. Garrigou-Lagrange a respeito do uso indevido da filosofia de M. Blondel e das
perspectiva evolucionistas da ciência moderna92. No artigo citado, existe uma clara
distinção dos três modos concretos de fazer teologia:
No século XII, no tempo de Santo Tomás, o pensamento cristão viu-se
submetido a uma dura crise, diante da descoberta, sensacional para o
tempo, das obras de Aristóteles. Aos filósofos e teólogos foi colocada
a espinhosa questão, os quais se dividiram em três grupos [bandos]:
num deles, como Siger de Brabante, acabaram adotando mais ou
menos um aristotelismo total, que, definitivamente não era senão
paganismo, caindo, assim, em funestos erros, como, por exemplo,
o monopsiquismo, que comprometia toda a fé cristã. Outros, os
agostinianos conservadores, trataram mais ou menos de fecharse aos novos problemas que levantavam as obras de Aristóteles.
Tomás de Aquino, o indiscutível caudilho do terceiro grupo, teve a
coragem de abordar sem rodeios o problema e buscar a solução. E o
tomismo, que o P. Garrigou-Lagrange tanto ama, está essencialmente
definido e caracterizado historicamente por esta nova atitude, que
entusiasmou a uns e escandalizou, e muito, a outros, até ao ponto
de que, depois da morte de Santo Tomás, a sua obra foi notificada
[alcanzada] pelos anátemas que todos nós conhecemos.93

Estas três formas de teologia poderiam ser caracterizadas com os nomes de
“extrinsecista”, “imanentista” e “histórica”; e, também hoje, podemos encontrar
exposições que refletem essa tríplice compreensão. Assim, S. Pié-Ninot fala que a
teologia pós-conciliar pode ser estruturada dando lugar a três modelos. A “teologia
formalista”, plasmada, sobretudo, na conhecida “manualística” e dando prioridade
ao “auditus fidei”, corre o perigo de um certo positivismo teológico e, por isso, um
certo extrinsecismo. Em segundo lugar, poderia situar-se o que o teólogo catalão
chama de “teologia contextual”, a qual, priorizando o auditus temporis et alterius,
pode derivar numa certa dissolução dos dados teológicos em aspectos mais
claramente sociológicos. E, por último, o “modelo interpretativo” é aquele que
92
Cf. SOLAGES, B. de. Pour l´honneur de la Théologie: les contre-sens du R. P. Garrigou-Lagrange. Bulletin
de Littérature Ecclésiastique. Toulouse, t. XLVIII, p. 65-84, 1947.
93

Ibid., p. 82s apud VORGRIMLER, H. e VANDER GUCHT, R. La teología, p. 43.
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busca o intellectus fidei, o qual, partindo da prioridade absoluta do auditus fidei,
integre os anseios mais profundos que vivem no coração histórico do homem, isto
é, preste ouvidos ao tempo.94
O nosso interesse concentra-se em encontrar, de um modo profundamente
sapiencial, o terceiro modelo interpretativo, e densamente histórico, no relato de
Emaús. Enquanto teólogos de ofício, nesta Faculdade de Teologia de Granada,
creio que expresso o parecer de meus colegas e manifesto a nossa intenção de
fazer teologia sendo fiéis ao céu, sem perder a nossa fidelidade à terra. Não poderia
ser de outro modo para aqueles que confessamos, num mundo marginal do século
I, que o próprio Deus veio na carne.
Tradução: Pe. José Cobo Fernandéz
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Cf. PIÉ-NINOT, S. L´indagine teológica. In: FISICHELLA, R. (ed.). Il Concilio Vaticano II: recezione e attualità
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FROM WESTERN THEOLOGICAL FOUNDATIONS TO BRAZILIAN ECONOMIC, POLITICAL,
AND LEGAL CRISIS ACCORDING TO GIORGIO AGAMBEN’S THOUGHT
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Resumo
O presente artigo se propõe a analisar os fundamentos ocidentais da crise econômica,
política e jurídica brasileira à luz das investigações genealógicas do filósofo italiano Giorgio
Agamben, Para o referido filósofo, categorias e concepções econômicas, políticas e jurídicas
modernas apresentam-se como secularização de categorias teológicas gestadas. Tais
conceitos teológicos tornaram-se dispositivos na forma de governo na contemporaneidade.
Incontestavelmente, a ocidentalidade constitui-se a partir de categorias da teologia cristã.
Esta, por sua vez, articulada com as diversas formas de governo no decorrer da história,
constituem as bases civilizatórias de pensamento e de ação governamental. Sob tais
pressupostos, a crise política e econômica brasileira pode ser analisada ontologicamente a
partir da conformação do Ocidente e das formas políticas que se conformaram através dos
tempos. Dito de outra forma, a crise brasileira não é apenas brasileira, mas meritoriamente
ocidental.
Palavras-chave: Teologia. Política. Economia. Judicialização. Crise.
Abstract
This article aims to analyze the western foundations of the economic, political, and legal
Brazilian crisis, in the light of the genealogical research of the Italian philosopher Giorgio
Agamben. For him, economic, political, and legal modern categories and concepts present a
secularized fashion of categories which are theological conceived. Such theological concepts
have become devices in the form of government in contemporary times. Indisputably,
western civilization is constituted by categories of Christian theology. This, in turn, combined
with the various forms of government throughout history, are the civilizational foundations
of thought and government action. Under such assumptions, Brazilian political economic
crisis can be analyzed ontologically from the West conformation and political forms that
have settled over time. In other words, the Brazilian crisis is not only national, but worthily
Western.
Keywords: Theology. Politics. Economy. Judicial Activism. Crisis.

Introdução
Dentre as principais contribuições de Giorgio Agamben para o tempo presente,
destaca-se a sua análise de como a teologia trinitária do cristianismo dos primeiros
séculos pode revelar o funcionamento governamental com todo seu aparato
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litúrgico. Mantendo a teologia trinitária como paradigma da modernidade,
Agamben articula uma análise oikonomica capaz de revelar questões centrais da
economia, política e governabilidade até os dias atuais.
Um diferencial nas obras do filósofo italiano, além de sua genialidade
argumentativa, é que os seus textos reconstroem conceitos que perpassam
toda a história da civilização ocidental. É nesse sentido que o pensador revela a
secularização dos principais conceitos modernos em torno da política e economia
que, consequentemente, podem ser analisados a partir da perspectiva teológica.
Para tanto, importante manter presente que os princípios jurídicos das
democracias contemporâneas precisam, mais do que nunca, de análise conceitual
com a profundidade que o tempo de agora exige. Nesta empreitada, questões
como a função do Estado frente à gama de direitos que delegam ao indivíduo a
condição da cidadania, bem como, o poder do judiciário em todos os instantes
da vida do cidadão e em momentos decisórios da política acabam por estimular
questionamentos sobre as origens deste poder.
Nesse sentido, se torna prudente questionar o que se entende por política,
economia e direito em curso na realidade brasileira. Talvez se possa afirmar que,
bem como em todo o Ocidente, a política vive tempos de ilegitimidade frente a
uma economia financeirizada. O poder decisório é atribuído ao judiciário enquanto
a democracia se limita à espetacularização e a economia toma rumos inesperados
e incontroláveis.
A perspectiva deste texto é apresentar alguns aspectos teológicos basilares para
a filosofia política de Giorgio Agamben. Salienta-se a importância da teologia
trinitária para a ocidentalidade, na sua perspectiva inovadora e questionadora da
ordem social que influencia fortemente a conformação histórica do ocidente. Neste
sentido, é importante ter presente que a linguagem teológica, mesmo influenciada
pela filosofia, sobretudo nos últimos séculos, possui características próprias, se
apresenta não de forma descritiva de fatos e fenômenos, mas analógica, portanto,
ilustrativa.
1 Fundamentos teológicos, políticos e econômicos ocidentais
Na obra intitulada “O Reino e a Glória”, publicada no Brasil, em 2011, o filósofo
italiano Giorgio Agamben se propõe “investigar os modos e os motivos pelos quais
o poder foi assumido no Ocidente a forma de uma oikonomia, ou seja, de um
governo dos homens” (AGAMBEN, 2011, p. 09). Com este propósito, inicia a análise
teórica a partir da perspectiva teológica da oikonomia trinitária. Nas palavras do
pensador, significa “mostrar de que maneira o dispositivo da oikonomia trinitária
pode construir um laboratório privilegiado para observar o funcionamento e a
articulação da máquina governamental” (AGAMBEN, 2011, p. 09).
A teologia trinitária da oikonomia se apresenta como um dispositivo que
possibilita a observação do processo organizacional e de operação do sistema
político, jurídico e administrativo de governo do projeto e da oikonomia da
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salvação. Na perspectiva analítica de Agamben, a teologia trinitária da oikonomia
seculariza-se nas estruturas civilizatórias ocidentais manifestas na modernidade e,
sobretudo, na contemporaneidade.
Isto acontece a partir de articulações litúrgicas e cerimoniais de realeza, que
possibilitam a articulação entre gestão e poder, entre reino e glória, “auctoritas
e potestas”. Do projeto de salvação e conformação teológica que articulou a
manifestação de Deus através de seu Filho – Jesus – afirmando uma separação do
ser de Deus, ou seja, Deus em seu ser absoluto – ontológico – se manifesta em
outras duas dimensões que operam o projeto de salvação e de constituição do
mundo temporal – oikonomico.
No ponto de vista teológico, o Deus em si permanece na transcendência, eis
sua dimensão ontológica -, pois se revela no Filho e no Espírito Santo. Ou seja, se
mostra como aquele que opera no tempo e no espaço e mantém a totalidade de
seu ser em substancialidade, naquilo que é, revelando-se apenas em sua práxis.
Esta perspectiva se contextualiza a partir da interpretação do Primeiro Testamento
em consonância com o Segundo Testamento. Atualmente se pode fazer uma
leitura do Primeiro Testamento tendo presente a trindade, pois a revelação já se
deu plenamente em Jesus Cristo.
A herança deixada pelo antigo povo de Deus ao cristianismo é a fé no Uno e Único
Deus (cf Dt 6). Diante dos povos e culturas politeístas, foi copioso que Deus fosse
percebido como Deus uno e único. Existia a questão da unicidade de Deus e não a
da sua trinitariedade. O Deus uno sempre foi trino, mas a revelação como tal se dá
posteriormente. Já no Segundo Testamento, o Deus uno é revelado em seu ser trinitário.
O Deus do Antigo Testamento, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus Pai de Jesus
Cristo: “Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e
quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar” (Lc 10, 21-22).
No Evangelho de João, Jesus promete que, ao chegar de volta ao Pai, enviará o
Espírito Santo, para ser o Paráclito e o Mestre da verdade dos discípulos (cf. Jo 14).
Isso indica que Jesus, em sua vida terrena, age em comunhão com outra pessoa, o
Espírito Santo (cf. Lc 4), bem como recomenda que os discípulos não iniciem a sua
missão enquanto não receberem também a força do alto, o Espírito Santo, que o Pai
enviará em seu nome (cf. At 1). Na cruz, Jesus entrega o Espírito ao Pai “e havendo
dito isto, expirou” (Lc 23,46). O Espírito que estava em Jesus é acolhido pelo Pai que
o devolve com outro grau ao Filho-homem, admitindo assim a humanidade de
Jesus como humanidade assumida pelo Filho.
Esta sistematização teológica poderia incorrer em sérios riscos para as origens
judaicas monoteístas do cristianismo, possibilitando ruptura com o monoteísmo e
incorrendo a práticas religiosas pagãs como forma de explicação do “ser” e o “agir”
de Deus.
A cisão que se pretendia evitar a qualquer preço no plano do ser
reaparece, contudo, como fratura entre Deus e sua ação, entre
ontologia e práxis - porque distinguir a substância ou a natureza
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divina de sua economia equivale a separar em Deus o ser e o agir,
a substância e a práxis. É esse o secreto dualismo que a doutrina
da oikonomia insinuou no cristianismo, algo como um originário
germe gnóstico, que não tem a ver tanto com a cisão entre duas
figuras divinas, mas com aquela entre Deus e seu governo do mundo
(AGAMBEN, 2011, p. 67).

Neste aspecto da manifestação da divindade, que conformará a forma de pensar
ocidental, Agamben apresenta a cisão paradigmática entre o ser de Deus e suas
ações. A economia não é vista num sentido ontológico, mas de uma práxis. Tem-se
aqui o paradigma ontológico – o ser em si de Deus – e o paradigma oikonomico –
este último se configura nas ações (práxis) de Deus a partir da sua revelação.
O paradigma econômico é diferente do paradigma ontológico, ou seja, o ser de
Deus se difere da sua forma de manifestação, ou, de governo. A práxis se dá através
das ações que se fundamentam na noção de vontade – que para Tomás de Aquino
é a própria essência de Deus. Vontade de Deus quer sempre a si mesma, vontade
de vontade, ou seja, possui um fim em si mesmo. “A vontade constitui, assim, o
dispositivo que, dividindo a potência em absoluta e ordenada, permite refrear as
consequências inaceitáveis da onipotência divina (e, mais em geral, de toda doutrina
da potência), sem, contudo, negá-la enquanto tal” (AGAMBEN, 2011. p. 120).
A sua práxis é, necessariamente, o resultado da sua vontade, o que possibilita a partir
da cisão paradigmática de ser e agir, uma cisão entre vontade e ser, natureza e ação.
Essência (ousia) e vontade (boulê) – insiste o pseudo-Justino – devem
ser mantidas distintas em Deus. Se em Deus ser e querer fossem a
mesma coisa, ele – por querer muitas coisas – seria ora uma coisa, ora
outra, o que é impossível. E se produzisse através de seu ser - já que
seu ser é necessário – seria obrigado a fazer o que faz e sua criação
não seria livre” (AGAMBEN, 2011. p. 70).

O que está em jogo aqui nestas discussões teológicas é o ser e a ação de Deus
através de sua vontade. Justino, ao defender a liberdade de Deus com relação à
sua vontade, que está diretamente ligada ao querer, argumenta de forma lógica
afirmando a distinção entre ser e querer, ou seja, entre aquilo que Deus faz – no
caso em questão a oikonomia – e a sua vontade – que, para Tomás, se constitui
como essência, ser-em-si – e que consiste em limitar a liberdade de Deus.
O paradigma oikonômico vai culminar numa anarquia no interior governamental,
ou, dito de outra forma, no interior das estruturas de poder governamental as normas
são constituídas pelas próprias estruturas, e estas, por sua vez, fundamentam-se
como fim em si mesmas. A origem desta condição anárquica está no fundamento
da práxis de Deus que não se fundamenta em seu ser, operando, com isso, no vazio.
A revelação apresenta um Deus que possui essencialmente vontade e a manifesta
a partir de uma práxis de salvação e que mantêm-se em sua substancialidade não
revelada de seu ser em sua totalidade – ontologia – mas revela a sua vontade por
meio da práxis, das ações da trindade oikonômica, mantendo no mistério a trindade
em sua imanência transcendente.
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É tal unidade que a doutrina da oikonomia põe radicalmente em
questão. A economia através da qual Deus governa o mundo é,
de fato, totalmente distinta de seu ser, e deste não é deduzível. É
possível analisar sob o plano ontológico a noção de Deus, enumerar
seus atributos ou negar, um a um, como na teologia apofática, todos
os seus predicados para chegar à ideia de um ser puro, cuja essência
coincide com a existência; mas isso não dirá rigorosamente nada a
respeito de sua relação com o mundo nem como decidiu governar o
curso da história humana (AGAMBEN, 2011, p. 68).

A teologia trinitária busca explicar a unicidade do Deus operante e do Deus
ocioso, superando a dualidade, pois o seu ser não fundamenta a sua práxis. No
entanto, a sua práxis é o princípio do governo do mundo, para a conformação da
dimensão teleológica que conforma a economia imbricada no projeto de salvação
que orienta a ação humana; nas palavras de Agamben:
“A tentativa de conciliar o deus ocioso e estranho no mundo, com o
deus actuosus, que o cria e governa, é certamente uma das apostas
essenciais na economia trinitária, e dela dependem não só o próprio
conceito de oikonomia, mas também as aporias que tornam tão
árdua sua definição” (AGAMBEN, 2011, p. 69).

Karl Rahner (1904-1984) analisa teologicamente o evento da revelação e desenvolve
a sua teologia trinitária em forma de axioma, sobre a sua visão da manifestação de
Deus na trindade econômica. Para o teólogo católico, a trindade imanente é a trindade
econômica e vice-versa (cf. RAHNER, 1972). Isso possibilita salvaguardar a unicidade
do que Agamben denomina trindade operante e trindade ociosa. No entanto, há
dificuldade em aceitar a possibilidade da totalidade da revelação trinitária no processo
de encarnação. Ou seja, ao afirmar a totalidade da trindade manifesta na trindade
econômica, de certa forma, restringe historicamente Deus. Ou, dito de outra forma,
se Deus, na sua transcendência, extrapola os limites históricos numa perspectiva ad
infinitum, a história o limita impossibilitando a sua manifestação na sua totalidade.
Esta separação entre o ser e o agir de Deus, que se constitui a partir do
processo de revelação e, consequentemente, conforma a teologia cristã em seus
esforços de justificar o mistério da condição substancial daquilo que “é” em seus
atributos de onisciência, onipotência e onipresença e, ao mesmo tempo, em sua
realidade trina, característica do período da patrística, possibilita na perspectiva de
Giorgio Agamben, compreender aspectos das estruturas políticas, econômicas e
jurídicas do pensamento ocidental. Nas palavras do autor:
Se não entendermos essa vocação “anárquica” originária na cristologia,
não será possível compreender nem o desenvolvimento histórico
posterior da teologia cristã, com sua latente tendência ateológica, nem
a história da filosofia ocidental, com sua cesura ética entre ontologia e
práxis. Que Cristo seja “anárquico” significa que, em última instância,
a linguagem e a práxis não encontram fundamento no seu ser. A
“gigantomaquia” em torno do seu ser é, também e antes de mais nada,
um conflito entre ser e agir, entre ontologia e economia, entre um
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ser em si incapaz de ação e uma ação sem ser – e entre os dois, como
aposta, a ideia de liberdade (AGAMBEN, 2011, p. 73).

Assim, categorias políticas, jurídicas e econômicas do pensamento ocidental
tem fundamentação na conformação da teologia trinitária a partir da revelação,
observação e interpretação desta pelos Santos Padres da Igreja em seus primeiros
séculos de constituição. Naquele contexto, apresentava-se a tarefa urgente de
assimilação da cultura pagã greco-romana às perspectivas judaicas e cristãs.
A teologia trinitária foi um momento decisivo de adequação da cosmovisão
politeísta do mundo clássico, à prerrogativas do monoteísmo judaico-cristão. A
ideia trinitária desenvolvida na patrística permanece na história do pensamento
teológico e pode ser encontrada entre os teólogos modernos.
A noção de trindade imanente – a tese de como Deus é em si mesmo, ou seja, a
“trindade de substância” – e a segunda, como trindade econômica – àquela que se
revela no plano de salvação – “deixa como herança à teologia cristã, em particular
à doutrina do governo providencial do mundo, que se apresenta por isso como
máquina bipolar, cuja unidade sempre corre o risco de naufragar e deve ser, a cada
vez, reconquistada”. (AGAMBEN, 2011, p. 77). A harmonia do mundo apresentada
pela teologia cristã, pautada na filosofia aristotélica de ordem, possibilitou a
reflexão e a elaboração teológica de argumentos que exprimissem de forma
aceitável a relação entre Deus e o mundo.
É obra do pensamento medieval a construção do conceito de ordem
em um fundamental paradigma metafísico e ao mesmo tempo
político. Na medida em que a teologia cristã recebeu do aristotelismo
o cânone do ser transcendente, o problema da relação entre Deus e
mundo só podia se tornar, em todos os sentidos, a questão decisiva.
No entanto, a relação entre Deus e mundo implica necessariamente
um problema ontológico, porque não se trata da relação entre dois
entes em si, mas de uma relação que tem a ver com a forma eminente
do próprio ser (AGAMBEN, 2011, p. 99).

É importante salientar que, na obra de Aristóteles, “Metafísica”, constata-se a fratura
com relação à transcendência e imanência. Ou seja, segundo Agamben, apresenta-se
como “problema da relação entre ontologia e práxis, entre o ser de Deus e sua ação”;
neste sentido, o “termo taxis, ordem, é o dispositivo que torna possível a articulação
da substância separada do ser, de Deus e do mundo” (AGAMBEN, 2011, p. 98).
Agamben encontra a formulação teológica que responde à necessidade de
ordenar o caos do mundo, presente na busca do cristianismo. Esta preocupação
perpassa a história do cristianismo e se manifesta na modernidade como resultado
das explicações aristotélicas adotadas nos primeiros séculos da era cristã pelos
padres da Igreja para explicar o processo da revelação de Deus. Como consequência
teórica e prática, a civilização ocidental sucedeu à fratura paradigmática de
transcendência e imanência, autoritas e potestas, ser e agir, reino e governo.
Esta relação de sentido para a imanência e de conteúdo para a transcendência,
retrata o teocentrismo judaico-cristão, onde tudo sai de Deus e retorna a Deus.
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Nesta perspectiva cosmológica, tudo perde sentido se se retirar Deus desta relação
circular. Mesmo neste sistema fechado, a fratura entre transcendência e imanência,
permanece no âmago da questão.
[...] a relação paradoxal entre Deus e ordem encontra sua formulação
estrema e, ao mesmo tempo, mostra sua vinculação com o problema
da oikonomia. A medida, o número e o peso, isto é, a ordem através
da qual Deus dispôs as criaturas, não podem ser, por sua vez, criados.
Portanto, ainda que estejam também nas coisas, na medida em
que Deus “dispôs todas as coisas de modo que estivessem medida,
numero e peso” estão fora das coisas, em Deus coincidentes com Ele
(AGAMBEN, 2011, p. 104).

Na apreciação das reflexões agostinianas, feitas por Agamben a respeito da
relação entre Deus e as suas criaturas, permanece a ruptura, pois, mesmo criando
tudo com peso, número e medida, estas características são o resultado de uma
ordem dada pelo transcendente ao imanente. É interessante observar como se
constitui, na teologia cristã, a partir de Agostinho, a noção de governo de Deus
no mundo a partir da ordem da criação que se tornam dependentes da práxis de
governo divino. Segundo Agamben,
Deus não é ordem apenas enquanto dispõe e ordena o mundo criado,
mas também e sobretudo enquanto tal dispositio encontra seu
arquétipo na processão do Filho a partir do Pai e do Espírito a partir
de ambos. Oikonomia divina e governo do mundo correspondem-se
pontualmente. [...] Oikonomia trinitária, ordo e gubernatio constituem
uma tríade inseparável, cujos termos passam de uma para outra,
enquanto nomeiam a nova figura ontológica que a teologia cristã
lega à modernidade (AGAMBEN, 2011, p. 106).

O legado teológico assimilado pela modernidade, segundo Agamben, é o processo
de secularização destes conceitos que se apresentam como categorias conceituais
políticas, jurídicas, econômicas, que justificam as instituições encarregadas da
administração (gestão) da vida e da morte indivíduos e populações.
O problema perscrutado por Agamben está na relação entre a autoridade e
o poder de Deus, ou seja, de um ser transcendente, que em seu mistério substancial,
reina, mas não governa. O governo do mundo, isto é, do projeto da salvação, é realizado
pelos seus ministros. Isto é considerado por Agamben como um reflexo do aparato
burocrático e administrativo através do qual os soberanos conservam seu reino. Isto se
torna “o paradigma do governo divino do mundo” (AGAMBEN, 2011, p. 86). E, o governo
de Deus se dá através da emanação de sua potência como ordenamento providencial
do cosmo. A administrabilidade da imanência pelo transcendente – oikonomia - é
resultado do processo de conformação da teologia política judaico-cristã e teologia
econômica, sobretudo entre os séculos III e V, período em que é elaborada a distinção
entre “ser” e “oikonomia”, entre racionalidade teológica e racionalidade econômica.
Perscrutando a cisão entre reino e governo, Agamben escava o século II,
analisando os escritos de Numênio de Apameia, filósofo, que segundo o autor,
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exerceu influência sobre Eusébio de Cesareia e consequentemente na teologia
cristã. Este distingue dois deuses. Nas palavras do autor, “o primeiro definido como
rei, é estranho ao mundo, transcendente e totalmente inoperante; o segundo, ao
contrário, é ativo e ocupa-se do governo do mundo” (AGAMBEN, 2011, p. 92).
O autor apresenta a operosidade do Deus que se revela e a inoperosidade do Deus
que permanece velado. Ou seja, ao mesmo em tempo que se revela, se for apenas Um,
permanece velado e o que permanece velado se revela. Encontramos uma aparente
contradição, pois, como pode se revelar e ao mesmo tempo permanecer velado? Sendo
assim, há pelo menos dois deuses, derrubando por terra o monoteísmo. Mas - citado
por Agamben -, Eusébio afirma a existência de um operante e de outro inoperante.
Todo fragmento 12, que foi conservado por Eusébio, gira em torno
do problema da operosidade ou da inoperosidade do primeiro deus:
Não é necessário que o primeiro seja operoso [demiourgein] e importa
considerar o primeiro deus o pai do deus operoso. Se nossa pesquisa
tivesse a ver com o princípio operoso, então, dizendo que quem existe
primeiro deve possuir de modo eminente o fazer, nosso exórdio seria
adequado; mas se o discurso não tem a ver com o princípio operoso,
e sim com o primeiro, então semelhante linguagem me repugna [...]
o primeiro deus é inoperante [argon] quanto a todas as obras e é o
rei [basilea]; o deus operoso [demiourgikon] governa [heigemonein],
ao contrário, movendo-se através dos céus (AGAMBEN, 2011, p. 92).

A consequência deste princípio de um Deus que reina, mas não governa, é a
interpretação gnóstica, que afirma a bondade do reino de Deus em inoperosidade,
mas que em sua inoperosidade também governa o mundo. Esta manifestação
governamental é a prática (práxis) da glória de Deus. Ou seja, Deus reina, mas
não necessariamente governa. O governo do mundo se dá por emanação de sua
oikonomia trinitária. E, segundo Agambem,
[...] gnóstica não é simplesmente uma concepção política que opõe
um deus bom a um deus mau, mas sim aquela que distingue também
e sobretudo um deus ocioso e sem vinculação com o mundo de um
deus que nele intervém ativamente para governá-lo. A oposição
entre Reino e Governo e´, portanto, parte da herança gnóstica da
política moderna (AGAMBEN, 2011, p. 92).

A teologia de Numênio consiste em unir a figura de deus-rei, de origem platônica,
como causa e fim de todas as coisas, com a figura de um segundo e terceiro deus,
responsáveis pela administração do mundo em sua condição imanente.
Segundo Tomás de Aquino, citado por Agamben, há pelo menos duas operações
de Deus no mundo: uma, que institui o mundo e outra, que governa o mundo
instituído. A primeira operação determina a segunda e, segundo Agamben,
distingue-se daquela e, ao menos, no caso do governo profano, pode ser separado
dela. Porém, a tentativa de Tomás de Aquino é salientar a coordenação da relação
das causas divinas, ou seja, “a causa primeira sustenta e integra a operação da
causa segunda, porque toda operação da causa segunda foi já realizada pela causa
primeira” (AGAMBEN, 2011, p. 109).
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Ao refletir sobre o governo do mundo, Tomás de Aquino afirma que Deus realiza
isto através da causa. Ou seja, a causa primeira, a criação e a manutenção do ser dos
entes possui primazia com relação à causa segunda:
Deus governa o mundo como causa primeira (ad modum primi
agentis) conferindo às coisas criadas sua forma e natureza próprias
e conservando-as no ser. Isso, porém, não impede que sua operação
implique também a das causas segundas [...]. O governo do mundo
resulta assim da articulação de uma hierarquia de causas e ordens, de
Reino e governos particulares (AGAMBEN, 2011, p. 112).

Essa análise teológica influenciará na forma do governo político medieval das
duas espadas, a temporal e a espiritual. Interessante notar que a primazia do
governo está na forma espiritual, percebida, sobretudo, no século XII, onde o
pontífice detém o poder de destronar um imperador e nomear outro, pois o poder
temporal está submetido ao espiritual, devido à “excessiva excelência e perfeição
das coisas espirituais” (AGAMBEN, 2011, p. 116) . Isto influenciará na forma de
organização da política medieval.
O lugar em que a distinção entre Reino e Governo encontra pela
primeira vez sua formulação técnica em âmbito jurídico é nas
discussões que conduzem à elaboração do “tipo político” do rex
inutilis, feita pelos canonistas entre os séculos XII e XIII. Na base
dessas discussões estava a doutrina do poder do pontífice de depor
os soberanos temporais [...] (AGAMBEN, 2011, p. 113).

Aqui se percebe a íntima conexão da relação de supremacia do poder
transcendental, ou pelo menos, de quem o representa. Isto permanece no decorrer
dos séculos e paira na história, com base nessa separabilidade do poder soberano,
onde um possui a reino e outro o governo, ou ainda, poder temporal e poder
espiritual, autoritas e potestas, dignitas e administratio.
Agambém estabelece a relação entre administrabilidade do mundo, realizada
na contemporaneidade a partir da condição transcendente da economia
financeirizada e que tem nos governos dos mais diversos estados a condição de
sua operacionalidade. Ou dito de outra forma, considera que o governo dos corpos
dos indivíduos e da população realizada de forma eficiente e eficaz pelas estruturas
jurídicas, políticas e administrativas dos estados-nações se faz à luz das imposições
transcendentes da economia financeirizada. Ou seja, a economia financeira
“reina”, mas não governa. A práxis (ou seja, o governo) é realizada pelo Estado e
suas instituições sob o imperativo categórico de que não há outro caminho para
a salvação senão aderir ao modus operandi do capital financeiro, salvaguardado
em suas prerrogativas pelas estruturas jurídicas, pela judicialização da vida, das
relações humanas e sociais em todas as suas dimensões.
2 Do ativismo jurídico ao Estado de exceção: o papel do judiciário diante da
crise política brasileira!
Afinal, o que está acontecendo? Como compreender minimamente as variáveis
constitutivas da “crise política” em que estamos inseridos? A crise política foi
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desencadeada pela crise econômica? A crise política conduz e aprofunda a crise
econômica? Estaríamos diante da crise da economia-política contemporânea?
Ou, a crise política e econômica em curso é uma característica do modo de ser
“tupiniquin” que vive de instabilidades políticas e econômicas, institucionais desde
sua descoberta pelos portugueses? Observação: atente-se para o fato histórico de
que somos uma sociedade que vive de crises e golpes de Estado em intervalos
aproximados de 30 anos. Para a comprovação desta observação verifique-se
apenas o período republicano de 1889 aos nossos dias.
Nesta direção e, à luz dos argumentos arrolados até o presente momento deste
texto, é preciso considerar o argumento de Agamben presente em sua obra
publicada no Brasil, em 2015, intitulada “Meios sem fim”:
“[...] a política parece, hoje, atravessar um eclipse permanente, no
qual se apresenta em posição subalterna à religião, à economia
e até mesmo ao direito, isto porque, na medida em que perdia
consciência de seu estatuto ontológico, ela deixou de confrontar
com as transformações que progressivamente esvaziaram de dentro
suas categorias e conceitos” (AGAMBEN, 2015, p. 9).

Este argumento nos conduz a uma primeira constatação. Em nossas sociedades
contemporâneas de vidas individualizadas, que se movem por meio da opinião
pública, pautadas num modo de vida de plena produção e consumo, a economia
financeirizada alcança condição hegemônica, senão inquestionável na condução dos
rumos da política. O Estado-nação é governado (práxis) na forma reduzida de agência
reguladora dos interesses do capital financeiro de circunscrição global, em seu reinado
glorioso. Medidas econômicas governamentais que incidem sobre populações se
apresentam subservientes aos humores da economia financeira, dos especuladores
que controlam e dinamizam as demandas da economia em sua virtualidade global.
Assim, na medida em que a economia financeira (oikos-nomia) se impõe sobre a política,
fenômenos se apresentam diretamente na esfera política: 1º A retração do espaço
público, lócus por excelência do debate político em que indivíduos no exercício de sua
cidadania e, comprometidos com sua comunidade-cidade debatem e se envolvem
com as questões de interesse comum. 2º O isolamento dos indivíduos à esfera privada
reduzindo a política à gestão administrativa e jurídica dos interesses públicos.
Talvez isto explique em partes o fenômeno que vivenciamos no Brasil entre os
anos de 2000 a 2013, em que o governo brasileiro detentor de recursos econômicos
suficientes (em função do aquecido mercado internacional e, por extensão
dos sucessivos superavits primários alcançados na balança comercial) para o
financiamento do mercado de consumo interno e, por decorrência da produção,
navegava em céu de brigadeiro. Ou seja, durante mais de uma década e meia o
governo administra de forma imanente os interesses transcendentes da economia
financeira global, potencializando a dimensão privada do consumo, fomentando
a retirada de setores de da sociedade brasileira da esfera pública, do embate de
interesses de grupos na garantia do espaço público, da busca e afirmação do bem
comum. A mensagem era clarividente: a salvação estava no acesso ao crédito
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e, por extensão e decorrência no acesso ao consumo, condição da salvação dos
indivíduos em seu insulamento.
Os indivíduos, no exercício de sua cidadania privatizada, incentivados pela
“Constituição de 1988”, sugestivamente intitulada “a constituição cidadã”,
intensificaram seus esforços na ampliação de direitos. O Estado se agigantou,
decorrência necessária da garantia de novos direitos. Paradoxalmente, do ponto
de vista dos interesses econômicos financeiros globais, os discursos presidenciais
apresentaram-se apenas decorativos, sobretudo em datas festivas nacionais. O
discurso por excelência é o do Ministro da Fazenda, que acalma o mercado e os
investidores, garante aos “indivíduos cidadãos” que os fundamentos da economia
estão em segurança, o que também significava afirmar que até o momento a
salvação estava assegurada.
Ao apresentar a “Programação Orçamentária 2013”, no mês de maio daquele ano, o
Ministro da Fazenda, Guido Mântega, buscou viabilizar “a retomada do crescimento
econômico, a geração de empregos, a ampliação dos investimentos, a consolidação
fiscal, a contenção de gastos e o custeio e redução de custos: financeiros, tributários,
energia e infraestrutura” (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2013). Esta apresentação,
elaborada numa perspectiva positiva da economia, apresentava um forte discurso na
tentativa de consolidar investimentos e conquistar a confiança para novos contratos.
No epicentro deste paradoxo encontra-se a contradição do fundamental: por
um lado, o Estado reduzido à condição de agência reguladora dos contratos e
da generosa remuneração ao capital financeiro, e, por outro, na condição de
agência limitada em seus recursos como prestadora de amplos serviços públicos
às populações pobres e, concessionária da extensividade de direitos sociais, que
impõem mais obrigações à capacidade financeira limitada do Estado. Aqui estamos
diante lógica sacrificial exigida pela transcendência da economia financeira global.
A garantia de salvação pela adesão à lógica da economia financeirizada se faz com
oferendas e sacrifícios. Entre os sacrifícios exigidos está o esvaziamento da política,
da ação entre homens na busca de afirmação e garantia do bem comum.
Neste contexto, os partidos se apresentam esvaziados em suas plataformas
políticas. Evaporam-se as propostas políticas partidárias e, com elas a interlocução
entre partido, filiados e sociedade. As mais diversas lideranças partidárias
adequaram seus discursos à eficiência e eficácia na gestão dos contratos públicos
com a iniciativa privada e com o capital especulativo financeirizado.
Apresentam-se, como consenso, senão determinismo expresso nos discursos
e nas ações políticas de governistas e não governistas, as seguintes condições
paradoxais: 1) Não há mais espaço para o exercício da soberania nacional em certas
áreas, sobretudo diante da dinâmica da economia financeirizada global; 2) É preciso
remunerar generosamente o capital em sua forma bancária e financeira; 3) É preciso
ampliar direitos, entre eles a oferta educacional em todos os níveis (mesmo que isto
implique a banalização e a baixa qualidade do ensino, tanto quanto a precarização
das condições de trabalho e de remuneração dos professores) como forma de
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adequar os indivíduos cidadãos as exigências de uma sociedade de plena produção
e consumo; 4) Exigência, senão cláusula pétrea do capital, é o cumprimento da tarefa
governamental de garantir estabilidade social e institucional, por meio da observação
dos “fundamentos da economia”, da geração de emprego e da distribuição de renda
a setores marginais da sociedade. A inobservância dos fundamentos sacralizados
da economia financeira, ou mesmo a suspeita de desequilíbrio fiscal é motivo para
derrubar governos democraticamente eleitos.
No contexto da hegemonia da economia financeirizada sobre a política, a
questão da corrupção se apresenta como forma espetacularizada de criminalização
episódica da política. Em diversos momentos em que a questão da corrupção
política se apresentou na cena pública nacional foi tratada como um problema
de menor importância. Importa afirmar e reafirmar constantemente a paradoxal
“solidez” dos fundamentos da economia.
No entanto, o que a crise política em que estamos inseridos demonstra,
de forma inequívoca, o desmoronamento do sistema político partidário em
virtude de inúmeras questões, entre elas: 1º) Perda gradativa da capacidade dos
partidos políticos sustentarem suas ideologias e propostas partidárias frente aos
imperativos hegemônicos de um sistema econômico que limita as possibilidades
de novos arranjos sociais e políticos; 2º) Reduzidos à condição de agremiações
políticas, cuja finalidade eleitoral e alcance do poder institucionalizado no governo
é apenas o gerenciamento da agência estatal, formam-se amplas coalizões
políticas que representam os interesses apenas dos grupos políticos envolvidos,
desconsiderando-se os anseios dos diversos segmentos sociais; 3º) Contata-se
ainda o alto custo das campanhas eleitorais que no caso brasileiro são financiados
com dinheiro desviado de empresas estatais, de lavagem de dinheiro extorquido
de contratos de obras públicas, entre outras situações que afrontam o erário
público brasileiro. 4º) O número excessivo de partidos políticos, boa parte deles
desprovidos de qualquer proposta programática mínima, fundados com o intuito
de se apresentarem como siglas de aluguel.
Sob os pressupostos da hegemonia da economia financeirizada global, em seu
caráter transcendente, é preciso reconhecer o fenômeno da judicialização da política,
das relações humanas em sua totalidade. Pensar o fenômeno da judicialização
requer constatar uma vez mais a lógica transcendente a partir da qual opera a
economia financerizada e, por extensão, os seus desdobramentos nas sociedades
contemporâneas. Contrariamente ao senso comum, que paira inclusive sobre parte da
intelectualidade, o cumprimento por parte dos governos (gerenciadores do Estadoagência do capital) dos contratos com a economia global não conferem segurança, ou
mesmo a salvação a governos, povos, comunidades e indivíduos cidadãos.
O fundamento “ontológico” da economia, o seu modo de ser é o débito e não o
crédito. O débito é lei universal da economia em seus diversos âmbitos. A economia
da vida requer que todo e qualquer vivente reconheça e aja cotidianamente em
relação ao débito biológico originário. A vida está visceralmente em débito com
a morte, pagando cotidianamente os juros para manter-se viva. A economia da
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salvação requer que se reconheça o débito com o criador. O sacrifício cotidiano
da manutenção da fé é o juro a ser pago para o alcance da salvação. Assim, a
economia financeira global que se assenta no débito de trabalho não-pago, no
constante deslocamento das formas materiais de sua reprodução e, na afirmação
de sua condição com um fim em si mesma, está pautada na promoção constante da
insegurança econômica a que estão submetidos indivíduos e nações. A promoção
constante da insegurança econômica (débito) é a condição da reprodução do
capital que se apresenta na forma de transcendência financeirizada.
A paradoxalidade desta conformação econômica de mundo em que estamos
inseridos apresenta-se no discurso da segurança. O capital a despeito de seu
mecanismo de funcionamento visceral, o débito, exige segurança social e políticas
públicas que viabilizem na forma da estabilidade social o cumprimento dos
contratos. Os Estados promovem junto à população a sensação de segurança, por
meio da ampliação do acesso a direitos e, sobretudo ao crédito e, por conseqüência
do endividamento individual e social. Por outro lado, os indivíduos cidadãos
submetidos ao culto ao crédito, que lhes imputa a condição de seres em débito,
anseiam por segurança profissional, material, vital. Assim, a busca por segurança
exige a restrição da liberdade e a aceitação de uma forma-de-vida sempre em
débito. É neste contexto de mundo caracterizado pela insegurança e pelo crescente
endividamento que se multiplicam os discursos e a ansiedade pela segurança, ou
pelo alcance da salvação pelo contínuo acesso ao crédito e ao consumo.
Assim, com a política transformada em puro meio a serviço da economia
financeirizada, como fim em si mesma, promotora do discurso da segurança e
responsável pela promoção da insegurança, o direito passa a ser sobrevalorizado
senão como mecanismo determinante perpassando todas as esferas das relações
políticas e sociais. A crescente judicialização da vida e das relações sociais justificase num mundo caracterizado pela insegurança. Potencializa-se a crença na justiça
do direito.
A legislação invade, cristaliza-se na forma da lei, a totalidade dos direitos e deveres.
O exercício da cidadania é substituído pela afirmação e garantia jurídica da mesma.
Uma vez mais é importante que se repita: quanto mais intensa se apresenta a crença,
a vontade da judicialização das esferas políticas, sociais e econômicas, menor a
possibilidade do debate, da experiência do pensamento na busca de consensos entre
indivíduos na liberdade de ação cidadã. Mais do que isto é preciso ter presente, que
quanto maior a judicialização das relações humanas, maiores serão as condições de
controle e vigilância e de ação do judiciário, ou de qualquer outra forma de relação
de poder que permita ao poder soberano a decretação do Estado de exceção,
fundamento de todo e qualquer ordenamento jurídico.
Esta condição talvez ajude-nos a compreender o excesso de protagonismo ou de
ativismo do judiciário brasileiro diante da crise política que estamos vivenciando.
É preciso ter presente que, na tradição política moderna e, neste caso, do Estado
brasileiro, o poder judiciário não possui prerrogativas representativas na forma do
poder legislativo e executivo, na medida em que tais poderes se constituem e se
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legitimam por sufrágio universal. Ou seja, o exercício de seu poder de representar,
ou de executar advém do fato dos detentores de cargos terem sido eleitos pela
vontade popular que outorga a possibilidade do exercício do poder soberano aos
eleitos. Os membros do poder judiciário não são eleitos em suas diversas instâncias.
São funcionários que adentraram na carreira jurídica via concurso público e, no
caso dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, bem como da Procuradoria Geral
da União e dos entes sub-nacionias são indicados pelo chefe do executivo.
No entanto, em função da crise de representatividade do poder legislativo, em que
parte significativa de seus parlamentares, encontram-se envolvidos em corrupção,
bem como da crise de confiança instaurada no poder executivo, em função da
condução da política econômica e das exigências de garantias de remuneração da
economia financeirizada e, acrescente-se, a condição particularizada de crise dos
poderes de Estado, a análise e admissibilidade do processo de impeachment pelo
legislativo sobre a representante do poder executivo, bem como as tensões sociais
advindas dos grupos que questionam o governo, o exercício do poder soberano,
daquele que decide tanto pela validade e aplicabilidade da lei, bem como pela sua
suspensão, passou a ser do Poder Judiciário.
No presidencialismo, o protagonismo no exercício do poder soberano pertence ao
poder executivo. Em caso de impossibilidade de exercê-lo diante de determinadas
situações, o exercício do poder soberano compete ao poder legislativo. Somente
em última instância, em momentos de profunda crise, o poder soberano é exercido
pelo judiciário. Assim, o que estamos presenciando na cena política e jurídica
brasileira é uma profunda crise inerente à legitimidade de cada poder e, entre os
referidos poderes. Uma vez mais, porém, é preciso ter presente que na tradição
política ocidental, constitutiva dos Estados modernos compete ao poder legislativo
a representação dos anseios na afirmação da ordem por parte da sociedade.
Assim, cabe ao legislativo o importante papel de legislar e de afirmar e legitimar
legalmente a ordem vigente, bem como vigiar as ações do poder executivo no
respeito ao ordenamento jurídico vigente. Compete ao poder judiciário a função
de poder moderador na garantia da aplicabilidade da lei, bem como a aplicação de
sanções às situações que transgridem a ordem jurídica e constitucional instaurada.
Assim, é preciso reconhecer que o poder judiciário em função de sua natureza
constitutiva não possui legitimidade para o exercício do poder soberano, mas na
cena política brasileira assume a condição do exercício do poder soberano, não
apenas arbitrando as divergências jurídicas advindas da conflagração entre poder
legislativo e executivo, mas intervindo nas ações e decisões de ambos os poderes,
seja o impedimento de ministro nomeado pelo chefe do poder executivo, seja na
ordem emitida ao chefe do legislativo para abertura de processo de impeachment
do vice-presidente do poder executivo.
A manifestação mais clarividente, no entanto, do
judiciário e de sua atuação a partir do Estado de
exceção é inerente à regra; o Estado de exceção é
não tem forma legal, mas a sua aplicabilidade se dá
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daquilo que tem forma legal) deu-se no vazamento e na divulgação das escutas
telefônicas em período não autorizado, de conversas entre a presidenta Dilma e
o ex-presidente Lula. O vazamento destas conversas por ordem do juiz federal de
primeira instância, Sérgio Moro, agride frontalmente os direitos constitucionais
dos cidadãos brasileiros, entre eles, o direito à privacidade.
O que ficou expresso e aceito pela sociedade brasileira no calor das disputas
políticas é o fato de que estamos submetidos à um poder soberano que controla
e pode invadir as vidas dos indivíduos a qualquer momento que assim o entender
conveniente. Ato contínuo, o vazamento e, publicação da referida conversa
telefônica agride frontalmente o direito à presunção da inocência. Ao expor
a público as conversas, o judiciário condenou aquele que era até então apenas
suspeito a julgamento moral por parte da opinião pública, ferindo o princípio de
ampla defesa dos indivíduos nas diversas instâncias jurídicas. Ainda na condição
do ativismo jurídico e, sob nuances de Estado de exceção, o judiciário promoveu
inúmeros vazamentos de conversas telefônicas, bem como de informações
estratégicas advindas do instituto da delação premiada, configurando a ação a
partir dos pressupostos do Estado de exceção.
Ainda na esfera do ativismo jurídico e de sua ação a partir das prerrogativas do
Estado de exceção, é preciso ter presente que os juízes do Supremo Tribunal Federal
são indicados pelo chefe do poder executivo. Após análise e aprovação no Senado,
os juízes da Suprema Corte são empossados em seus cargos desprovidos do fato
de ter que justificar suas ações a qualquer instância avaliadora, seja ela social ou
politicamente constituída e legitimada. Ou seja, o poder judiciário a partir da
Suprema Corte constitui-se num poder em si mesmo, desvinculado de qualquer
controle social ou político, o que justifica, no atual contexto, a pensar o direito
como um fim em si mesmo, desvinculado das demandas sociais que o legitimam.
Sob todos estes aspectos, a crise política em que estamos inseridos justifica a
afirmação do filósofo e jurista Giorgio Agamben, que afirma peremptoriamente:
“Não sabemos do que estamos falando, quando falamos que vivemos numa
democracia”. Nos mais diversos discursos do executivo, do legislativo e do judiciário,
o que se constata é a defesa da democracia. A defesa da democracia também se
apresenta como mote dos diversos movimentos sociais antagônicos em suas
leituras e posicionamentos diante da crise política em curso. Assim, a partir das
perspectivas analíticas de Agamben pode-se inferir que os múltiplos discursos em
defesa da democracia concebem-na como técnica de governo. Ou seja, o anseio
que se expressa em tais discursos é a necessidade de afirmação de sociedades
democráticas seguras, mesmo que tal condição signifique o aumento do controle,
da vigilância, da invasão da privacidade, da retirada de direitos, da segregação de
determinados refugos sociais indesejados.
Nesta direção, os refugiados sírios se apresentam como refugos indesejáveis
das sociedades democráticas e seguras européias. No caso brasileiro, no cenário
de crise em curso, mas, de certa forma anterior ao cenário da crise, os refugos
indesejáveis, alvos de críticas, são os beneficiários dos programas sociais, entre
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outros segmentos sociais outrora marginalizados. Categorias sociais excluídas
que de alguma forma pela ação da agência estatal foram incluídos num certo
segmento social, econômico, de consumo e de produção, prerrogativa e exigência
da dinâmica de acumulação do capital financeiro global. Este fenômeno reforça
perspectivas analíticas advindas da historiografia, da sociologia, da antropologia,
do direito e, em partes, até da filosofia, que apontam para o fato de que a sociedade
brasileira é marcada por relações de poder de fundo autoritário, oligárquico, e até
racial, disfarçado na disseminação do mito da democracia racial.
Porém, a análise de Agamben vai mais longe e aponta para o fato de que
vivemos inseridos em sociedades democrático-espetaculares, caracterizadas pela
produção e o consumo instantâneo de informações, de produtos, de serviços
e de relações humanas. As sociedades democrático-espetaculares movem-se
pela opinião pública formada pela ininterrupta, massiva e seletiva produção de
informações. Tais prerrogativas fazem com que em certos momentos a opinião
pública se apresente sob nuances ditatoriais, fascistas e, até totalitários. Esta
condição também se expressa na opinião pública brasileira em diversas direções,
entre elas: 1º) Em segmentos sociais, que apregoam a volta dos militares ao
poder; 2º) Na agressividade, que se apresenta em debates nas redes sociais; 3º) No
desrespeito por meio do uso de palavras de baixo calão a representantes políticos
legitimamente eleitos; 4º) Em propostas políticas oportunistas e desvinculadas
de amplo debate político e social, entre elas: a instauração do parlamentarismo,
a realização de novas eleições gerais, o impeachment da presidente por ferir a
ordem constitucional vigente por suposto crime de responsabilidade fiscal à
ordem econômica popular, mesmo que no contraponto desta suspeita, o capital
financeiro tenha sido fartamente remunerado ao longo destes governos; 5º)
Na crença em relação ao poder judiciário e na exigência de maior judicialização,
controle e segurança das relações humanas, políticas e econômicas.
Agamben demonstra que as sociedades democrático-espetaculares desconsideram
o problema central da democracia, apresentado desde as origens da Grécia Antiga
por Platão na obra “A República” aos nossos dias, retomado por Hannah Arendt, ao
longo de sua obra e, situado de forma lapidar pelo filósofo francês Jacques Ranciére:
“É óbvio que o ódio à democracia não é novidade. É tão velho quanto
à democracia, e por uma razão muito simples: a própria palavra é a
expressão de um ódio. Foi primeiro um insulto inventado na Grécia
Antiga por aqueles que viam a ruína de toda ordem legítima no
inominável governo da multidão. Continuou como sinônimo de
abominação para todos os que acreditavam que o poder cabia de
direito aos que a ele eram destinados por nascimento ou eleitos por
suas competências. Ainda hoje é uma abominação para aqueles
que fazem da lei divina revelada o único fundamento legítimo da
organização das comunidades humanas. A violência desse ódio é
atual, não há dúvida” (RANCIÉRE, p. 8).

Talvez seja válido sugerir, mesmo que isto seja motivo de crítica ou até mesmo de
agressão verbal por parte de uma opinião pública ensandecidamente alimentada pela
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massiva e seletiva produção de informação, que, em momentos de crise, muito mais
do que “resolver a situação”, “criminalizar a política”, “apontar soluções inovadoras”“ou
mesmo cultivar a crença messiânica num salvador da pátria”, é preciso compreender
a natureza do problema em que estamos inseridos. Se soubermos questionar nosso
modo de ser brasileiros, que se expressa no jeitinho, nos acordos que ofendem a
meritocracia, no autoritarismo disfarçado de democracia, na promiscuidade entre
interesses públicos e privados, temos uma chance de sairmos desta crise menos
medíocres. Teremos dado um passo significativo em direção à civilização, mas, em
relação ao acima exposto, a tendência é continuarmos reproduzindo a barbárie, pois
nos falta a capacidade da experiência do pensamento.
Neste contexto de mundo, questionar é preciso: O que esta acontecendo? Qual a
natureza da nossa crise política? Nossa crise não seria uma crise dos fundamentos
políticos, jurídicos e econômicos? Nossa crença na estabilidade da economia e do
crédito nos fez retirar da política os fins reduzindo-a apenas a meio? Constata-se
o fato inequívoco de que a política reduzida aos meros meios retira a criatividade
e a iniciativa partidária e social de construção de uma proposta institucional e
civilizacional consistente? Será que nos damos conta de que nossas democracias
espetacularizadas, reduzidas a técnica de governo com suas promessas de
plena segurança nos lança na insegurança? Lançados na insegurança da ordem
econômica e social, ansiamos pelo ativismo jurídico, mesmo que isto implique
numa ação pautada no Estado de exceção? Porque exigimos ética na política e
não o fazemos em relação à economia? Conseguiremos superar nossa puerilidade
messiânica à espera de um salvador da pátria? Continuaremos “acreditando”
na “objetividade jurídica” eem suas imposições legais como fim em si mesmo?
Continuaremos apostando na mera aplicabilidade técnica do direito desprovido
do fato de estudá-lo na relação entre legalidade e legitimidade?
Considerações finais
Giorgio Agamben se destaca pela busca de respostas em torno de questões que
sempre se apresentaram como decisórias em torno da civilização ocidental, mas, que
na contemporaneidade, se demonstram clarividentes. Seu raciocínio permite observar
que os rituais políticos, jurídicos e econômicos são carregados de resíduos que não
ficaram no passado da trajetória civilizatória. Eles estão presentes e atuantes nas formas
de poder e a genealogia de suas origens remonta aos pilares da ocidentalidade.
Nesse sentido, vale observar e refletir sobre a submissão da política frente à
administração das formas de vida a partir da operacionalização do direito. A
ausência de qualquer categoria ética é constatada ao analisar contingentes
populacionais jugulados pelas normas da economia financeirizada. Os refugiados
contemporâneos são exemplos da epifania do homo sacer, de corpos desprovidos
de qualquer direito e, como consequência, sob a nudez completa da cidadania, na
luta pela sobrevivência frente aos interesses administrativos de estados europeus.
Além do mais, importante considerar as condições de legitimidade dos atuais
estados democráticos. A espetacularização ritualística somada às opiniões limitadas
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pela economia globalizada reina gloriosamente sobre os interesses públicos. Este
argumento questiona o âmago da soberania nacional frente aos interesses da
economia financeirizada.
O autor italiano ainda lembra que a oikonomia como governo do mundo é absoluta
e, por isso, seu centro glorioso está vazio. Ao eliminar Deus, a modernidade nada mais
fez do que deixar o agir paradigmático providencial do projeto governamental do
mundo. É nesse sentido que o providencialismo teológico se torna herança da política
moderna. Ou seja, a história ocidental é progressivamente um “vir à tona” de um espólio
comando da administração oikonômica sobre um vazio da soberania nacional.
Por fim, vale considerar a ética de manter viva a capacidade de pensar como
categoria política, forma de buscar esclarecimentos em torno do tempo em curso
e um convite a pensar os desafios econômicos, políticos e jurídicos do século XXI
no mundo e, consequentemente, cada vez mais evidentes no Brasil. Certamente,
é possível concluir que a análise agambeniana sobre a estrutura civilizatória do
Ocidente possui a profundidade necessária e ausente dos discursos sobre a atual
crise política e econômica e, por isso, se torna imprescindível frente ao pragmatismo
da contemporaneidade.
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REFLEXÕES SOBRE A CRISE RELACIONAL
ATUAL À LUZ DA FÉ CRISTÃ
REFLECTIONS ON THE CURRENT RELATIONAL CRISIS
IN THE LIGHT OF CHRISTIAN FAITH

Dr. Nedio Pertile
Marcos Quaini
Resumo
A problemática das crises relacionais pode ser observada em diversas áreas da sociedade
(política, economia, ecologia e familiar), e tais crises têm um denominador comum: o
ser humano na sua relação consigo mesmo, com o mundo e com Deus. Como a fé cristã
pode auxiliar este quadro? Este artigo tenta apontar alguns caminhos que podem ajudar
a aprofundar a reflexão. A intenção deste trabalho é trazer à luz alguns conceitos cristãos
ligados à teologia trinitária e às virtudes teologais que podem iluminar o assunto. Estes são
temas importantes trazidos pelo cristianismo que tem algo a oferecer para as interrogações
da humanidade, e que aqui serão tratados, mesmo que de forma breve, para contribuir com
os debates que envolvem as relações e suas crises hoje.
Palavras-chave: Crise. Relação. Trindade. Virtude.
Abstract
The problem of relationship crises can be observed in various areas of society (politics,
economy, ecology and family), and such crises have a common denominator: human beings
in their relationship with themselves, with the world and with God. How can Christian faith
be helpful in this situation? This article attempts to point out some ways that can help
further reflection. The intention of this work is to bring to light some Christian concepts
related to Trinitarian theology and theological virtues that can illuminate the subject. These
are important issues brought by Christianity that has something to offer to some questions
raised by humanity, and here they will be treated, even if briefly, to contribute to the
discussions involving relationships and their crises today.
Keywords: Crisis. Relationship. Trinity. Virtue.

Introdução
Ao longo deste trabalho é possível percorrer um caminho de constatação de
realidades que estão aí, mas que carecem de reflexão. Krisis é um termo tido como
negativo que hoje é normal e rotineiro, mas não se pode subestimar o poder de
transformação desta palavra nas diversas relações humanas.
O ser humano vive de relações o tempo todo, mas há algumas delas que são
fundamentais: a relação consigo mesmo (homem-homem), com o mundo (homemmundo) e com Deus (homem-Deus). Estas precisam ser objeto de reflexão. São
tão importantes que, para serem reorientadas é preciso que se volte à raiz do ser
humano. Esta raiz está em Deus, e isto foi revelado em Cristo. Como Deus e homem
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perfeito, Jesus aponta verdades humanas que não podem ser negligenciadas: o
discernimento entre o bem e o mal na humanidade, a vida intradivina como fonte
do amor entre os homens, são realidades que devem ser trabalhadas.
A partir disto, ou seja, a constatação do problema, no primeiro item, este trabalho
propõe-se, no segundo item, a explanar o tema “Criação e Trindade”. Através da
busca daquilo que é o fundamento do ser humano, quer-se estabelecer um
caminho sólido até à resposta que o mesmo deve dar. Primeiro parte-se daquilo
que é próximo, a criação, investigando os conceitos-chave que dizem respeito
ao homem e à mulher, com a pergunta: “O ser humano pecador é bom?” Depois,
o olhar se dirige à Trindade ad intra buscando elementos para refletir sobre as
relações humanas –“Como a teologia trinitária ilumina a reflexão sobre as relações
humanas?” –, sempre tendo em conta que ao mesmo tempo que o ser humano é
movido por Deus, recebe d’Ele o exemplo do que é amar e se doar até às últimas
consequências. A segunda parte do item dois irá aprofundar os termos perichoresis
e missões divinas, resgatando tais conceitos e mostrando como eles podem
iluminar a vida humana.
O item terceiro, que tem como tema “as virtudes teologais enquanto meio de
restabelecer as relações”, quer ser uma orientação de como o ser humano pode
responder às crises relacionais. Após refletir sobre os pressupostos da estrutura do
ser humano – criado por Deus, querido e inspirado pela Trindade – este trabalho
propõe uma reflexão sobre as três virtudes teologais, de modo que cada uma possa
apontar caminhos para o estabelecimento de sadias relações com o outro, com o
mundo e com Deus. Santo Agostinho escreve: “Se vês a caridade, vês a Trindade”1.
A caridade vivida pelos homens e mulheres é testemunha do Criador, a qual, de um
modo certo e concreto, a vemos realizada em Cristo (cf. Rm 5,8), na sua entrega e
no Espírito Santo que foi derramado no coração dos homens (cf. Rm 5,5). Ver-se-á
então que, no amor, os homens e mulheres são capazes de encontrar sua origem e
força para viver hoje.
Não é intenção deste artigo fornecer resultados definitivos, muito menos esgotar
assuntos tão amplos, como o são as relações humanas, a teologia trinitária e as
virtudes teologais, e, sim, apenas apontar caminhos e suscitar reflexões sobre
como a fé cristã pode iluminar as relações humanas.
1 Onde estão as crises relacionais?
“Crise” é uma palavra que não desaparecerá por falta de uso, pois faz tempo que
a humanidade convive com esta realidade. Etimologicamente esta palavra é de
origem grega, krisis, e, segundo Abbagnano (2012, p. 259), é um “termo de origem
médica que, na medicina hipocrática, indicava a transformação decisiva que ocorre
no ponto culminante de uma doença e orienta o seu curso em sentido favorável
ou não”. Nota-se que antes de ser uma situação tão somente desfavorável ela é um
momento decisivo de transformação, o desenrolar se dará de forma negativa ou
positiva.
1

SANTO AGOSTINHO. A Trindade, VIII, 8, 12.
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A krisis pode ser vista em vários contextos. No âmbito eclesial ela pode ser chave
de leitura para a compreensão da história da Igreja; o adágio Ecclesia semper
reformanda est denota esta necessidade de rever, reorientar, voltar atrás e percorrer
um novo caminho.Novas escolhas também levam as sociedades a constantes
transformações; o tempo impõe necessidades que outrora não eram importantes,
aquilo que é a identidade de um povo ou grupo sempre será confrontado com novas
exigências internas e externas.
Por ser um fenômeno universal, cabe então a pergunta: O que de comum existe entre
todos os grupos, povos, instituições que confere vida à krisis e consequentemente
dinamicidade às transformações?
A resposta talvez esteja na relacionalidade, que denota sempre um vínculo,
um contato, uma ligação, uma interação entre duas ou mais partes. Este aspecto
constitui o ser humano. Sua necessidade social (com os outros, com o mundo e com
Deus) é o ambiente natural para o surgimento das crises. De modo geral é a partir
disto que se entendem as crises enfrentadas na Igreja, na economia, na política, na
ecologia, na família. Todas elas têm como contexto vital o aspecto relacional.
Em todos estes lugares há um questionamento essencial, um paradigma a ser
quebrado ou afirmado, fruto da interação entre as partes. Na Igreja vive-se a
tensão entre os conteúdos da fé e as exigências do mundo pós-moderno; esta
relação entre identidade eclesial e realidade do mundo gera uma constante
crise, e como tal suscita debates, reflexões e soluções; na economia há a tensão
entre economia local e global; na política, em termos de Brasil, vive-se uma crise
de representatividade, a relação entre população e políticos, eleitor e candidato,
as quais parecem ter se desgastado e chegado a um nível delicado; o debate
ecológico atual suscita questionamentos sobre como se tem dado a relação entre
humanidade e meio ambiente, desenvolvimento e preservação; na família, vive-se
um conflito em torno do conceito “família”, de tal modo que a função de homem
e mulher no papel de pai e mãe respectivamente não parece ser mais tão clara na
sociedade.
Estas realidades geram uma nova pergunta: o que de comum existe nestes
contextos de crises relacionais? Provavelmente o elemento comum deve ser
buscado naquele que é o sujeito e ao mesmo tempo objeto das relações, o ser
humano. Na realidade humana três tipos de relação são fundamentais: consigo
mesmo (homem-homem), com a criação (homem-mundo) e com o Outro (homemDeus)2.
Se o ser humano é constante nas três realidades elencadas, convém buscar
nele luzes para guiar a reflexão sobre as crises relacionais; por isso faz-se necessário
voltar o olhar sobre aquela que é a origem do ser humano. É assim que todos fazem
2
Estas são as três relações fundamentais do homem e que foram feridas pelo pecado original.
OCOMPÊNDIO DE DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA evidencia tais relações quando diz: “A consequência
do pecado, enquanto ato de separação de Deus, é precisamente a alienação, isto é a ruptura do homem
não só com Deus, como também consigo mesmo, com os demais homens e com o mundo circunstante”
(CDSI, n. 116).
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quando perdem algo ou constatam um problema, voltam e buscam encontrar o
que se perdeu, retornando assim à origem para entender o fundamento e encontrar
caminhos plausíveis para o presente.
2 Criação e Trindade
O ser humano como criação de Deus, como local de manifestação do sagrado
merece atenção na reflexão sobre si mesmo a fim de que nele se encontrem luzes
que ajudem a buscar caminhos para a solução das atuais crises de relação. Segundo
Berg,
se queremos prestar algum serviço aos nossos contemporâneos,
devemos, necessariamente, acompanhá-los nas suas perguntas
mais fundamentais, as perguntas acerca da base da existência
humana(1973, p. 631).

O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus é o mesmo que hoje
enfrenta situações emblemáticas na relação consigo mesmo, com o mundo no
qual foi criado e mesmo com Deus que o criou. Diante desta falta de clareza, a
pessoa de Jesus Cristo permanece como marco fundamental, pois Ele é que revela
ao homem a verdade de si mesmo (cf. Gaudium et spes, n. 22). O Concílio Vaticano II,
ao formular este conceito abriu as portas para a antropologia teológica provocando
uma reviravolta na visão sobre o ser humano, mundo e Deus. Conhecendo Aquele
que se autocomunica à humanidade (economia), é possível realizar o caminho de
retorno à Trindade em si (imanência) e contemplar o mistério divino, mistério este
no qual o ser humano tem seu lugar, e que por isso pode ensinar a este como
estabelecer sadias relações no mundo contemporâneo.
Voltar à origem do ser humano é buscar a casa onde o mesmo foi amado e
criado; por isso este item resgata alguns conceitos importantes que tratam da ação
trinitária na criação, bem como as consequências desta ação na constituição do ser
humano. É importante esclarecer que este item não quer ser um tratado completo
sobre o De Deo Creatore, contudo alguns temas como pecado, bondade da criação
e alguns conceitos ligados à teologia trinitária são importantes para os passos
seguintes do trabalho.
2.1 O ser humano pecador é bom?
O pecado original não desfaz o otimismo da fé cristã sobre o ser humano, pois seu
fundamento está em Deus. “Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus
ele o criou, homem e mulher ele os criou” (Gn 1,27). O ser humano e toda a criação
são bons (cf. Gn 1,31), pois derivam daquele que é a Bondade. “Deus produziu as
coisas no ser não por necessidade da natureza, mas pelo intelecto e pela vontade”3.
Esta vontade deriva da bondade divina4.
3

S. TOMAS DE AQUINO. Compêndio de Teologia, n. 100.

4

“Cada coisa gerada, com efeito, quer pela arte quer pela natureza, segundo sua forma se assemelha
de algum modo ao agente, porque todo e qualquer agente faz algo de algum modo semelhante a ele
mesmo [...] Ora, a forma do primeiro agente, ou seja, Deus, não é senão sua bondade. Por isso, todas
as coisas foram feitas para que se assimilem à bondade divina” (S. TOMAS DE AQUINO. Compêndio de
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O ser humano, por sua semelhança com Deus, carrega em si a imagem, mesmo
que imperfeita, da bondade que tem o Pai, o Filho e Espírito Santo. Em Deus a
bondade está por natureza n’Ele mesmo, enquanto que, para o ser humano,
a bondade o é pela via da participação.Isto é importante para distinguir duas
condições que caracterizam o ser humano:sua condição de criatura e de pecador.
São dois termos distintos. O que torna o ser humano pecador não é sua condição de
criatura, mas a revolta contra Deus. Este conceito é importante para entender que
mesmo o homem ou mulher mais desprezado pela sociedade tem condições de,
com a devida ajuda, reorientar suas relações. Esta é uma das grandes contribuições
do cristianismo para o mundo; nenhum ser humano pode ser posto ao lado ou
eliminado do meio em que vive, pois sempre haverá uma chance para reatar o
vínculo que o liga a si, aos outros e a Deus.
Portanto, da desordem original5 seguem as consequências atuais da relação do
ser humano consigo mesmo – marcada pelo egoísmo e orgulho – com o mundo
– dominação exploratória – e com Deus – a negação do monoteísmo cristão,
laicismo, indiferença.
2.2 Como a teologia trinitária ilumina a reflexão sobre as relações humanas?
A constatação das crises nas relações fundamentais do ser humano, como fruto
do pecado original, abre a possibilidade de olhar para a vida intradivina e aprender
o que são e como as relações trinitárias ad intra podem ajudar na resolução de
tantos problemas enfrentados na humanidade hoje, não na expectativa de fazer
os homens viverem o Céu na terra, mas na tentativa de reorientar a vida humana
segundo princípios básicos do cristianismo,onde as sociedades podem encontrar
um caminho para uma integração do ser humano consigo, com o mundo e com
Deus.
Neste contexto se faz necessário recordar que nem mesmo em Deus tudo é
igual; não é da diferença que surgem os problemas, mas no modo como se vive
a pluralidade. Ricardo de São Vitor, na obra De Trinitate, antes ainda de Santo
Tomás, trata sobre a bondade divina a partir da caridade e com isso justifica a
pluralidade6 de pessoas. A caridade “tende ao outro, por isso o amor de si não pode
ser a realização perfeita do mesmo” (RICARDO apud LADARIA, 2013, p. 252).O amor
não se dá na igualdade, mas na diferença, ele não existe sozinho, sem um outro
que possa acolher este amor. A partir disto se vislumbra quem é o Pai, o Filho e o
Espírito Santo.
O Pai é entendido como a origem de tudo (paternidade), mas tudo cria por
Teologia, n. 101).
5
“A ruptura da relação de comunhão com Deus provoca a ruptura da unidade interior da pessoa
humana, da relação de comunhão entre homem e mulher e da relação harmoniosa entre os homens e
as demais criaturas” (CDSI, n. 27).

6
A tensão entre unidade e pluralidade é tema clássico na teologia trinitária, contudo não é, aqui, objeto
de estudo.

STUDIUM, Várzea Grande, ano 2, n. 3, p. 1-127, setembro 2016

Dr. Nedio Pertile | Marcos Quaini

|

105

meio do Verbo. “Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito” (Jo 1,3). Em
Cl 1,16-17 diz: “Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis
e as invisíveis [...] tudo foi criado por ele e para ele. É antes de tudo e tudo nele
subsiste” (filiação).O Espírito Santo procede do Pai e do Filho (expiração). As quatro
propriedades (paternidade, filiação, processão e expiração) não são comuns
às três Pessoas, não há confusão entre elas. Nisto reside o valor e grandeza da
relacionalidade trinitária, “a peculiaridade de cada Pessoa [...] está sempre definida
em relação às outras Pessoas” (BOFF, 1987, p. 75). É possível conceber uma
particularidade, mas nunca um isolamento. Estabelecer as relações humanas que
levem em conta esta realidade da vida intradivina implica em estreitar os laços para
uma sadia dependência de uns para com os outros, reconhecendo as liberdades e
os limites de cada um.
Esta relação entre as três Pessoas é tratada por Ricardo de São Vitor. O mesmo
afirma que na Trindade há um consortium amoris. O Pai e o Filho amam-se
mutuamente, o amor dado é o amor recebido, e tal amor incendeia em caridade
e transborda em amor a um terceiro. A perfeita felicidade pede um terceiro, não
apenas dois,e este terceiro é conjuntamente amado. Logo, nesta relação de amor
não pode haver um que ame mais ou outro que ame menos, neste sentido há uma
igualdade entre as pessoas. Portanto, a dimensão da perichoresis ou circumincessio
– interpenetração entre as pessoas divinas – também deve ser considerada nesta
reflexão não apenas por significar a unidade profunda entre as Pessoas divinas,
mas porque tem muito a ensinar aos relacionamentos humanos.
A humanidade pode aprendera viver esta doação radical ao outro pelo auxílio
da graça de Deus. O Espírito Santo, procedido do Pai e do Filho, presente desde a
criação, manifestado no mundo pelo Filho, é dado como supremo Dom de Deus ao
ser humano7. Para Agostinho “Dom” é o nome por excelência do Espírito Santo, pois
revela a relação com o Pai e o Filho (cf. CANTALAMESSA, 2013, p. 88). À humanidade
Deus se dá como Dom; nisto precisamente se vê o amor de Deus pelos homens e
mulheres, Deus que tanto ama sua criatura não poderia deixar de dar aquilo que de
maior valor tem para si, o amor mesmo, ou, Deus mesmo.Cabe ao ser humano viver
este amor permitindo que Deus, ao mesmo tempo em que concede a salvação,
colha os frutos da fidelidade do ser humano.
2.3 Perichoresis e missões divinas
Embora já se tenham feito alguns apontamentos sobre este tema, convém que
seja feita agorauma explicitação mais detalhada da teologia trinitária aplicada
à realidade humana. A tentativa aqui não é de reduzir a Trindade ao mundo
humano, mas de buscar como a teologia trinitária pode auxiliar o ser humano nas
suas relações. Por isso dois conceitos serão mais aprofundados aqui: perichoresis e
missões divinas.
As propriedades das Pessoas divinas são entendidas na medida em que se
relacionam umas com as outras. O Pai não seria Pai se fosse igual ao Filho, o Filho
7

cf. SANTO AGOSTINHO. A Trindade, XV, 19, 36.
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não seria o Filho se fosse o Espírito Santo. Cada um tem uma concretude própria,
de modo que fica claro o ser e agir de cada um. Há uma relação importante entre
o EU-TU divino que gera comunhão na doação mútua e eterna. Sabe-se que este
amor foi dado aos homens em Cristo, porém como isto se dá? Como os homens e
mulheres são integrados neste amor divino?
A participação do ser humano em Deus é a meta da vida cristã. Jesus Cristo veio
salvar o mundo, gerar comunhão entre o Pai e a humanidade, o Espírito Santo
concretiza esta salvação e santificação. Os homens, portanto, são envolvidos na
realidade divina de modo único e eterno.
A Revelação cristã aconteceu plenamente; o Filho se deu a conhecer e manifestou
a existência do Pai, ambos enviaram o Espírito Santo, o Consolador. Os homens são
integrados neste amor divino graças à doação ativa do Filho e do Espírito Santo que
“conduzem ao amor” e “trazem o amor” do Pai, que é do Filho e do Espírito Santo.
O autor da Sequência, de Pentecostes, com muita sabedoria, chamou o Espírito de
“Pai dos Pobres”. De modo único este título expressa o amor divino que cuida e
ampara os homens. Todos são os pobres de Deus, pois continuamente necessitam
da Graça divina. Mateus apresenta Jesus Cristo falando: “Não são os que têm saúde
que precisam de médico, e sim os doentes” (9,12). Todos os homens e as mulheres
necessitam desta misericórdia divina.
“Enviando o Filho, o Pai abre, por assim dizer, em uma espécie de ‘extensão’, o
abraço interdivino, para incluir, num abraço mais amplo (?), os homens” (BERG,
1973, p. 638). O Criador, por um amor que foge à compreensão humana, se dá aos
homens, comunica não algo, mas a sua vida, comunica a si mesmo, oferece-se à
humanidade num desejo pleno de ver o ser humano saborear a realidade divina.
Esta dimensão toca a vida do cristão e o convida e impulsiona a agir deste
modo. No dar-se de Deus à humanidade há uma dimensão de perichoresis, que se
manifesta no ato do Filho de Deus de se dar todo ao ser humano na encarnação,
em toda vida terrena, tendo a Cruz como ápice. Esta capacidade divina de se dar
todo no Filho e no Espírito Santo ao mundo convida para que o ser humano se
coloque na vida do outro com todos os dons e capacidades que tem para ajudar. A
vida cristã não coaduna com o egoísmo, mas com aquilo que Paulo diz: “Ainda que
livre em relação a todos, fiz-me servo de todos, a fim de ganhar o maior número
possível” (1Cor 9,19).
O ser humano possui naturalmente este profundo desejo de comunhão, contudo
as relações humanas são marcadas pela aceitação e não-aceitação do outro. Há
uma frustração que marca a vida de homens e mulheres, mas “o mistério da vida
íntima de Deus, revelado, dá-nos um vislumbre de que, talvez, esta frustração não
seja a última palavra, nem para nós” (BERG, 1973, p. 634). Este mistério ilumina a
tensão que se dá nas relações humanas e convida a buscar a ser com o outro numa
confiança, num desejo de comunhão que dá e recebe.
3 As virtudes teologais como meio de restabelecer as relações
O agir de Deus ad extra (as missões divinas, a economia divina) manifesta
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a realidade ad intra (perichoresis). Em suas missões o Filho e o Espírito Santo
iluminam e agraciam o ser humano capacitando-o a responder ao chamado
divino para participar da Glória de Deus; por isso não se pode dizer que Jesus dá
apenas um exemplo de como viver, ou que a ação do Espírito Santo no mundo é
apenas uma mágica, uma história sobre o amor de Deus que causa admiração e
encantamento; tudo isto é válido na literatura, mas, na prática, não.A missão do
Filho e do Espírito traz o auxílio da graça ao ser humano. É precisamente por isso
que este trabalho se desdobra na explicitação das virtudes teologais; sendo elas
virtudes infusas, revelam como a vida divina é capaz de adentrar na humanidade e
refazê-la a partir de dentro, sempre respeitando o querer humano. No contexto das
crises relacionais é um convite para que os homens e as mulheres se percebam no
mundo e possam construir sadias relações consigo mesmo (homem-homem), com
o mundo (homem-mundo) e com Deus (homem-Deus).
Antes de abordarmos as virtudes teologais, façamos um breve aceno ao conceito
de “virtude”. Um conceito geral do termo “virtude” é aplicado por Ancilli (2012, p.
2546) enquanto “hábito operativo bom”, hábito como força que aperfeiçoa o sujeito;
operativo enquanto conduz o hábito a um fim; bom porque ajuda a alcançar a
perfeição. Sabe-se que o homem se coloca a caminho da perfeição quando adere a
Deus (cf. ANCILLI, 2012, p. 2546). Neste sentido entende-se que virtudes teologais
dizem respeito às qualidades que Deus infunde, sendo Deus mesmo o seu objeto
e fim. Elas não são metas em si mesmas, mas “caminho para a verdadeira felicidade
humana que é a visão de Deus” (cf. DETONI, 2010, p. 100-101).
3.1 Fé
O apóstolo Paulo, em1Cor 13,1-13, escreve sobre a fé, a esperança e a caridade.
A primeira delas, a fé, compreende dois momentos simultâneos: o dom e a tarefa.
Enquanto dom, a fé é dada por Deus (cf. Mt 11,25; 16,17). Todos os que perseveram
no cristianismo fazem-no porque creem que ele tem algo que alimenta as suas
vidas e os fazem buscar aquilo que não se vê, e nesta busca está a tarefa; a partir do
momento que o ser humano encontra em Cristo as respostas contundentes para
seus enigmas, passa a moldar sua vida segundo Ele.
Santo Tomás de Aquino diz que “crer é um ato do intelecto que adere à verdade divina
sob a moção da vontade, que Deus move pela graça”8. Assim ele sintetiza a relação ser
humano e Deus, a qual funda a fé como ato humano e divino. Neste sentido, a fé motiva
e gera as ações humanas; pela fé, as pessoas realizaram grandes feitos, por outro lado,
quando a fé se torna escrava do egoísmo, gera efeitos desastrosos; a partir dela, o ser
humano é chamado a olhar o outro, o mundo e Deus de modo diferente.
A partir da fé, o ser humano é convidado a olhar o outro como um irmão, um
companheiro e não, segundo a lógica econômica, um concorrente; o mundo deve ser
visto como um lugar a ser cuidado, ao qual se pertence. Segundo Papa Francisco, o
mundo deve ser visto como uma “casa comum” (LS, n.13); o ser humano de fé tem a
criação de Deus diante dos olhos, não um terreno imperfeito ou selvagem passível de
exploração; o próprio Deus é uma realidade que ao ser contemplada com os olhos da
8

SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica, II-II, a. 2, q. 9.
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fé passa a ser não apenas o totalmente Outro, mas o totalmente Próximo. Pela fé passase a ver o rosto de Deus manifesto em Cristo. Bento XVI diz: “Jesus não nos diz algo de
Deus, não fala simplesmente do Pai, mas é Revelação de Deus, porque é Deus, e assim
revela-nos o rosto de Deus”9.Este olhar de fé então é capaz de gerar a esperança.
3.2 Esperança
A esperança nasce como consequência da fé. “A fé é a garantia dos bens que se
esperam, a prova das realidades que não se veem” (Hb 11,1). Bento XVI, na encíclica
Spe Salvi, comenta este versículo afirmando que a fé não é apenas uma aceitação das
realidades futuras e que ainda não fazem parte do agora, pelo contrário, ela nos dá
já agora algo da realidade esperada, e esta realidade presente
constitui para nós uma ‘prova’ das coisas que ainda não se vêem. Ela
atrai o futuro para dentro do presente, de modo que já não é o puro
‘ainda não’. O fato de este futuro existir muda o presente; o presente
é tocado pela realidade futura, e assim as coisas futuras derramam-se
nas presentes e as presentes nas futuras” (SpS, n. 7).

Não é uma simples esperança terrena, nem a soma delas, embora as compreenda
e eleve. A esperança cristã está voltada para o Reino dos Céus, reino este que, de
certa forma, toca a realidade atual. Tal esperança está ligada Àquele que é a razão
da fé. “Continuemos a afirmar nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa”
(Hb 10,23). Lançar o olhar na vida de Cristo é essencial para que o cristão consiga
enxergar além das realidades terrenas; o próprio Jesus convida a viver o agora
iluminado pelo que há de vir (cf. Mt 5,1-12; Lc 6,20-23), tendo em conta que toda a
vida presente deve ser pautada pela busca do Reino de Deus (cf. Mt 6,33).
Hoje, contudo, esta busca pelo Reino de Deus, este desejo da vida eterna, não
é claro; viver eternamente parece ser um tédio, uma condenação, por outro lado
se busca freneticamente atrasar a morte; o ser humano não sabe o que pedir (cf.
Rm 8,26). Os homens e as mulheres não sabem realmente o que querem, a única
certeza é que existe algo de desconhecido que atrai o ser humano (cf. SpS, n. 11).
Dizer que este desconhecido seja a vida eterna é certo, mas para as pessoas de
hoje parece que este termo não é compreensível. Para entender esta “vida eterna”
é preciso, com o pensamento, sair deste mundo e pensar que na eternidade não há
um dia após o outro, mas um “instante repleto de satisfação, [...] Seria o instante de
mergulhar no oceano do amor infinito, no qual o tempo [...] já não existe”(SpS 12).
O instante em que há somente a vida plena, onde Jesus diz: “Eu vos verei de novo
e vosso coração se alegrará e ninguém vos tirará vossa alegria” (Jo 16,22).É este
encontro que a esperança cristã deseja.
O anseio de estar face a face com Deus (cf. Ex 33,11a)é o fim desta esperança, e
é ela que indica como estabelecer uma saudável relação com o outro, o mundo e
Deus. Ter em conta a esperança na relação com o outro implica em acreditar que
9
BENTO XVI. Jesus Cristo "mediador e plenitude de toda a Revelação". Audiência Geral de 6 de Janeiro
de 2013. Disponível em: <https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/audiences/2013/documents/
hf_ben-xvi_aud_20130116.html> . Acesso em: 18 set 2016.
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ele pode herdar o Reino dos Céus, e isto traz implicações concretas para a vida
terrena. Um exemplo disto é olhar para um criminoso e ver nele alguém que, com
a devida ajuda, pode ser recuperado; outro exemplo disto é ver que na família, um
pai alcoólatra é merecedor do amor divino. Tais sofrimentos são uma escola onde o
cristão pode aprender a colocar-se como propagador do bem e da cura, tal como
Jesus;a esperança, com relação ao mundo, leva a olhar para os males já buscando
saídas, e também ensina a ver, com paciência e discernimento, realidades complexas
onde interesses particulares se impõem sobre os interesses público.“ Toda ação séria
e reta do homem é esperança em ato” (SpS 35). Tal ação pode ser chamada de uma
esperança ativa, pois além de sustentar a vida do cristão em meio aos males, imprime
nos homens e mulheres uma inquietação que os leva a agir na sociedade.
Também com Deus os seres humanos são chamados a rever as suas relações.
A oração é uma escola que leva ao amadurecimento da relação com o Outro. Na
oração o ser humano pode aprender o que pedir a Deus, que seja digno d`Ele.
“Deve aprender que não pode rezar contra o outro [...] que não pode pedir as coisas
superficiais e cômodas que de momento deseja” (SpS, nº 34). Frequentemente se
colocam as esperanças de agora diante de Deus e se omite a Esperança como desejo
profundo de entrar em comunhão com Ele. O ser humano é chamado a reorientar sua
esperança tendo a fé como mestra da confiança em Deus (cf. Hb 12,1-2), caminhando
em sua direção como fim último e meta da vida humana. Esperando em Deus pela
fé, o ser humano é chamado a responder à realidade manifestando o amor divino.
3.3 Caridade
A caridade é a virtude pela qual a fé e a esperança, bem como toda vida cristã,
alcançam sua plenitude (cf. 1Cor 13, 1-13).Ela é o cerne do cristianismo e leva a
relativizar tudo em razão do amor. Também aqui a característica de ser dom e tarefa
é primordial.O mandamento de Jesus (cf. Jo 15,12)implica uma decisão, um fazer,
mas que é agraciado pelo amor de Cristo: “Como eu vos amei” (Jo 15,12).Tendo isto
por verdade o ser humano é convidado a fazer parte desta vida divina seguindo o
Cristo. Sem este fazer o dom não pode ser vivido plenamente. O Papa Francisco, de
certa forma, trata disto quando diz: “O amor cristão tem a qualidade da concretude
[...] E quando não há esta concretude, pode-se viver um cristianismo de ilusões”10.
Esta concretude é o amor que se desdobra em ação, dom que se faz tarefa.
A caridade inspira a relação com outro, na medida em que o outro deve ser o
destinatário do amor numa doação total de si. “Ainda que livre em relação a todos,
fiz-me servo de todos” (1Cor 9,19). Paulo coloca sua liberdade a serviço dos outros;
em Mt 20,26 Jesus diz: “Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso
servo”. Assim a relação com o outro exige um despojamento total, como foi a vida
de Cristo. No âmbito familiar isto é traduzido na atitude de procurar amar mais
do que ser amado11, buscar o bem do outro; ter paciência, sabendo que o outro
10

FRANCISCO, Papa. O amor não é uma telenovela. Disponível em: <http://www.news.va/pt/news/oamor-nao-e-uma-telenovela>. Acesso em: 23 set 2016.

11
“Pertence à caridade mais amar do que ser amado” (SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica, II-II,
q. 27, a. 1, ad. 2).
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também tem direitos12 e pode errar; na vida social a pessoa necessita haurir forças
no amor de Cristo (cf. 2Cor 5,14) e dar testemunho de respeito para com o diferente,
compaixão e serviço desinteressado.
Na relação como mundo, a caridade implica em dois movimentos, um de
enfrentamento das realidades que contradizem o evangelho13, outro que se volta
para aqueles que mais necessitam14. Na relação com a ecologia, por exemplo, o
Papa Francisco convida a uma “conversão ecológica, que comporta deixar emergir,
nas relações com o mundo que os rodeia, todas as consequências do encontro
com Jesus” (LS, n. 217), e isto se reflete no cuidado com o meio em que se vive; no
contexto humano a caridade alcança o âmbito social e político, “a caridade social nos
leva a amar o bem comum e a buscar efetivamente o bem de todas as pessoas”(CDSI,
n.207), seja pelo exercício político, seja pelo trabalho em prol do mais vulneráveis.
A virtude da caridade, especificamente a caridade fraterna, além de ser a mediação
de acesso a Deus (cf. 1Jo 4,20), retifica a relação com Ele a partir do momento em
que ensina a ver n`Ele o fundamento da realidade, pois “Deus é amor” (1Jo 4,8).
O amor para com Deus não é um sentimento, mas um caminho onde Ele vai se
revelando (cf. Lc 24,13-35), onde a vontade humana vai se conformando com a
de Deus, numa união de intelecto, vontade e sentimento (cf. DCE, n. 17). Tal união
passa a ser tal que a vontade de Deus deixa de ser estranha, e vai se tornando
uma só com a do ser humano. Este amadurecimento deve levar os homens e as
mulheres a uma intimidade com o Senhor pela oração, tanto individual como
comunitária. Quando isto acontece, estes momentos passam a ser desejados, não
se reduzem mais a ser simples rito ou obrigação; também a relação com o próximo
passa a ser de fraternidade, serviço e doação.
O amor é “divino”, porque vem de Deus e nos une a Deus, e, através
deste processo unificador, transforma-nos em um Nós, que supera as
nossas divisões e nos faz ser um só, até que, no fim, Deus seja ‘”tudo
em todos” (1Cor 15, 28) (DCE, n. 18).

Este é o mistério da caridade na vida do ser humano, talvez nisto se possa entender
Santo Agostinho quando ele escreve: “Tu a vês, a Trindade, se vês a caridade”15.

12

“Esta paciência reforça-se quando reconheço que o outro, assim como é, também tem direito a viver
comigo nesta terra. Não importa se é um estorvo para mim, se altera os meus planos, se me molesta com
o seu modo de ser ou com as suas ideias, se não é em tudo como eu esperava. O amor possui sempre um
sentido de profunda compaixão, que leva a aceitar o outro como parte deste mundo, mesmo quando
age de modo diferente daquilo que eu desejaria” (AmL, n. 92).

13

“É verdade que para o cristão é uma necessidade e um dever lutar contra o mal através de muitas
tribulações, e sofrer a morte; mas, associado ao mistério pascal, e configurado à morte de Cristo, vai ao
encontro da ressurreição, fortalecido pela esperança”(Gaudium et Spes, n. 22).

14

“E também, quando for necessário, tendo em conta as circunstâncias de tempos e lugares, pode ela
própria, e até deve, suscitar obras destinadas ao serviço de todos, sobretudo dos pobres, tais como
obras caritativas e outras semelhantes”(Gaudium et spes, n. 42).

15

SANTO AGOSTINHO. A Trindade, VIII, 8, 12.
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Conclusão
As crises relacionais, mais do que um obstáculo, são oportunidades. “O realismo
cristão vê os abismos do pecado, mas os vê à luz da esperança, maior do que todo e
qualquer mal, dada pelo ato redentor de Cristo que destruiu o pecado e a morte” (CDSI
121).Somente este olhar positivo sobre realidades um tanto quanto obscuras pode
colaborar para que as pessoas estabeleçam um caminho que apresente soluções.
A busca por retificar as relações rompidas ou mal estabelecidas convida o ser
humano a percorrer um caminho a partir de si e com Deus, caminho este que
o convida a olhar para sua origem trinitária. Contemplando a criação,vê-se nela
sinais da beleza e da simplicidade da Trindade, as quais sustentam e acompanham
a humanidade ferida pelo pecado. “Somente na relação com Ele podem [os
homens e as mulheres] descobrir e realizar o significado autêntico e pleno de sua
vida pessoal e social” (CDSI36).
A vida pessoal e social mantém uma relação de proximidade, cooperando para
levar o ser humano a uma proximidade com Deus. Bento XVI afirma que “só a
minha disponibilidade para ir ao encontro do próximo e demonstrar-lhe amor é
que me torna sensível também diante de Deus” (DCE, n. 18). É nesta ligação entre a
vida de fé pessoal e social que se dá o exercício das virtudes teologais.
A vivência da fé, esperança e caridade, conduz a pessoa a Deus e ao próximo. Em
resposta ao amor livre e gratuito de Deus o ser humano é chamado a reorientar
suas relações. É para isso que as virtudes teologais da fé, esperança e caridade, são
dadas por Deus como dom, mas o ser humano é convidado a aperfeiçoar estes
dons (cf. 1Cor 12,31). As relações na família, na economia e na política, entre outras,
caminharão para uma resolução na medida em que o homem, sujeito e objeto
destas relações, souber orientar sua vida a partir da via da caridade, motivada pela
fé e alimentada pela esperança.
Portanto, o tripé fé-esperança-caridade, com o auxílio da graça de Deus, é capaz
de refazer as relações do ser humano consigo mesmo, com o mundo e com Deus,
integrando a vida humana e gerando comunhão. Tal comunhão é capaz de abrir
a vida para um encontro, que constantemente “tira-me para fora de mim mesmo
projetando-me para Ele e, deste modo, também para a união com todos os cristãos”
(DCE, n. 14).
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PRONUNCIAMENTOS
SPEECHES
DISCURSO DE INAUGURAÇÃO DO AUDITÓRIO
DA FACULDADE CATÓLICA DE MATO GROSSO
INAUGURATION SPEECH OF THE AUDITORIUM OF MATO
GROSSO`S CATHOLIC COLLEGE

Senhores, Senhoras!
Senhores Bispos do Regional Oeste – 2; Corpo Docente e Discente da Faculdade
SEDAC; Engenheiros, Mestres de Obras, Pedreiros, Carpinteiros, Serventes,
Eletricistas, os mais diversos Profissionais que gotejaram o seu suor nesta
construção: nossos Benfeitores... BOM DIA!
Nós nos emocionamos no dia 31 de julho de 2015 – ano passado! – dia no qual
fizemos o LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL deste AUDITÓRIO!
Agora, depois de tão pouco tempo, “o sonho que sonhamos juntos”, no dizer de
Dom Helder Câmara, “AGORA É UMA REALIDADE!”.. “PORQUE SONHAMOS JUNTOS!”
Penso estar lendo na mente de todos os presentes um nome que sintetiza desde
os Engenheiros-Projetistas aos Mestres de Obras, Pedreiros, Marceneiros, Serventes;
penso estar lendo na mente de todos um nome que sintetiza os Bispos do Regional
Oeste – 2 que apostaram e acreditaram neste SONHO; penso estar lendo UM NOME
na mente de todos os presentes desde o Corpo Docente, Discente e Funcionários,
Funcionárias desta Faculdade Católica de Mato Grasso; o NOME, que sinto estar
lendo na mente de todos os presentes é o seu, PADRE EDSON SESTARI! Magnífico,
Reitor, Diretor Geral. O Senhor foi o Maestro-Regente desta “magnífica Orquestra”,
este AUDITÓRIO, que hoje inauguramos!
A Bênção de Deus que hoje daremos nas dependências deste novo Auditório
significa dizer: “Deus, continue a ser nosso Companheiro e Cúmplice neste novo
tempo que este AUDITÓRIO inicia na nossa FACULDADE CATÓLICA DE MATO GROSSO.
PARABÉNS A TODOS NA SUA PESSOA, PE. EDSON SESTARI! VOSSA REVERENDÍSSIMA
SINTETIZA ESTA PLÊIADE NA CONSTRUÇÃO DESTE NOSSO AUDITÓRIO, E, QUE
DEUS NOS ABENÇOE HOJE E SEMPRE! AMÉM!!
Dom Milton Antônio dos Santos, SDB
Arcebispo Metropolitano de Cuiabá, MT
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AUDITÓRIO DA FACULDADE SEDAC – ESPAÇO PARA
DEBATE DE GRANDES TEMAS
AUDITORIUM SEDAC COLLEGE - SPACE FOR DEBATING GREAT THEMES

Queridos Irmãos no Episcopado! Querida Família e Comunidade Acadêmica
SEDAC: Direção, Administração e Funcionários; Coordenação Pedagógica e
Professores; Alunos desta Instituição; Autoridades presentes; Sra. Lucimar Campos,
Prefeita de Várzea Grande.
A inauguração deste espaço representa para o Regional Oeste 2, do Estado de
Mato Grosso, mais uma conquista importante na consolidação da presença da
Igreja neste imenso Estado. Confirma a história desta instituição que é desde
sempre uma decisão corajosa e necessária na edificação do Reino de Deus em
terras mato-grossenses, também, carne de nossa carne e sangue de nosso sangue.
Uma instituição de serviço a este querido povo que busca ainda hoje alguma coisa
melhor.
Somos gratos a todos os que acreditam neste projeto desde a primeira hora até
o dia de hoje.
Desejo que este espaço seja oportunidade democrática e participativa, tanto
para a Comunidade Acadêmica SEDAC quanto pela presença de pensadores,
intelectuais, administradores públicos, bem como da iniciativa privada, pastoralistas
e missionários.
Sonho que este local favoreça o fluir do debate diante dos grandes temas que
tecem o mundo em economia global, o Brasil em expansão e o Mato Grosso em
progresso constante, ainda com maior expressão.
Sonho que os grandes problemas que tocam a vida integral do Mato Grosso
possam ser aprofundados e proponham-se caminhos e soluções a partir da ética
universal enaltecida pela verdade no centro.
Os grandes desafios sejam enfrentados com coragem e envergadura dialogal e
interdisciplinar.
A riqueza e a pobreza devem ocupar seu espaço neste ambiente de diálogo e
debate e sua justa distribuição.
O mundo, o homem e Deus sejam pontos de partida para a realização de
seminários, congressos, simpósios, palestras, eventos e oração e encontrem aqui
o seu lugar.
Sonho que a comunidade indigenista tenha olhar específico diante de sua vida e
história, inundadas pelas hidrelétricas.
Sonho que o agronegócio e o agrotóxico nos inquietem neste espaço para o
grande debate e, quem sabe, pensar outro mundo possível.
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A emancipação do Mato Grosso seja democrática e pacífica, questão essa que
também seja pauta de nossa programação acadêmica.
O desmatamento irregular, somado ao impacto ambiental, pelo garimpo, faça
eco, em nossos discursos aqui proferidos, com a intuição profética.
Sonho que o cuidado com a “res publica” seja provocação no exercício da cidadania
em nossas entradas neste espaço cultural em rápida transformação.
A ciência e a tecnologia iluminadas pela fé produzam efeitos responsáveis para
com o homem de hoje e não se criem monstros.
Sonho que o diálogo intercultural multifacetário e interreligioso encontre lugar
na agenda deste local.
A humilitas acadêmica em pensar o desenvolvimento equilibrado, democrático e
sustentável, provoque nosso cérebro em vista do integral bem estar social de todo
o ser humano.
O Estado de Mato Grosso, segundo dados do IBGE de 2010, compreende 3.035.122
habitantes, o que corresponde a 1,59% da população nacional e a 3,3 habitantes
por km²; em 2015, contavam-se 28.592.183 cabeças de gado.
O Estado de Mato Grosso distribui-se entre o Pantanal (7,2%), o Cerrado (38,29%)
e a Floresta Amazônica (50%).
Ainda segundo dados do IBGE, no Estado de Mato Grosso registram-se 23
unidades de conservação federal, 46 unidades de conservação estadual e 36
unidades de conservação municipal.
Segundo o Relatório Estadual dos Direitos Humanos (2015, p. 73), o uso de venenos
no Brasil é de 4.6 litros por pessoa ao ano, enquanto que, no Estado de Mato Grosso,
a média é de 46,4 litros por pessoa ao ano; já em Lucas do Rio Verde, a média
chega a 120 litros de veneno por pessoa ao ano. Disto seguem as conseqüências:
intoxicação aguda, doenças crônicas, problemas na reprodução da vida, câncer,
mal de Parkinson, má formação fetal.
Segundo dados da SEMA (Secretaria do Meio Ambiente), no Estado matogrossense constatam-se 9.161.923 de hectares de terra em plantio de soja,
8.837.296 de hectares em plantio de milho e 591.697 hectares em plantio de
algodão. Constatam-se ainda neste Estado, 578 assentamentos, dos quais 430
foram implantados pelo Governo Federal (INCRA), 127 foram implantados pelo
Governo Estadual (INTERMAT), 16 foram implantados por iniciativas municipais,
havendo inclusive 05 projetos do INCRA em forma de glebas.
A posse da terra em Mato Grosso conta com as medidas do coronelismo e da
grilagem.As políticas de colonização geram conflitos e violência no campo.
Queridos! Eu desejo os parabéns ao SEDAC se estas e demais questões forem palco
democrático para amplo debate, vencendo os velhos paradigmas. Cumprimento a
comunidade Institucional SEDAC na esperança de que estas questões não vão ser
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tratadas como periféricas ou em segundo plano. Este espaço pode tratá-las com
amor, paixão, ternura, respeito, compromisso e responsabilidade à base do bom
diálogo. Sucesso! Parabéns! Obrigado!
Dom Neri José Tondello
Bispo diocesano da Diocese de Juína, MT.
Presidente da CNBB Regional Oeste 2.
Presidente da ADAC – Associação Dom Aquino Corrêa.

AUDITÓRIO DA FACULDADE SEDAC – NOVOS CONTEXTOS E NOVOS ESPAÇOS
EDUCACIONAIS
AUDITORIUM SEDAC COLLEGE - NEW CONTEXTS AND NEW EDUCATIONAL SPACES

Excelentíssima Prefeita do Município de Várzea Grande, Lucimar Sacre de
Campos; em seu nome saudamos todos os representantes do poder público,
aqui, presentes; Excelentíssimo e Reverendíssimo Arcebispo da Arquidiocese
de Cuiabá, Dom Milton Santos; em seu nome saudamos todos os bispos aqui
presentes; Reverendíssimo Pe. Reginaldo de Oliveira; em seu nome saudamos
e acolhemos todos os formadores; Reverendíssimo Frei Nedio Pertile; em seu
nome acolhemos todos os professores(as) da Faculdade SEDAC; Reverendíssimo
Pe. Júlio Paulino da Silva, Arquiteta Neiva, engenheiro Marcos e Valderson
Santos, mais conhecido como “Tracajá”; em vossos nomes saudamos a todos
os colaboradores (funcionários) desta Instituição e desta obra; Reverendíssimo
Pe. Jair Fante; em seu nome acolhemos todos os representantes das pastorais,
movimentos e serviços deste regional da CNBB; Reverendíssimo Pe. Evandro
Stefanello; em seu nome saudamos todos os presbíteros, religiosos (as) do Mato
Grosso; Senhor Michael Erlo, presidente do Diretório Acadêmico do SEDAC; em
seu nome acolhemos e saudamos todos os alunos de graduação, pós-graduação
e extensão da nossa Faculdade; Senhor Agenor Lodi e Ladir Lodi; em seu nome e
da sua família saudamos e agradecemos todos os benfeitores desta obra e desta
Instituição. Enfim, acolho a todos(as) aqui presentes fisicamente, mas também
acolho a muitos irmãos (as) que estão presentes espiritualmente.
Senhores e senhoras! A inauguração deste espaço precisa ser compreendida
como reflexo de alguns contextos mais amplos: a) os debates, publicações
e comemorações da Congregação para Educação Católica da Santa Sé, b) a
ampliação da missão institucional desta Instituição, c) a abertura de novos cursos,
d) as parcerias internacionais.
No contexto dos debates e publicações da Congregação para Educação Católica,
em 2015, festejam-se dois aniversários: os50 anos da Declaração Gravissimum
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Educationis, o documento sobre a educação cristã emanado pelo Concílio Vaticano
II em 28 de Outubro de 1965, e os 25 anos da Ex corde Ecclesiae, a Constituição
apostólica sobre a identidade e a missão da universidade católica, promulgada
por João Paulo II, em 15 de Agosto de 1990. Atualmente a Congregação para
a Educação Católica, discute através do Instrumentum laboris: EDUCAR HOJE
E AMANHÃ - Uma paixão que se renova (2014). A questão norteadora do
Instrumentum é a pergunta: como deve ser a escola e a universidade católica
hoje?
Ciente da pluralidade dos contextos culturais e da variedade das possibilidades
educativas e dos condicionamentos em que se trabalha, o Instrumentum afirma
que existem algumas qualidades que uma escola e uma universidade católica
devem saber exprimir: a) o respeito pela dignidade de cada pessoa e pela sua
unicidade; b) a riqueza de oportunidades oferecidas aos jovens para fazer crescer
e desenvolver as próprias capacidades e talentos; c) uma equilibrada atenção
aos aspectos cognitivos, afetivos, sociais, profissionais, éticos, espirituais; d) o
encorajamento para que cada aluno possa desenvolver os próprios talentos, num
clima de cooperação e de solidariedade; e) a promoção da pesquisa científica
como empenho rigoroso em relação à verdade, com a consciência dos limites
do conhecimento humano, mas também com uma grande abertura da mente e
do coração; f ) o respeito pelas ideias, a abertura ao confronto, a capacidade de
discutir e colaborar num espírito de liberdade e de atenção pela pessoa.
Destaca ainda que a escola e a universidade são lugares em que se introduz
ao conhecimento e à dimensão da investigação científica; que o ensino e a
aprendizagem representam os dois termos de uma relação que não é só entre
um objeto de estudo e uma mente que aprende, mas entre pessoas. Essa relação
não pode basear-se unicamente em contatos técnicos e profissionais, mas
deve nutrir-se de estima recíproca, de confiança, de respeito, de cordialidade.
A aprendizagem, num contexto em que os sujeitos percebem um senso de
pertença, é bem diferente de uma aprendizagem que se dá numa moldura de
individualismo, de antagonismo ou de frieza recíproca. A escola deixa de ser
um ambiente que favorece uma aprendizagem completa, se aquilo que o aluno
aprende não se torna também um serviço à própria comunidade.
O documento ainda chama a atenção para a importância de considerar a
diversidade da pessoa que aprende, o pluralismo das instituições educativas e a
formação dos professores.
O tema dos desafios educativos é discutido com grande propriedade no
Instrumentum. Os desafios para educar hoje e amanhã são os seguintes: a) a
identidade; b) a comunidade escolar; c) o diálogo; d) a sociedade da aprendizagem;
e) a educação integral; f) a carência de meios e de recursos; g) as pastorais; h) a
formação religiosa dos jovens; i) a sociedade multirreligiosa e multicultural; j) a
formação permanente dos professores; k) os lugares e os recursos desta formação; l)
a ordem jurídica; m) a internacionalização dos estudos universitários; n) a utilização
dos recursos online nos estudos universitários; o) a relação universidade, empresas
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e mundo do trabalho; p) a qualidade das instituições acadêmicas; q) o governo das
instituições.
Quanto ao contexto da ampliação da Missão Institucional desta Faculdade
destacam-se três momentos: a) a sua projeção em 1997 e seu começo em 1999;
b) a decisão de credenciar a Faculdade junto ao MEC – Ministério de Educação
e Cultura em 2008, a sua concretização em 2012 e autorização dos cursos de
Teologia e Filosofia, autorizados respectivamente em 2012 e 2015; c) a decisão em
2013 de abrir novos cursos de graduação, pós-graduação e extensão, ampliando
a área de atuação da Instituição, com o intuito de contribuir com a Educação e
Cultura no Estado de Mato Grosso e nos municípios. Ainda dentro do contexto de
ampliação, no ano de 2015, a Faculdade SEDAC elaborou seu novo PDI – Plano de
Desenvolvimento Institucional, para o próximo quinquênio, de 2016-2021.
Em junho de 2015, através do decreto nº 337/2015, a Congregação para
Educação Católica aprovou o projeto de Afiliação. Essa aprovação é significativa,
pois valida todo o processo de amadurecimento da vocação primeira do SEDAC,
a saber, de formar os presbíteros, especificamente na sua dimensão intelectual,
para a Igreja no Mato Grosso. A Teologia que nós ensinamos é a Teologia da Igreja,
conforme chancela o mesmo Decreto.
Compreendido nesse contexto de maior amplitude, esse momento é carregado
de significado que excede as categorizações e que envolve a todos num
sentimento de GRATIDÃO! Por isso, gostaria de sinalizar para a compreensão de
São Tomás de Aquino, que em seu Tratado da Gratidão descreve a GRATIDÃO em
três graus. O primeiro consiste em reconhecer o benefício recebido, obter uma
graça, aceitar um favor. O segundo consiste em louvar e em dar graças àquele
que nos deu algo gratuito, em troca de nada. O terceiro grau é a retribuição, de
acordo com suas possibilidades, segundo as circunstâncias mais oportunas de
tempo e lugar.
É assim que cada língua expressa a gratidão em diferentes graus. O inglês
“to thank” e o alemão “zu danken” tomam a gratidão com frieza, na primeira
dimensão, ou seja, apenas o reconhecimento da graça. Já a forma latina “graças”
presente no italiano e no espanhol vai mais além, pode ser considerada uma
segunda dimensão, o nível de louvar e dar graças.
Especial é mesmo a formulação portuguesa, tão encantadora e singular, pois
é a única a situar-se, claramente, no terceiro grau, o nível mais profundo da
gratidão: “o do vínculo (ob-ligatus), o do dever de retribuir”. Nossa gratidão a
todos! Laudato Si’!
Pe. Edson Sestari
Mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do RS
Diretor Geral da Faculdade SEDAC
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PADRE JOÃO BOSCO PENIDO BURNIER: UMA VIDA DOADA PELA VIDA
FATHER JOHN BOSCO PENIDO BURNIER: A LIFE DONATED FOR LIFE
Nasceu a 12 de junho de 1917 em Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais1. Seus
pais, Henrique Burnier e Maria Cândida Penido Burnier eram parentes - Maria era
tia de Henrique. Certamente devido a isso os filhos foram nascendo surdos e, por
conseguinte, mudos, com exceção de Miguel, João Bosco, Tonico e Santinha. O
casal teve9 filhos, dos quais João Bosco era o quintogênito. No caso dele, a mãe
havia feito uma promessa a São João Bosco de dar ao filho o seu nome se a criança
nascesse perfeita, como de fato aconteceu.
Dois de seus irmãos também se dedicaram à Vida Religiosa: um frei dominicano e
outro sacerdote diocesano de Juiz de Fora. Este último, Monsenhor Vicente Burnier,
foi o primeiro sacerdote surdo do Brasil e da América Latina e o segundo do mundo.
Precisou ir a Roma e ser ordenado pessoalmente pelo Papa Pio XII, em 1951, por
causa da deficiência. Mons. Vicente, que embora não ouvindo, aprendeu a falar por
meio de técnicas, ficou muito conhecido pela sua dedicada atuação na Pastoral dos
Surdos. Morreu com 88 anos no dia 16 julho de 2009, em Juiz de Fora-MG.
João Bosco, aos 11 anos queria ser padre, mas não tinha idade suficiente. Pediu
então licença ao Cardeal do Rio de Janeiro Dom Sebastião Leme, que concedeu-lhe
a permissão para entrar no seminário em 1928.
Em 1933, o Cardeal Leme enviou alguns seminaristas da Arquidiocese do Rio para
estudarem em Roma e residirem no Pontifício Colégio Pio Latino, entre os quais estava
João Bosco. Todavia, ao serem concluídas as obras de construção do Pontifício Colégio
Pio Brasileiro, as atividades foram ali iniciadas sob a direção dos Padres Jesuítas, no dia
03 de abril de 1934, sendo constituída a primeira turma de alunos, composta de trinta
e quatro seminaristas transferidos do Colégio Pio Latino, e João Bosco estava entre eles.
Como aluno e residindo no Colégio Pio Brasileiro, João Bosco estudou filosofia
e teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana. Nesse tempo, envolvido num
profundo processo de discernimento decidiu ser Jesuíta e anunciou isso, para a
surpresa de todos, no dia 06 de julho de 1936. Assim, entrou na Companhia de
Jesus e foi ordenado padre em 1946, em Roma.
Após a Ordenação tornou-se secretário do Superior Geral dos Jesuítas e,
sensibilizado pelas tragédias decorrentes da II Guerra Mundial, especialmente pelas
consequências das bombas de Hiroshima e Nagasaki, pediu para ser Missionário no
Japão. No entanto, a Companhia de Jesus o enviou para o Brasil, com a missão de
1
Discurso proferido na 30ª Assembleia de Pastoral do Regional Oeste II da CNBB, em Cuiabá, no dia
28/08/2016, em momento alusivo ao Jubileu de 40 anos do Martírio do Padre João Bosco Penido Burnier.
Para a elaboração do texto, o autor baseou-se em informações contidas nos Livros Tombos da Diocese
de Diamantino, MT, em anotações particulares de Missionários no Mato Grosso, em textos redigidos por
Jesuítas e, especialmente, em depoimentos orais de pessoas que conheceram e conviveram com Pe.
João Bosco, dentre elas leigos e leigas e as Irmãzinhas da Imaculada Conceição.
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Superior Provincial na grande região que compreendia os Estados de Minas Gerais,
Goiás e Espírito Santo. Logo depois do cumprimento dessa tarefa foi também Mestre
de noviços e Diretor Espiritual dos religiosos novos (juniores), de 1959 a 1965.
Movido por um grande espírito e desejo missionário, em 1966 foi dedicar-se à
Missão no Mato Grosso, especificamente na Prelazia de Diamantino. Além de ajudar
nos trabalhos pastorais paroquiais, trabalhou diretamente com os Indígenas Beiço-dePau e Bakairis, integrando também a Coordenação Regional do Conselho Indigenista
Missionário (CIMI).
Aqueles que conviveram com Padre João Bosco são unânimes em dizer que
ele era um homem de Deus, realmente um santo. Era de poucas palavras, muito
discreto e simples, não falava de si no sentido de vangloriar-se, era extremamente
disponível, muito educado e sempre dava atenção a todos. Além de muito
trabalhador e dedicado, era um homem de fé, de muita oração e com profunda
espiritualidade. Dizia sempre que a vida não era algo a que se apegar, mas um
dom a ser oferecido aos outros. Era admirável o seu testemunho de humildade,
pois vivia uma grande pobreza evangélica. Geralmente tomava as conduções mais
baratas para se locomover, nunca teve carro, esperava e pedia carona às margens
das estradas, onde também passou muitas vezes a noite ao relento. O Cristo pobre,
simples e humilde era o seu exemplo. Além de tudo isso, era um homem muito
obediente à Igreja, disciplinado e exigente consigo mesmo e muito objetivo nas
reflexões, determinado nas decisões, bem como definido e sério nas opções.
Os povos indígenas com quem conviveu muito de perto, até hoje consideram-no um
pai, um irmão, um amigo, um santo. Chamavam-no carinhosamente de Saponaghi,
que quer dizer “Padre bom e sorridente”.
Certa vez, Padre João Bosco foi a uma reunião do CIMI, em São Félix do Araguaia, MT.
Após a reunião foi visitar uma aldeia indígena dos Tapirapé e depois foi, com o bispo
Dom Pedro Casaldáliga, até uma localidade chamada Ribeirão Bonito (hoje Ribeirão
Cascalheira) celebrar e participar da Festa de Nossa Senhora Aparecida. Era o dia 11 de
outubro de 1976.
Entretanto, o tempo não estava para festa naquele lugar. Num confronto com
a polícia, o povo “sem terra” havia reagido. E, nesse confronto, havia sido morto
um policial muito violento, conhecido por suas arbitrariedades e até crimes. O
suspeito acusado pela morte desse cabo Félix era o pobre senhor Jovino e seus
filhos. Como esses suspeitos não foram encontrados, os policiais agiram com
brutalidade, colocando fogo nas suas casas, nas suas roças e levando presas a
mulher do senhor Jovino, a senhora Margarida, e sua nora, a senhora Santana.
Na delegacia estavam sendo torturadas barbaramente e de várias maneiras:
deixadas sem comer e beber o dia todo, eram agredidas com tapas no rosto,
eram queimadas com bitucas de cigarro, enfiavam-lhes agulhas debaixo das
unhas, na garganta e nos seios, recebiam chutes [...]. Santana, que havia dado
à luz fazia poucos dias e ainda estava de resguardo,além de ser agredida, foi
também violentada por vários policiais.
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Padre João Bosco, depois de ter rezado e cantado com os fiéis do povoado, voltou
para o quarto onde estava hospedado e de lá ouvia os gritos das mulheres: “Não me
batam, não me batam, pelo amor de Deus”.
Extremamente sensibilizado pela situação, não se conteve e, acompanhado por Dom
Pedro, Padre João Bosco foi à delegacia para interceder pelas pobres mulheres.
Pediram que soltassem as pobres inocentes, mas os policiais os insultaram e
disseram que lugar de padre é na sacristia e que não se envolvessem com aquilo. Eles
continuaram insistindo para que libertassem as mulheres, mas sem resultados.
Padre João Bosco, não suportando a injustiça, disse então que no dia seguinte estaria
indo para Cuiabá, a capital, e lá denunciaria aqueles abusos.
Ao ouvir o padre dizer isso, um policial chamado Ezy Ramalho Feitosa, sentindose ameaçado, aproximou-se e deu uma bofetada no padre, um golpe com o cabo
do revólver no seu rosto, derrubando-o e, sem qualquer senso de humanidade ou
respeito, disparou-lhe brutalmente um tiro na cabeça.
Padre João Bosco, caído por terra, era mais uma vítima pela caridade diante da
violência. Os policiais, vendo o absurdo cometido, fugiram imediatamente. O Bispo
Dom Pedro deu ao Padre o sacramento da Unção dos Enfermos, e este, em agonia
rezava. Ainda consciente, disse ao Bispo: “Ofereço a minha vida pelos índios e por
esse povo sofrido. Dom Pedro, terminamos a nossa tarefa hoje aqui” – e de fato, pois
conseguiram libertar as mulheres dos sofrimentos, visto que logo após o disparo do
tiro e a fuga dos policiais, o povo invadiu o local para prestar socorro ao Padre e tirar
dali as pobres mulheres.
O Padre ferido e em agonia foi levado para um hospital em Goiânia-GO com muita
dificuldade, pois além da forte chuva, tiveram que se deslocar até uma fazenda distante
e pedir socorro para o transporte num avião agrícola. Porém, no dia seguinte, 12 de
outubro de 1976, o Padre faleceu, com 59 anos de idade.
No dia 15 de outubro, em Diamantino-MT, local de sua residência, foi sepultado
como semente que cai no chão e morre para gerar a vida. Ao meio-dia, enquanto
o sepultavam, todos puderam ver um grande sinal no céu: um lindo arco-íris surgiu
naquele momento e somente sobre aquele lugar, desaparecendo quando terminaram
de cobrir o seu corpo com a mãe-terra, naquela humilde e pobre sepultura a céu aberto
e em meio a natureza, no cemitério dos missionários Jesuítas da Prelazia.
Padre João Bosco, tombando pela justiça do Evangelho, libertou as mulheres do
sofrimento e libertou o povo do medo. No sétimo dia da sua morte, o povo humilde
de Ribeirão Bonito, com a força e a coragem doados pelo Espírito de Jesus, invadiram e
derrubaram a cadeia da tortura dos pobres, plantando ali a Cruz da vida e da libertação.

Pe. Ms. Reinaldo Braga Junior
Mestre em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana, Roma.
Pároco da Paróquia Catedral Imaculada Conceição, em Diamantino, MT.
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RECENSÕES
JOSAPHAT, Carlos. Tomás de Aquino e Paulo Freire: pioneiros da inteligência, mestres
geniais da educação nas viradas da história. São Paulo: Paulus, 2016. 240p. 13,5 cm
x 21 cm. ISBN 978-85-349-4303-1 (Coleção: Dialogar).
Lançado em 2016, Tomás de Aquino e Paulo Freire é um livro indispensável para os
estudiosos do pensamento de Paulo Freire e de São Tomás de Aquino e, de modo
geral, para quem se interessa por educação, pedagogia e comunicação. No Brasil
e mundo afora tem sido publicado um enorme número de trabalhos a respeito
de Paulo Freire e sua obra. Este trabalho de Frei Carlos Josaphat está em primeiro
plano no conjunto dos estudos sobre a pessoa de Paulo Freire e sobre a sua obra.
O educador dominicano estabelece nesta obra uma merecida comparação entre o
pedagogo pernambucano e o grande pensador medieval, São Tomás de Aquino. Neste
sentido, trata-se de uma obra completamente original. Ninguém, até agora, havia pensado
em estabelecer tal comparação. Pouco ou quase nada se falou ao longo dos séculos sobre
o pensamento pedagógico de São Tomás de Aquino. De forma comparativa, Frei Carlos
Josaphat reflete sobre as influências e os encontros, mesmo que inconscientes, entre a
obra pedagógico-educacional de Tomás de Aquino e aquela de Paulo Freire. Da leitura
deste trabalho emerge um Paulo Freire profundamente cristão que cria uma pedagogia
muito próxima daquela de Tomás de Aquino em tempos tão distantes um do outro e
paradoxalmente tão iguais por serem tempos de "viradas" históricas.
Frei Carlos procurou inverter a perspectiva de leitura de Paulo Freire. O critério
dominante desta leitura tem sido a avaliação da obra freireana a partir de sua
influência real no pensamento e na ação pedagógico-educacional de seus
leitores. A leitura de Paulo Freire tem acontecido desta forma desde a publicação
de Pedagogia do Oprimido e de A educação como prática da liberdade no final do
primeiro lustro da experiência autoritária iniciada no Brasil nos anos 1960.
Por uma parte da população brasileira Paulo Freire tem sido condenado e
vilipendiado muito mais do que estudado e realmente discutido. Por outra parte
tem sido elogiado, exaltado, estudado e discutido com seriedade. Estes últimos
são aqueles que acreditam numa ação educacional formadora de cidadãos
comprometidos com a autonomia dos indivíduos e os destinos do país. É por isso,
por sua importância e valor para os processos educacionais, que Paulo Freire é o
terceiro autor brasileiro mais citado em trabalhos acadêmicos e seu pensamento
pedagógico é colocado em prática literalmente nos quatro cantos do mundo.
São Tomás de Aquino, por outro lado, está praticamente esquecido. Responsável
pela divulgação do pensamento de Aristóteles na cultura ocidental e principal
intérprete de sua obra, Tomás de Aquino foi de grande importância para o ocidente
pelo menos até o advento da cultura e da ciência moderna no século XVII. Hoje é
estudado apenas nos seminários católicos. Mais um aspecto valioso do trabalho de
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Frei Carlos Josaphat: fazer emergir a atualidade desta face ainda mais desconhecida
do pensamento de Tomás de Aquino, ou seja, as suas teorias educacionais.
O esforço de Frei Carlos Josaphat foi repor São Tomás de Aquino no ambiente da
Filosofia e das polêmicas educacionais de nosso tempo que é também o tempo de
Paulo Freire. Cada um dos grandes temas de Paulo Freire – a educação de adultos,
o método educacional, a autonomia, o diálogo, a conscientização – é examinado
em confronto com as ideias de São Tomás de Aquino sobre o processo educacional.
Com nove capítulos, distribuídos em cinco partes, Frei Carlos Josaphat nos apresenta
um trabalho comparativo sem manchas e sem derrapadas metodológicas. Começa
em primeiro lugar por descrever "como Tomás de Aquino e Paulo Freire surgem,
agem, ensinam e elaboram suas doutrinas". O segundo passo é comparar o processo
de elaboração do pensamento educacional nos dois pedagogos em questão. Como
Tomás de Aquino constrói a sua visão de conhecimento, da aprendizagem e do estudo
e a partir daí, a comparação com o mesmo processo em Paulo Freire, "protagonista
da educação criativa e libertadora", o homem que enfrentou e criticou opressões e
ditaduras e se colocou a serviço da democracia responsável e solidária. O terceiro passo
é a apresentação do pensamento educacional freireano, suas opções e posicionamento
frente às realidades opressoras que assolam o convívio entre os brasileiros. Depois, vem o
exame da recepção que tiveram ou vão tendo as propostas e as posturas epistemológicas
dos dois pensadores. E termina a obra com as avenidas que a reflexão sobre a educação
abre nos dois pensadores. Os sonhos são gerados e alimentados pela própria reflexão.
Frei Carlos faz uma leitura extremamente íntima desses dois pensadores. Como
ele mesmo afirma, "um percurso intelectual e afetuoso". Você não encontrará,
aqui, aquela linguagem abstrata e hermética que geralmente marca os textos
de natureza acadêmica. É a linguagem do jornalista acompanhada do afeto do
admirador das duas personagens. E não poderia ser diferente.
Tomás de Aquino e Frei Carlos Josaphat são da mesma família religiosa. Ambos são
Dominicanos. Ambos têm o estudo e a educação como vocação.Frei Carlos Josaphat
entrou em contato com a obra de São Tomás quando era ainda adolescente. Como
dominicano, conheceu a obra de São Tomás de Aquino em profundidade. Amigo
de Paulo Freire e conhecidos de longa data, a vida de Frei Carlos e de Paulo Freire
se cruzam em vários momentos de nossa história recente. Ambos deixam a pátria
por perseguição da ditadura militar, ambos atuam na educação e na comunicação.
E se admiram mutuamente. Por tudo isto, esta obra não poderia ser nada mais que
o encontro das afinidades não somente entre os dois grandes mestres como quer
Frei Carlos, mas entre os três que compartilham, cada um a seu modo, uma mesma
pedagogia, um mesmo método e um mesmo sonho: educar para a liberdade e formar
cidadãos comprometidos com a dignidade humana e com os destinos do país.
Frei Carlos Josaphat, professor do Curso de Jornalismo da Universidade de
Fribourg, na Suiça, e dedicado ao campo da ética jornalística desde a sua pesquisa
de doutorado, acrescenta à sua já vasta obra este tributo a Paulo Freire e a São Tomás
de Aquino. Ao publicar este livro, o professor e jornalista dominicano acrescenta aos
trabalhos sobre Paulo Freire e sua obra uma excelente e original contribuição.
Dr. Paulo da Rocha Dias
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NORMAS PARA OS COLABORADORES
A revista STUDIUM – Revista de Filosofia e Teologia aceita contribuições para quaisquer de suas
secções (artigos e recensões).
As contribuições devem ser inéditas, reservando-se à revista a prioridade da sua publicação.
As contribuições devem ser resultado de pesquisa original em nível de pós-graduação.
As contribuições devem ser enviadas ao Editor ou Conselho Editorial, no seguinte endereço:
revista@sedac.edu.br
As modificações de estrutura, conteúdo ou estilo deverão ser feitas com o prévio consentimento
do autor.
Os artigos e as recensões serão avaliados pelo Conselho Editorial conforme os seguintes
critérios: relevância, propriedade, adequação às normas gráficas, estilo e conteúdo científico,
contribuição para o progresso da teologia e da filosofia, podendo ser aprovados para a
publicação ou rejeitados.
O artigo deve ser acompanhado de um Resumo temático (Abstract) em língua portuguesa
e em língua inglesa, de aproximadamente ou até 10 linhas (ou de 60 até 150 palavras), e, no
máximo, cinco (5) palavras-chave (Keywords), além dos dados pessoais do autor, a saber:
a) Nome;
b) Vinculo institucional: Ordem Religiosa, Diocese, Universidade;
c) Titulação acadêmica de Graduação (opcional), de Mestrado e Doutorado;
d) Atividades desempenhadas atualmente: onde, instituição e datas;
e) Obras mais significativas publicadas: título, cidade, editora, data e edição;
f) Endereço atual completo, telefone e e-mail.
Dispensam-se o Abstract e Keyword para as resenhas.
Os artigos deverão conter de 10 (dez) a 20 (vinte) páginas e as resenhas de 2 (duas) a 5 (cinco)
páginas.
Os TEXTOS enviados à revista através de e-mail ou outro meio deverão ser digitados no
programa Word for Windows, em folha A4, com margem de 2,5cm, fonte Arial, tamanho 10,
espaço interlinear de 1,5cm, alinhamento justificado, caractere 08 para as notas de rodapé e os
parágrafos destacados, caractere 09 para o Resumo, o Abstract, as Referências bibliográficas e os
dados do(s) autor(es).
As NOTAS DE RODAPÉ e as REFERÊNCIAS serão apresentadas de acordo com as normas da
ABNT (NBR) e das normas internas da revista STUDIUM, a saber:
a) mantém-se o recuo de 6pts para a primeira linha dos parágrafos do texto do artigo, das
recensões e dos outros textos;
b) os parágrafos destacados manterão o recuo de 3 (três) centímetros a partir da margem
esquerda da página;
c) mantém-se o espaçamento simples entre o título RESUMO, o texto que o acompanha e as
Palavras-chave, sem a entrada de parágrafo;
d) mantém-se o espaçamento simples entre o título ABSTRACT, o texto que o acompanha e as
Keywords, sem a entrada de parágrafo;
e) mantém-se o espaçamento interlinear de 1,5cm para as REFERÊNCIAS, com entrada de
parágrafo de 1,5cm a partir da segunda linha para cada Referência;
f) mantém-se o espaçamento interlinear simples entre o NOME DO AUTOR e o texto que o
acompanha, entre o título ENDEREÇO e o texto que o acompanha, sem entrada de parágrafo
para ambos e com espaçamento interlinear entre ambos de 1,5cm;
g) Os TÍTULOS em língua portuguesa deverão ser escritos em caixa alta e em negrito, e os
TÍTULOS em versão inglesa deverão ser escritos em caixa alta e em itálico.
h) O TÍTULO DO ARTIGO e o NOME DO(S) AUTOR(ES) constarão no cabeçalho das páginas do
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respectivo artigo, sendo o TÍTULO no cabeçalho da página à esquerda, e o(s) AUTOR(ES) no
cabeçalho da página à direita.
As NOTAS DE RODAPÉ, se houver, devem ser colocadas ao pé da página.
As RECENSÕES devem conter todas as informações da publicação, a saber, Autor, Título, Subtítulo, Volume, Tradutor, Cidade, Editora, Ano, Número de páginas, Tamanho do Livro, ISSN.
Os autores dos Artigos e Recensões deverão ser notificados sobre a recepção dos textos
(artigos e recensões), a sua aprovação, inclusive a data previsível da publicação, ou sua rejeição.
Se o texto for aprovado, os direitos autorais são cedidos à revista da Faculdade SEDAC, ficando
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