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“Creio na ressurreição do corpo...” 

Corpo para sempre; face do Espírito. 

Corpo com sede, 

corpo doente, 

corpo migrante, 

corpo com fome, 

corpo na prisão... 

“Quando o fizestes a um destes meus pequeninos, 

a mim o fizestes...” 

Corpo: santuário, altar, hóstia. 

Santo dos santos. 

O Espírito ama, 

o amor se faz jardim, 

corpos, 

que se amam no jardim: 

jardim do Espírito, 

Jesus de Nazaré, 

que se fez pão e vinho, 

corpo distribuído 

para mais amor: 

semente do Universo-jardim, 

corpo de Deus, 

Cristo. 

Nós. 

Eu. 

 

 

 

 

Rubem Alves. 

Creio na ressurreição do corpo: meditações. 

Rio de Janeiro: CEDI, 1982. p. 49. 
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“Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus 

dentre os mortos habita em vós, aquele que 

ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará 

vida também aos vossos corpos mortais, 

mediante o seu Espírito que habita em vós”. 

(Rm 8,11) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

O nosso interesse pelo tema “Corpo e alma: unidade fundamental na 

pluralidade da pessoa humana” se deu pelo fato de perceber que, diante da 

imensa complexidade de dados sobre o ser humano acumulados pela 

investigação científica bem como da multiplicidade de abordagens filosóficas 

sobre o tema, o teólogo pode ficar profundamente desconcertado. Como falar 

hoje significativamente sobre o ser humano numa perspectiva teológica? Antes de 

aprofundamos este questionamento e procurarmos respondê-lo, levemos em 

conta que a riqueza do ser humano transparece em inúmeras abordagens 

possíveis: histórica, biológica, sociológica, psicológica, religiosa, filosófica, 

teológica, e assim por diante. Todos estes aspectos, de uma forma ou de outra, 

serão contemplados no presente estudo. Contudo, a nosso ver, é preciso estar 

atento para que esta multiplicidade de aspectos não faça perder de vista alguns 

eixos centrais. E o antropológico é, certamente, um desses eixos. 
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A Antropologia sempre foi uma pedra-de-toque para a Teologia. Nossa 

concepção ética depende muito de nossa concepção antropológica. Como o ser 

humano é um enigma para si próprio, é natural que ao longo dos tempos tenham 

surgido as mais diversas correntes antropológicas, ora ressaltando um aspecto, 

ora outro, caracterizando a complexidade do ser humano. Basta pensar nos 

múltiplos modelos éticos que foram se impondo nos últimos séculos, justamente 

em função das várias antropologias: modelos “humanistas”, “pragmáticos”, “anti-

humanistas”, “idealista”, “pluridimensional”, cada um deles apresentando um certo 

ideal de vida. E juntamente com um ideal de vida, um roteiro para chegar a este 

ideal, ou seja, uma concepção ética. O objetivo é sempre o mesmo: a realização 

do ser humano. Mas há profundas divergências no que se refere ao significado de 

“realização”. Para uns é algo de absolutamente imanente, para outros, algo de 

absolutamente transcendente. Ou seja: em razão da multiplicidade de 

antropologias é também compreensível que o valor dado por vezes à 

corporeidade, por outras à espiritualidade tenha assumido as mais diversas 

tonalidades, que vão desde o esvaziamento até ao culto exaltado. 

Frente a esta constatação, procuraremos em nosso trabalho, compreender, 

fundamentados na fé no Deus salvador-criador e na realidade, a natureza 

histórica do ser humano, como totalidade pessoal. Pois, se a tentação idealista 

leva a proclamar a dignidade da pessoa humana, sem prestar atenção às 

situações concretas que impedem o crescimento do ser humano como pessoa, 

uma antropologia que defina unilateralmente o ser humano possibilitará uma 

deformação da visão cristã do mesmo. 

A união entre corpo e alma não deve ser posta como uma problemática 

isolada dentro da antropologia teológica e filosófica. Ao contrário, ela deve ser 
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considerada em conexão com a imagem e compreensão humana global, pois o 

determinante na relação entre alma e corpo atinge não só a relação de dois 

princípios no âmbito do próprio ser humano, mas também a relação para com 

outras pessoas, com o mundo e com Deus. 

O ser humano é uma única realidade, um único ser pessoal, um único 

sujeito. Tanto a dimensão espiritual quanto a corpórea designam a realidade e o 

ser total do ser humano. Alma e corpo não são dois seres que se sobrepõem, 

antes devem ser considerados como dois aspectos ou dimensões essenciais e 

fundamentais da estrutura unitária que é a pessoa humana. A partir da 

experiência unitária da pessoa integram-se corporeidade e espiritualidade, 

superando-se, assim, o dualismo, sem por isso sacrificar as diferenças existentes 

entre estas duas dimensões do ser humano. 

A rejeição do dualismo (caracterizado pela relação de exclusão entre corpo 

e alma) por parte da Igreja não é fruto de um modismo teológico. Na realidade, a 

Igreja rejeita o dualismo em continuidade com a intencionalidade profunda da 

Sagrada Escritura e da longa tradição eclesial. É o que será mostrado no 

presente trabalho, dividido em quatro capítulos. No primeiro, serão apresentados 

os dados bíblicos que apontam para uma compreensão unitária do ser humano. 

No segundo capítulo, examinaremos as origens da antropologia filosófica e a 

infiltração do dualismo nos sistemas filosóficos platônicos, neoplatônicos e 

cartesiano, limitando-nos a indicar onde se encontra a raiz do problema. No 

terceiro capítulo, apresentaremos a extensão e a profundidade da penetração da 

antropologia dualista neoplatônica (e também, até certo ponto, gnóstica) no 

cristianismo e na reflexão teológica cristã. O influxo do dualismo cartesiano é 

igualmente focalizado. Constataremos que, apesar do fato real da infiltração, a 
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opção fundamental da Igreja pela visão unitária do ser humano se manterá viva 

no decurso dos séculos. Finalmente, no quarto capítulo, depois de caracterizar 

brevemente a espiritualidade e a corporeidade humanas, trataremos da 

necessária articulação entre ambas, de tal maneira que a unidade se realize na 

dualidade de dimensões e a dualidade, pela sua vez, aconteça na unidade. 

Apontaremos, também, numa perspectiva sistemático-teológica, as problemáticas 

antropológica, soteriológica e escatológica decorrentes desta articulação. 

No intuito de colaborar com a reflexão traçada, disponibilizamos, ao 

término do trabalho, uma vasta bibliografia, bem como vários anexos que visam 

auxiliar o estudo já feito e servir de ponte a posteriores discussões. 

À luz da fé no Deus criador que é simultaneamente salvador, procuramos com nosso 

estudo, falar hoje significativamente sobre o ser humano numa perspectiva teológica, 

dedicando nossa atenção à articulação decorrente da união corpo e alma entre os diferentes 

temas antropológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 14 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

O SER HUMANO SEGUNDO A VISÃO UNITÁRIA NA SAGRADA ESCRITURA 

 

 

 

 

 Com certeza há uma multiplicidade de significados que envolvem a pessoa humana: 

como metáfora do universo, como símbolo do espírito, como retrato de uma cultura, como 

lugar de experiência de Deus.1 Esta multiplicidade de significados nos fala da riqueza 

teológica que envolve a alma e corpo humano. E a existência de múltiplas correntes 

antropológicas, por sua vez, nos assegura que “a realidade última do corpo humano nunca 

será objeto de ciência. [...] O fundo último do corpo humano será sempre um mistério que não 

se pode exprimir”.2 E se já o corpo, que é visível e palpável, é um mistério, muito mais 

misteriosa é sua pluralidade, que irrompe de uma materialidade (sensível), mas que se 

constitui numa energia capaz de transcender o material e mergulhar no plano espiritual. É 

neste sentido da misteriosidade que cerca a pluralidade da pessoa humana que se torna 

importante buscar luzes na Palavra de Deus3, para nos situarmos entre os extremos do 

                                                 
1 Cf. C. ROCCHETTA. Per una teologia della corporeità, p. 7-11. 
2 J. COMBLIN. Antropologia cristã, p. 93. 
3 Cf. F. RAURELL. Lineamenti di antropologia biblica. 



  

 15 

espiritualismo e do materialismo. Situar-se entre os extremos parece ser a vocação da 

Teologia Cristã.4 

 Com certeza, o Antigo Testamento apresenta elementos preciosos. Mas é sobretudo 

importante evidenciar a antropologia pressuposta em Jesus Cristo, que dedica uma atenção 

toda especial ao ser humano em sua integralidade. Também não podemos esquecer a 

antropologia neotestamentária epistolar desenvolvida principalmente por São Paulo, pois ela 

se constitui na primeira elaboração de uma antropologia cristã com categorias gregas. De 

maneira esquemática poderíamos dizer que, biblicamente, o ser humano se apresenta como 

um sinal de uma realidade maior; na sua integralidade é destinado a ser templo de Deus; 

destinado a participar da glória da ressurreição. E é exatamente através desta visão integral 

que se poderá compreender melhor o seu sentido teológico frente a equivocada visão dualista 

do mesmo. 

 

1.1. A UNIDADE DO SER HUMANO NO ANTIGO TESTAMENTO 

 

O pensamento bíblico manifesta clara tendência para fugir das abstrações. Seus 

conceitos traduzem sempre realidades concretas e dinâmicas. Por isso é inútil buscar uma 

definição bíblica para ser humano, corpo, alma.5 Desde os primeiros escritos bíblicos se 

percebe que para eles o ser humano, em suas múltiplas dimensões  e  expressões,  se  estrutura  

a partir de uma realidade que se denomina  

                                                 
4 Cf. L. E. AZPITARTE. “Fundamentação da ética cristã”, p. 254. 
5 Cf. H. W. WOLFF. Antropologia do antigo testamento. Livro hoje clássico na matéria. 
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rfi;B;i (basar - carne).6 Só que rfi;B;i (basar) jamais vem associado a “carne morta”, ou 

a cadáver.7 Vem sempre associado ao espírito e à vida. O rfi;B;i (basar) se origina da terra, 

mas traz consigo, como elemento inerente, o vp,n, (nefesh)8, ou o h;Wr (rûah)9, duas 

palavras correspondentes a “espírito”. Da mesma forma, rfi;B;i (basar) identifica uma 

pessoa, mas não isolando-a, e sim colocando-a, de imediato, em relação aos outros, seja em 

nível de relacionamento homem-mulher, seja em nível do parentesco. É isto que fica nítido na 

exclamação do primeiro homem em relação à primeira mulher: “Ela é carne da minha carne e 

osso dos meus ossos” (Gn 2,23).10 

A respeito da visão de homem própria do Antigo Testamento faz-se 

necessária, segundo os exegetas, a prudência na tradução e na interpretação dos 

termos hebraicos utilizados para designar o ser humano ou aspectos do mesmo.11 

No pensamento hebraico não existe uma divisão exata das funções humanas, que 

possam ser consideradas partes essencialmente diferentes do ser humano, mas o 

ser humano é visto primariamente como uma unidade de força vital, pela qual ele 

originária e continuamente está relacionado com Deus e com o mundo político-social 

que o cerca. Este modo de concepção monista e global manifesta-se sobretudo no 

                                                 
6 “Os hebreus não tinham um termo para designar literalmente o corpo vivo; e ‘carne’, em muitos 
contextos aproxima-se mais desse sentido do que qualquer outro. Carne e nefesh designam o 
homem vivo total (Jó 14,22; Is 10,18), às vezes aparece como sede de emoção (Sl 63,2). A totalidade 
do homem é expressa também pelos termos carne e coração; em tais expressões é enfatizada a 
totaliade emocional do homem (Sl 16,9; 84,3). O termo ‘carne’ como nefesh, algumas vezes significa 
o eu consciente (Pr 14,30; 4,22; Sl 16,9s; Ecl 5,5).” J. L. MCKENZIE. Dicionário bíblico, p. 147; Cf. H. 
W. WOLFF. Antropologia do antigo testamento, p. 43-50; G. GERLEMANN. “Basar, carne”, p. 541-
545; M. LURKER. Dicionário de figuras e símbolos bíblicos, p. 38s. 
7 Cf. C. ROCCHETTA. Per una teologia della coporeità, p. 25. 
8 C. WESTERMANN. “Alma, nefesh”, p. 102-133. 
9 R. ALBERTZ e C. WESTERMANN. “rûah, espíritu”, p. 914-947. 
10 Cf. X. LACROIX. Le corps de chair – les dimensions éthique, esthétique at espirituelle de l’amour, p. 
216s. 
11 O pensamento hebraico é descrito pelos pesquisadores do Antigo Testamento e pelos historiadores 
da religião como predominantemente sintético e global. Cf. H. W. WOLFF. Antropologia do antigo 
testamento, p. 17-20. 



  

 17 

fato de que as afirmações antropológicas podem ser feitas, tanto de cada parte ou 

aspecto do ser humano, como também do ser humano todo. Uma análise dos 

conceitos antropológicos mais importantes mostra que a língua hebraica não separa 

as funções espirituais das funções vitais do corpo, de forma que é impossível uma 

diferenciação essencial entre atividades do corpo e atividades da alma ou entre 

corpo e alma. 

As palavras comumente utilizadas na antropologia do Antigo Testamento, como 

vp,n, (nefesh), rfi;B;i (basar), h;Wr (rûah), têm uma configuração e universo mais 

amplo em seu contexto originante do que as traduções aproximativas das quais tomamos, 

muitas vezes, por base.12 A riqueza de significados dos termos hebraicos nos auxiliam na 

compreensão do ser humano não diviso. 

                                                 
12 “A palavra nefesh ocorre no Antigo Testamento aproximadamente 750 vezes e foi mal traduzida 
pelos LXX com a palavra ψυχη, dando azo a que se originasse o equívoco de que esta palavra 
significasse o mesmo que a palavra alma, que sugere o dualismo grego. Originariamente, a palavra 
nefesh significa ‘pescoço’, ‘garganta’ e cinta, significados que conduziram, através do sentido figurado 
de ‘respiração’ e ‘sopro de vida’, ao de ‘vida’. Esta palavra não expressa, todavia, a vida em geral, 
mas a vida relacionada a um corpo ou ao próprio indivíduo vivo. Não se pode, portanto, dizer que o 
homem ‘possui uma nefesh’, ele antes é nefesh. Quando a ‘garganta’ sente fome, é o próprio homem 
que o exige e deseja. Neste contexto a palavra nefesh significa, em sentido translato, o homem todo, 
‘na medida em que ele visa alcançar algo’. A palavra rûah ocorre no Antigo Testamento 389 vezes e 
corresponde em muitos pontos de seu significado a nefesh. Seu sentido principal é ‘exalar’, ‘soprar’. 
Em sentido translato significa ou ‘respiração’ e ‘vento’ ou também ‘espírito’ e ‘sentido’. Seria 
completamente errôneo tomar esta palavra como expressão duma oposição no homem entre ‘carne’ 
e ‘espírito’. É antes expressão da relação dinâmica entre Deus e o homem. Esta palavra é, por isso, 
usada às vezes para expressar um carisma especial, concedido por Deus e que capacita e inspira os 
homem para realizações especiais a serviço da história da salvação. Também a palavra basar exige 
uma análise: convém notar que o hebraico possui apenas uma palavra, isto é, basar, cujo significado 
primário é ‘carne’ em contraposição a ‘ossos’, para dizer o que o grego expressa pelos conceitos de 
σαρξ (carne) e σωµα (corpo). 
Assim como nefesh não exprime algo que o homem tem, mas o seu ser substâncial, também basar 
não pode ser entendido como algo que o homem tem, mas o que ele é. Por isso, a palavra, em 
sentido mais lato, significa a pessoa toda ou o homem completo e pode também substituir um 
pronome pessoal. Também é importante saber que basar pode significar ‘parentesco’ e ‘família’. O 
hebreu sente-se em sua corporeidade, não como limitado pelos outros, mas, como ‘carne’, ele se 
reconhece solidário com os outros. 
Neste sentido é basar um designativo de parentesco, que exprime uma comunidade e um liame 
íntimo de “importância vital”. “Nossa carne” significa, então, “nosso irmão” (Gn 37,27) ou também 
“nosso próximo” (Is 58,7) e a expressão “toda a carne” inclui toda a humanidade em sua criaturidade 
perante Deus. Aparece aqui, bem nitidamente, que a palavra “carne” não só acentua a integridade 
individual do homem – em oposição à antropologia dualista – mas que esta palavra exprimia 
originariamente também a realidade inter-social e, até certo ponto, a existência “política” – divergindo 
de toda antropologia individualista, que em certas circunstâncias talvez acentuasse a “integridade” do 
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A diferenciação antropológica fundamental de alma e corpo é estranha para as 

tradições veterotestamentárias, porque a diferenciação ontológica entre o ser imortal e a 

existência mortal é estranha. Ao contrário, nelas, a pessoa se encontra numa determinada 

“história de Deus”. Trata-se no contexto mais próximo, da história da vocação, da libertação, 

da aliança e da promessa. No horizonte mais amplo, trata-se da história da criação e da 

salvação do mundo. Nesta “história de Deus”, a pessoa sempre aparece como um todo.13 

“Alma” e “corpo” não são analisados como partes integrantes da pessoa. Quando Deus, de 

acordo com a história javista da criação, colocou a sua respiração naquela porção de terra, 

então aconteceu: “Então a pessoa torna-se alma vivente” (cf. Gn 2,7). A pessoa não tem uma 

alma, mas ela é “alma vivente”. Se a pessoa morre, então ela pode clamar com os salmos: “Eu 

estou ameaçada pela morte, eu sou carne” (cf. Sl 9,14; 13,4; 22,16; 88,4-8; 107,20 e outros). 

Ela não tem carne, ela é carne. Jamais corpo, alma e espírito são usados lado a lado como 

conceitos antropológicos, ou mencionados para se completarem mutuamente. Evidentemente, 

a pessoa sempre é referida na sua totalidade e se concretiza de diferentes maneiras nas 

diversas relações. Em seu Deus, ela também não encontra nenhuma possibilidade de se 

recolher a uma imortal substância da alma, a  fim  de  superar sorte e dor, vida e morte da sua 

vida. Diante do seu Deus, a 

pessoa somente pode aparecer como um todo, como diz o “Shemá Israel”: “Amarás o Senhor 

teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as tuas forças” (Dt 6,5). O pensar 

                                                                                                                                                         
indivíduo, mas conservava o seu “estado de próximo" como uma espécie de subproduto, como algo 
derivado. Este estado de próximo, tal como se realiza de modo atual na “carnalidade”, não está 
exclusiva nem primariamente relacionada com a interpersonalidade privada e íntima do eu-tu, mas 
também com a convivência político-social. 
Em resumo, vemos que a análise da conceituação da antropologia hebraica não acusa uma divisão 
dualista do homem, mas, ao contrário, conforme mostram os fatos, o homem é apresentado como um 
todo e considerado unidade em cada um dos três conceitos analisados e não como parcelas 
separadas do homem. Entre os diferentes sentidos figurados podem distinguir-se os seguintes: 
nefesh é o homem, enquanto está em busca de algo; rûah, enquanto vive sob a direção carismática 
de Deus, a serviço da história da salvação; basar, enquanto e na medida em que ele vive em 
parentesco e solidariedade com o povo perante Deus.” F. P. FIORENZA e J. B. METZ. “O homem 
como união de corpo e alma”, p. 32ss. 
13 Cf. A. G. RUBIO. Unidade na pluralidade: o ser humano à luz da fé e da reflexão cristãs, p. 259ss. 
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hebraico não pergunta pela essência e pelas partes integrantes de algo, mas pelo seu tornar-se 

e pela sua atuação. É por isso que a pessoa também não se conhece a si mesma através da 

reflexão e introspecção, mas nas experiências da história da aliança e das promessas do seu 

Deus. A pessoa somente expressa a orientação teológica externa nas unidades próximas e 

amplas da atuação de Deus. A pessoa não tem nenhuma substância em si, mas ela é uma 

história. É por isso também que a antropologia do Antigo Testamento trabalha menos com 

definições do que com narrações. Nelas, a pessoa não é afirmada através de conceitos, mas 

apresentada em suas relações de vida. 

Esta situação geral se reflete no visível fato de que os assim chamados “sentimentos 

espirituais” são localizados em diferentes “partes do corpo”. A pessoa pensa com seu corpo. 

Cérebro e órgão do corpo se ensinam mutuamente. O “interior” da pessoa (br,q, “qereb”) é 

representado pelos órgão internos.14 Muitas vezes, os rins são lugar da consciência (Sl 16,7). 

Deus prova uma pessoa no “coração e nos rins” (Sl 7,10 e outros). O fígado pode ser chamado 

de órgão de profunda tristeza (Lm 2,11). Em sua bílis, a pessoa se torna “amarga”. A vida da 

pessoa é a sua respiração e também o seu sangue. O coração pode ser chamado de órgão da 

vontade e da cobiça. Sentimentos, pensamentos, intenções e decisões são ligados, aqui, como 

uma série de órgãos corporais representativos. Isso pode ser um indício para o fato de que, de 

acordo com essa antropologia, alma e corpo, centro interno e horizonte externo são vistos em 

conexão recíproca e em penetração mútua. Uma redução do “ato da vida humana” ao “pensar” 

e “querer” e sua localização na alma ou no cérebro são desconhecidas. Não existe nenhum 

“primado da alma”. Também é estranha uma hierarquia interna, de acordo com a qual a alma 

esteja em cima e o corpo embaixo, a alma dominando e o corpo servindo. 

                                                 
14 Cf. E. E. MIRANDA. Corpo: território do sagrado. Nesta obra, o autor, mostra-nos claramente, 
mediante cuidadosa pesquisa, a integralidade do ser humano representado pelos seus órgãos 
internos e respectivos simbolismos segundo a visão semítica e derivados, demonstrados na “Árvore 
das vidas (sefirot)”. Cf. Anexo II – A árvore das vidas (sefirot). 
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A concepção de uma relação de comunhão marcada por influência recíproca expressa 

melhor a antropologia bíblica: “Eu tinha feito um pacto com os meus olhos” (Jó 31,1). Pelo 

fato de Israel ter experimentado seu Deus na aliança é que também preferiu representar suas 

analogias com seu Deus em relações de aliança. A unidade de alma e corpo, de interior e 

exterior, de centro e periferia da pessoa deve ser compreendida nas formas de aliança, 

comunhão, atuação recíproca, contexto mútuo, consideração, combinação, harmonia e 

amizade. 

Assim, já por algumas poucas palavras-chave encontradas no Antigo Testamento, 

segundo a concepção hebraica do homem, se percebe que a antropologia bíblica está longe do 

dualismo que marcou o pensamento grego e influenciou várias correntes teológicas do 

cristianismo. Para o mundo bíblico, o corpo é uma realidade sagrada, complexa, devidamente 

articulada, em relação a si e aos outros. Se é verdade que o corpo tanto pode trazer as marcas 

da força e da beleza quanto da fraqueza e da fugacidade que caracterizam tudo o que é 

criado15, é também verdade que já pelo seu corpo o ser humano pode transcender às demais 

criaturas, fazendo-se símbolo corpóreo do senhorio do Criador.16 

Contudo, convém frisar que, a perspectiva unitária da pessoa humana encontra o seu 

fundamento na fé no único Deus criador-salvador. As conceituações e termos hebraicos 

utilizados no Antigo Testamento para designar o ser humano não devem ser canonizados 

como se fossem revelação de Deus. “A antropologia semita é o veículo – não exclusivo, uma 

vez que há influxo de outras culturas – para a afirmação de que o ser humano concreto, no seu 

todo, é criatura de Deus”.17 É sobretudo, a fé bíblica no Deus criador que leva a rejeitar e a 

superar com toda radicalidade as visões dualistas que estabelecem um corte entre espírito e 

matéria, entre alma e corpo, e desenvolvem uma relação de exclusão entre ambos. Na sua 

                                                 
15 Cf. A. FANULI. “Corporeità e sessualità: il messaggio dell’antico testamento”, p. 16s; E. E. 
MIRANDA. Corpo: território do sagrado, p. 11. 
16 Cf. A. FANULI. “Corporeità e sessualità: il messaggio dell’antico testamento”, p. 19. 
17 A. G. RUBIO. Unidade na pluralidade: o ser humano à luz da fé e da reflexão cristãs, p. 262. 
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multiplicidade de aspectos e dimensões, o ser humano concreto é criado pelo Deus que 

simultaneamente é salvador. “Não existem dois princípios criadores (o princípio bom, que 

estaria na origem da realidade espiritual, e o princípio mau, origem da realidade material), 

mas a ação criadora amorosa do Deus que também é salvador”.18 É exatamente esta a 

perspectiva apresentada pela tradição eclesial para rejeitar toda espécie de dualismo radical.19 

 

1.2. A UNIDADE DO SER HUMANO NO NOVO TESTAMENTO 

 

É importante relembrarmos que nem o Antigo nem o Novo Testamento pretendem, em 
primeiro lugar, realizar uma antropologia. É evidente, porém, que a pressupõem e que o 
diálogo com o Deus criador-salvador que nos testemunham mostra pelo menos 
implicitamente uma concepção fundamentalmente unitária do ser humano sem a qual esse 
diálogo seria desprovido de sentido. 

 

Do ponto de vista neotestamentário, compreende-se perfeitamente que essa unidade é 
evidente, se levarmos em consideração que todo ser humano é chamado a participar da 
salvação estabelecida por Deus na ressurreição de seu Filho Jesus. A unidade não significa 
que não se distingam aspectos no ser do homem: o ser humano é um ser cósmico, material, 
e concretamente corpóreo ou carnal; ao mesmo tempo, porém, ele é um ser vivo e, 
enquanto tal, não auto-suficiente, mas carente e portanto desejoso, dotado de sentimentos, 
capaz de adotar posturas; raciocina, reflete, faz planos e toma decisões; enfim, e isto é o 
mais importante, é dotado de poder, é capaz de ser movido por Deus, de receber dEle a 
força vital, de ter um bom ânimo.20 O que dissemos no final dessa enumeração é fruto do 
“espiritual”, conceito de capital importância teológica e antropológica na Escritura. 

No entanto, para que não se dê preferência a um aspecto em detrimento do outro, como 
ocorreu posteriormente sob fortíssima influência helênica, é de suma importância 
descrevermos as concepções da união entre corpo e alma nos escritos do Novo Testamento 
que foram completadas sobre o pano de fundo das diversas correntes no judaísmo recente, 
que deveu sua origem ao encontro do pensamento hebraico com o grego e as categorias 
mentais asiáticas. O judaísmo posterior apresenta-se como um sistema sincrético, no qual 
se juntam elementos hebraicos e não hebraicos, originando diversas concepções do mundo 
e do ser humano, mais dualistas e dicotômicas, outras mais monísticas.21 É comum a 
divisão do judaísmo posterior em judaísmo palestinense e helenista, a fim de ressaltar as 
diferenças. O princípio  da  evolução  de  uma  concepção  dualista  do ser humano 
encontra-se no 

                                                 
18 A. G. RUBIO. Unidade na pluralidade: o ser humano à luz da fé e da reflexão cristãs, p. 262s. 
19 Para uma compreensão mais global da ação amorosa do Deus criador-salvador, conferir também J. 
MOLTMANN. Deus na criação: doutrina ecológica da criação. 
20 Cf. H. W. WOLFF. Antropologia do antigo testamento, p. 21-85. 
21 Cf. E. LOHSE. Contexto e ambiente do novo testamento. Auxilia-nos na compreensão do contexto 
onde surge esse sistema sincrético. 
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judaísmo helenista. “A helenização inicia com os LXX, que traduzem o ble (leb - 
coração)22 hebraico por ψυχη (psyché) e que divide o cosmo em duas esferas, a do espírito 
e a da carne”.23 A helenização dá mais um passo no Livro da Sabedoria, que além de 
separar dualísticamente o corpo da alma considera a alma superior ao corpo.24 O processo 
helenizante alcança finalmente o clímax com Fílon de Alexandria, em cuja concepção o 
dualismo grego atinge, com poucas restrições e distinções, o seu auge.25 O judaísmo 
palestinense, por sua vez, apoia-se largamente na concepção hebraica, mas desenvolve-a 
em escala diversa, sob influxo grego. Os livros do Antigo Testamento, escritos em 
hebraico, mas conservados apenas em grego, seguem as diretrizes prescritas pelos LXX. A 
literatura de Qumran, ao contrário, está sob o influxo predominante de tendências 
hebraicas. Seu dualismo, também de influxo externo, é mais um dualismo cosmológico e 
de natureza ética do que ontológica. Em lugar algum se pode demonstrar, nem sequer 
como provável, que a carne esteja em luta com o espírito. A carne, enquanto expressa toda 
a personalidade do homem é antes o lugar onde lutam o Espírito Santo e o Espírito 
Maligno.26 Na literatura apocalíptica se mostra novamente o desenvolvimento observado 
já nos LXX, segundo o qual se acentua cada vez mais o dualismo entre Deus e o ser 
humano, confundindo-se com o dualismo entre a esfera espiritual e a carnal considerada 
em relação ao pecado.27 Finalmente mostra-nos a literatura rabínica,28 em sua 
antropologia, a incorporação de concepções helenísticas, mas que não conduzem a um 
dualismo conseqüente e sim conservam a concepção hebraica.29 

                                                 
22 F. STOLZ. “Corazón, leb”, p. 1176-1185. 
23 F. P. FIORENZA e J. B. METZ. “O homem como união de corpo e alma”, p. 36s. Na tradução dos 
LXX a passagem “Senhor Deus dos espíritos de toda carne” (Nm 16,22;27,16) é traduzida por: 
“Senhor dos espíritos e de toda a carne”. 
24 Sb 1,4: conceituação paralela entre corpo e alma, sem valoração; Sb 8,19ss: prioridade da alma; 
Sb 9,15: relação platônica. A oposição entre corpo e alma é apresentada praticamente como 
empecilho para a atividade intelectual do pensamento. 
25 O pensamento assimétrico de Fílon não lhe permite pensar univocamente como filósofo grego. 
Carne já não significa o ser humano condenado por Deus como um todo, como no Antigo 
Testamento, mas sua feição psíquica, que é freio para o vôo da alma. Cf. E. LOHSE. Contexto e 
Ambiente do novo testamento, p. 124-130; R. N. CHAMPLIN e J. M. BENTES. Enciclopédia de bíblia, 
teologia e filosofia, Vl. 2, p. 765s. 
26 Cf. F. G. MARTÍNEZ. “Textos de Qumrã”, p. 13-216; E. LOHSE. Contexto e ambiente do novo 
testamento, p. 65.81-106; J. L. MCKENZIE. Dicionário bíblico, p. 761-767. 
27 Cf. D. S. RUSSELL. Desvelamento divino: uma introdução à apocalíptica judaica, p. 141-154; E. 
LOHSE. Contexto e Ambiente do novo testamento, p. 49-66; G. A. PÉREZ. “Apócrifos do antigo 
testamento”, p. 217-378; J. L. MCKENZIE. Dicionário bíblico, p. 57; G. BRAKEMEIER. Reino de Deus 
e esperança apocalíptica; H. H. ROWLEY. A importância da literatura apocalíptica; N. COHN. Cosmo, 
caos e o mundo que virá: as origens das crenças no Apocalipse. 
28 Cf. M. P. FERNÁNDEZ. “Literatura rabínica”, p. 379-511; E. LOHSE. Contexto e Ambiente do novo 
testamento, p. 135-183. 
29 Aqui é importante considerar que surge como expressão paralela de carne e de “guf”, isto é, “ser 
oco”. Esta passagem da expressão antiga carne para a palavra corpo, aparentemente mais nova, 
passagem que se pode comprovar mais ou menos a partir do século II aC., significa não apenas uma 
mudança de terminologia, mas indica ao mesmo tempo uma mudança na concepção do próprio ser 
humano. Enquanto o conceito de carne, tal como é empregado nos escritos do Antigo Testamento até 
Qumran, designa o  ser humano todo como pessoa completa, o conceito “corpo” ressalta desde logo 
a idéia de oco e vazio, que exige enchimento. Este corpo, conforme as idéias encontradas pelo 
judaísmo no meio-ambiente helênico e oriental, será concebido como “preenchido” com uma alma 
invisível. 
Em conseqüência disto, surge uma oposição entre alma celestial, pura, e o corpo terreno, inclinado 
ao ateísmo. Esta antropologia rabínica, todavia é menos conseqüentemente dualista que a grega, 
enquanto acredita numa reunificação de corpo e alma após um estágio intermediário. Cf. T. 
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Ao lançarmos o olhar sobre este pano de fundo do judaísmo posterior, é importante 
notarmos que a mensagem do Novo Testamento, no seu conjunto, sobre o ser humano 
segue a concepção vétero-testamentária e não a antropologia dualista de corpo-alma do 
judaísmo posterior nem a tradição helenística. O ser humano é considerado como um todo 
vivo. Os termos gregos ψυχη (psyché), πνευµα (pnêuma), σαρξ (sarx), σωµα (soma) e 
καρδια (kardia) podem significar tanto um aspecto do ser humano quanto o ser humano 
inteiro. Certamente não apontam para um dualismo alma-corpo, no sentido helênico. 
Vejamos brevemente o significado de cada um destes termos. 

Ψυχη (psyché), têm significado bastante próximo ao da vp,n, (nefesh), normalmente 
indica a vida, mas é igualmente utilizado para designar o ser humano inteiro, a pessoa 
concreta. A vida apontada por ψυχη (psyché) não é a vida nos seus dados fisiológicos, mas 
a vida do homem interior, equivalente ao “eu”, à pessoa com suas potencialidades 
interiores. Mesmo observando-se que na literatura epistolar neotestamentária tardia, já 
exista conotação helenística, quando se fala da salvação ou perdição da alma, esta 
significação é corrigida e situada em outro horizonte de compreensão, onde tanto a tradição 
do Antigo Testamento sobre o ser humano, quanto a escatologia cristã e a fé na 
ressurreição ocupam lugar prioritário; ou seja, o influxo helênico está a serviço da 
intencionalidade básica cristã. De fato, o Novo Testamento não apresenta a alma como o 
elemento essencial do ser humano, aquele que o define como ser humano.30 

Σαρξ (sarx), é o equivalente grego do rfi;B;i (basar). Exprime a carne animada e 
igualmente o ser humano inteiro na sua vida meramente humana, e recebe, por vezes, uma 
forte conotação negativa quando designa o ser humano que se fecha à ação de Deus, na 
procura de uma autoconstrução orgulhosa.31 

Σωµα (soma), no Novo Testamento significa tanto o cadáver quanto o corpo do ser 
humano, ou seja, o ser humano nas suas manifestações vitais visíveis. Freqüentemente é 
utilizado para significar o ser humano inteiro sendo que em São Paulo designa a pessoa 

                                                                                                                                                         
CAVALCANTI. “O tema do ‘vazio’ na Sagrada Escritura”; F. P. FIORENZA e J. B. METZ. “O homem 
como união de corpo e alma”, p. 37s. 
30 Para o Novo Testamento, a ψυχη (psyché) é aquela dimensão dentro da qual se decidem a morte e 
a vida, a ruína e a felicidade. Isto não deve ser transladado ao campo da constituição mestafísica do 
ser humano, algo alheio às preocupações neotestamentárias. Cf. J. L. MCKENZIE. Dicionário bíblico, 
p. 27-30; G. HERDER. “Alma, psyché”, p. 93-100; U. BECKER. Dicionário de símbolos, p. 16; F. 
DAUZENBERG. Psyché. Sein leben bewahren. 
31 Tal como rfi;B;i (basar) pode também designar parentesco bem como a comunidade. São Paulo, 
o autor neotestamentário que mais utiliza o termo σαρξ (sarx) – 91 vezes nos escritos paulinos e 
deuteropaulinos sobre um total de 147 vezes em todo o Novo Testamento – o emprega também para 
designar tudo aquilo que é puramente humano. Σαρξ (sarx) passa a receber, assim, uma significação 
teológica importante: designa o ser humano fechado sobre si próprio, na sua autonomia orgulhosa 
que o leva a rejeitar as possibilidades oferecidas por Deus. Mas, note-se bem, é o ser humano inteiro 
que se fecha, não uma parte dele. Também o evangelho de João utiliza σαρξ (sarx) para designar o 

ser humano inteiro, em continuidade com a significação do rfi;B;i (basar) do Antigo Testamento. 
Aqui e lá, no entanto, observa-se um certo influxo de idéias helenísticas, especialmente quando se 
apresentam os desejos carnais como obstáculos para a alma. Cf. G. BARBAGLIO. “Corporeità e 
sessualità nel nuovo testamento”, p. 35; H. SEEBAS. “Carne, sarx”, p. 227-233; J. L. MCKENZIE. 
Dicionário bíblico, p. 147-150; M. LURKER. Dicionário de figuras e símbolos bíblicos, p. 38s; 
CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, n. 990, p. 238. 
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humana enquanto circunscrita na sua existência a um determinado lugar a partir do qual 
vive a sua relação com Deus.32 

Πνευµα (pnêuma), como o h;Wr (rûah) do Antigo Testamento, pode significar tanto o 
princípio da vida concedido por Deus, quanto a pessoa humana, sendo utilizado, neste 
último caso, como pronome pessoal. Particularmente importante é o uso paulino do termo 
πνευµα (pnêuma) para designar o homem inteiro aberto à ação do Espírito Santo, em 
contraposição à σαρξ (sarx), entendida, neste contexto, como fraqueza, mortalidade e 
solidariedade com o pecado.33 

Καρδια (kardia), é outro termo antropológico muito utilizado no Novo Testamento (148 

vezes). Assim como seu equivalente hebraico ble (leb), significa o centro vital do ser 
humano, especialmente da vida anímico-espiritual. Num sentido mais profundo, καρδια 
(kardia) indica a interioridade humana na qual Deus se manifesta e interpela. O pecado 
afeta sobretudo o “coração” do homem, escravizando, a partir dele, o ser humano por 
inteiro. É fácil constatar que καρδια (kardia) aponta, em última análise, para o núcleo 
mesmo da pessoa, para a unidade pessoal fundamental do ser humano. E, assim, pode com 
toda facilidade ser substituído pelo pronome pessoal.34 

A breve apresentação do significado dos termos acima enunciados tal como são usados 
pelo Novo Testamento, nos leva à mesma conclusão que o exame dos termos 
correspondentes hebraicos usados no Antigo Testamento.35 Embora considerados sob 
diversos aspectos, eles apontam para o ser humano como um todo. Estamos distantes da 
dicotomia alma-corpo, própria do universo cultural helênico. A fé em Jesus Cristo clarifica 
decisivamente a visão de ser humano própria dos cristãos das comunidades primitivas. A 
cristologia vem enriquecer a continuidade em relação à tradição vetero-testamentária.36 

A antropologia cristã é marcada definitivamente pela cristologia: Deus se faz homem 
verdadeiro “provando em tudo como nós, com exceção do pecado” (Hb 4,15); Deus se faz 
σαρξ (cf. Jo 1,14), termo que significa, como assinalamos acima, a totalidade, a fraqueza e 
a mortalidade; Aquele que era de “condição divina” assume realmente a “condição 
humana” (cf. Fl 2,6ss). A cristologia, pois, não autoriza qualquer desprezo da 
corporeidade, antes valoriza o ser humano integralmente considerado. A cristologia não 
leva a uma separação dualista entre alma e corpo. Existe cisão, sim, mas ela se coloca na 
acolhida ou na rejeição do Dom de Deus oferecido em Jesus Cristo. É sempre o ser 
humano inteiro que se coloca na ordem da salvação aceitando a luz que é Jesus Cristo; e o 
ser humano inteiro que opta pela condenação, rejeitando essa mesma luz (cf. Jo 3,16-21). 

                                                 
32 Σωµα (soma) e σαρξ (sarx) são utilizados freqüentemente por São Paulo como equivalentes. Ao 
tratar de ressurreição, contudo, estabelece uma clara distinção: σαρξ (sarx), na medida em que 
significa o “homem velho”, é chamado a desaparecer. O corpo, pelo contrário, é chamado à 
ressurreição. Cf. S. WIBBING. “Cuerpo, soma”, p. 375-380; J. L. MCKENZIE. Dicionário bíblico, p. 
191-193; C. ROCCHETTA. Per una teologia della corporeità, p. 31-36; R. H. GUNDRY. Soma in 
biblical theology: with emphasis in pauline anthropology. 
33 Cf. A. MARRANZINI. “Anima e corpo”, p. 369; J. L. MCKENZIE. Dicionário bíblico, p. 303-308. 
34 Cf. T. SORG. “Corazón, kardia”, p. 339-341; J. L. MCKENZIE. Dicionário bíblico, p. 183s; M. 
LURKER. Dicionário de figuras e símbolos bíblicos, p. 67s; U. BECKER. Dicionário de símbolos, p. 
73,116. 
35 Conforme já estudamos no primeiro item deste capítulo. Cf. H. W. WOLFF. Antropologia do antigo 
testamento, p. 17-113. 
36 Cf. E. DUSSEL. El dualismo en la antropologia de la critianidad, p. 43s; J. ALFARO. Cristologia e 
antropologia: temi teologici attuali; G. GOZZELINO. Vocazione e destino dell’uomo in Cristo: 
antropologia teologica fondamentale. 
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Numa perspectiva semelhante, fala São Paulo do “corpo psíquico” e do “corpo espiritual”, 
indicando  não  uma  ruptura  dicotômica entre “corpo” e “espírito”37, mas dois modos 

de existência: o ser humano fechado na própria auto-suficiência tola e estéril (homem 
“psíquico” ou “carnal”) e o ser humano aberto ao Dom do Espírito de Deus (homem 
“espiritual”). Em ambos os casos trata-se sempre do ser humano integralmente considerado 
(cf. 1Cor 15,44-49).38 

Quando São Paulo trata do tema do Primeiro Adão (o Adão pecador) e do Segundo Adão 
(Jesus Cristo), esta visão antropológica reaparece. O ser humano verdadeiro, o modelo do 
humano, não é o Primeiro Adão, mas o Segundo Adão, Jesus Cristo. O Primeiro Adão é o 
ser humano pecador, que deturpa a imagem de Deus. Pecado que afeta o ser humano 
inteiro, não sendo atribuído unilateralmente à corporeidade. Segundo o simbolismo do 
Édem, é o ser humano como um todo que é expulso do paraíso. Não se trata da alma que 
peca e é condenada a viver encarnada num corpo. Mas sim, o ser humano na sua totalidade 
vive numa existência pecaminosa, numa existência fechada ao Dom de Deus. Tudo isto 
nada tem a ver com o dualismo alma-corpo da cultura helênica e, em geral, do mundo 
indo-europeu.39 

Assim, pois, a verdadeira imagem de Deus, o homem espiritual, isto é, o ser humano na 
sua totalidade aberto à ação do Espírito, é Jesus Cristo. Unidos a Ele, podem os seres 
humanos participar da nova humanidade. E assim, a existência humana na sua totalidade, e 
não apenas uma alma unilateralmente divinizada, é situada, mediante a união com Cristo, 
num novo tipo de existência. 

Para o Novo Testamento é muito claro, contra o mito indo-europeu do Homem Originário 
ou Celestial, que o ser humano não é emanação do divino ou partícula divina; o ser 
humano é terrestre, criatura, embora criado à imagem de Deus. Pode, todavia, tornar-se 
divino, certamente não pelas próprias forças, mas mediante o Dom de Deus oferecido em 
Jesus Cristo. Unido a este, o ser humano terrestre, carnal, representado pelo Primeiro 
Adão, torna-se espiritual, celeste, representando-se, assim, a passagem de uma condição de 
existência marcada pela caducidade, fragilidade, mortalidade e pelo fechamento na própria 
solidão estéril para outro tipo de existência, caracterizada pela abertura ao Dom do Espírito 
e pela universalidade comunitária.40 

Também a fé neotestamentária na ressurreição supõe uma visão unitária de ser humano. É 
o ser humano no seu todo quem participa, pela ressurreição, da plenitude escatológica.41 A 
fé na ressurreição é grande motivo de esperança para o cristão, diante do desafio da morte 
(vista em conexão com o pecado: Rm 5,12ss). Contudo, encontramos textos no Novo 
Testamento influenciados pela perspectiva antropológica helenista que apresentam a 
vitória sobre a morte como imortalidade da alma.42 A questão não pode ser evitada: 
ressurreição da “carne” ou imortalidade da alma? antropologia semita ou antropologia 
helenista? 

                                                 
37 SPICQ. Dieu at l’homme selon le nouveau testament, p. 159. 
38 Cf. A. G. RUBIO. Unidade na pluralidade: o ser humano à luz da fé e da reflexão cristãs, p. 161-
164; M. BENZO. Hombre profano, hombre sagrado. 
39 Cf. E. DUSSEL. El dualismo en la antropologia de la critianidad, p. 49. 
40 Cf. J. L. R. DE LA PEÑA. Imagen de Dios: antropologia teológica fundamental, p. 61-88; VV.AA. “La 
storia della salvezza prima di Cristo”. 
41 Cf. J. B. LIBÂNIO e M. C. L. BINGEMER. Escatologia cristã: o novo céu e a nova terra, p. 178ss; H. 
S. SONNEMANS. Seele. Unsterblichkeit-Auferstehung. Zur greichischen und christlichen 
anthropologie und eschatologie, p. 292-354; H. RONDET. Final do homem e fim do mundo: ensaio 
sobre o sentido e a formação da escatologia cristã. 
42 Cf. G. BARBAGLIO. “Corporeità e sessualità nel nuovo testamento”, p. 35. 
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“O fato da vitória do ‘justo’ sobre a morte, afirmado tardiamente no Antigo Testamento, 
impõe-se em todos os livros do Novo Testamento como um dos pontos mais firmes da 
revelação cristã. Todavia, o como desta vitória sobre a morte não é objeto de um 
ensinamento homogêneo”,43 é a conclusão a que chega M. E. Boismard num breve mas 
sugestivo estudo exegético sobre a fé bíblica na vida do ser humano após a morte. E, 
assim, na antropologia semita (largamente predominante na Sagrada Escritura) é vista esta 
vitória como ressurreição da “carne”, enquanto que na antropologia helenista a influenciar 
alguns textos do Novo Testamento, sobretudo da literatura epistolar tardia, é entendida 
como imortalidade da alma. Entretanto, notemos que este influxo da antropologia helênica, 
certamente minoritário no Novo Testamento, é situado no horizonte de compreensão 
próprio da fé bíblica no único Deus criador-salvador, que inclui a afirmação da bondade da 
matéria e do corpo, da fé neotestamentária na encarnação real de Deus no homem Jesus 
bem como da fé na ressurreição do ser humano.44 

A reflexão teológica cristã, na sua evolução histórica, assumirá as duas explicações da vida 
após a morte: no “estado intermediário” entre a morte do homem e a “parusia”,45 a vitória 
sobre a morte será assegurada mediante a afirmação da imortalidade da alma, ao passo que 
a ressurreição da “carne” fundamentará a vitória a partir da consumação final.46 

Convém frisar, que o Novo Testamento reconhece a existência de dualismo no interior de 
cada ser humano, entre a realidade do “homem velho” e a realidade do “homem novo”,47 
mas não se trata de um dualismo metafísico que aponta para dois elementos constitutivos 
do ser humano (espírito-matéria), antes está referindo a dois modos de existência 
antitéticos, em cada um dos quais será implicado o ser humano inteiro. 

Finalmente, podemos concluir que a antropologia bíblica oferece uma contribuição ímpar 
em termos antropológicos, pois articula de maneira indissociável corpo e alma, matéria e 
espírito. Na concepção da Sagrada Escritura existe uma verdadeira espiritualidade da 
matéria, já que tudo, embora distinto, encontra-se intimamente ligado ao Deus criador-
salvador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 M. E. BOISMARD. “Nossa vitória sobre morte, segundo a Bíblia”, p. 600. 
44 Cf. F. P. FIORENZA e J. B. METZ. “O homem como união de corpo e alma”, p. 39-43. 
45 Cf. C. ROCCHETTA. Per una teologia della corporeità, p. 251s. 
46 Cf. J. B. LIBÂNIO e M. C. L. BINGEMER. Escatologia cristã: o novo céu e a nova terra, p. 203-208. 
47 Cf. C. ROCCHETTA. Per una teologia della corporeità, p. 34s; S. E. R. VÁSQUEZ. “El cuerpo 
humano, templo del Espíritu Santo”, p. 165-174. 
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CAPÍTULO II 

AS ORIGENS DA ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA E 

A INFILTRAÇÃO DO DUALISMO 

 

 

 

No presente capítulo indicaremos onde se encontra a raiz do problema 

antropológico do dualismo: visão do ser humano que estabelece forte dicotomia 

entre espírito e matéria (e, consequentemente, entre fé e vida cotidiana, entre fé e 

política, entre divino e humano, entre teoria e práxis etc.), desenvolvendo entre estas 

realidades uma relação de oposição exclusão com acentuada tendência 

reducionista. 

Focalizaremos nossa reflexão, primeiramente, onde se deu as origens da antropologia 

filosófica e, posteriormente, a infiltração do dualismo na filosofia platônica, neoplatônica e 

cartesiana. A origem da visão dicotômica do ser humano remonta aos albores da história da 

humanidade. Numa perspectiva teológica, encontra-se já presente na Índia e na Pérsia antigas, 

anteriores ao desabrochar da filosofia grega.48 No âmbito helênico ela é desenvolvida 

                                                 
48 Cf. R. MONDOLFO. O pensamento antigo: história da filosofia greco romana. Vl. I, p. 9-12 e N. 
CORTE. As origens do homem, p. 11-34. 
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especialmente entre os pitagóricos49, mas, sobretudo, em Platão teremos a abordagem dualista 

que influenciará todo o desenvolvimento filosófico ocidental. Essa forma de pensar o mundo, 

e, consequentemente o ser humano, influenciou todo o pensamento ocidental, bem como, na 

cristandade, a reflexão teológica cristã. 

 

2.1. A CONCEPÇÃO DO SER HUMANO NA CULTURA ARCAICA GREGA 

 

A imagem do ser humano que a cultura arcaica grega nos oferece é rica e complexa, e 

alguns de seus aspectos irão permanecer influindo profundamente na evolução da cultura 

ocidental. Podemos, talvez, reunir a profusão de traços dessa imagem em algumas linhas 

dominantes: 

a) Linha teológica ou religiosa. É a linha que traça uma nítida divisão e mesmo uma 

oposição entre o mundo dos deuses (theoí) e o mundo dos mortais (thanatoí). Os primeiros 

são imortais (athanatoi) e bem-aventurados (eudaimones), os segundos são efêmeros 

(ephémeroí), isto é, seres de um dia, e infelizes (talaíporoi). O mito grego arcaico evoca o 

surto orgulhoso (hybris) do homem para se igualar aos deuses50 e a resposta dos deuses a essa 

pretensão desmedida, inscrita no decreto implacável do destino (moira) que provoca as 

peripécias e o desfecho trágico na vida dos mortais. Essa situação do ser humano diante do 

divino está  na  origem  da  sabedoria gnômica ou sapiencial ligada sobretudo ao templo de  

 

Apolo em Delfos e que multiplica os preceitos de moderação (sophrosyne): medén ágan, 

"nada em excesso", gnothi sautón, "conhece-te a ti mesmo", etc. 

                                                 
49 Cf. P. GORMAN. Pitágoras: uma vida; R. MONDOLFO. O pensamento antigo: história da filosofia 
greco romana. Vl. I, p. 51-74 e G. REALE. História da filosofia antiga: das origens a Sócrates, p. 73-
93. 
50 Conferir a tragédia de Ésquilo, Prometeu acorrentado (datada de 462-459 a.C.) SÓFOCLES E 
ÉSQUILO. Rei Édipo, Antígone, Prometeu acorrentado, p. 111-137; Hesíodo, Os trabalhos e os Dias, 
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b) Linha cosmológica. A contemplação da ordem do mundo e a admiração diante 

dessa ordem são atitudes que o espírito grego partilha com o de várias culturas antigas51. Mas 

essas atitudes assumem entre os gregos características originais que passarão a constituir um 

dos traços marcantes da imagem do homem grego. Entre essas características convém 

assinalar a admiração (thauma) pela ordem e beleza que fazem do universo visível um todo 

bem adornado (kósmos)52. Dessa admiração, segundo o testemunho de Platão e Aristóteles, 

terá origem a filosofia e, com ela, um estilo de vida que o homem grego reivindicará como 

próprio seu: vida teorética (theoretíkós bios). A outra característica está ligada à descoberta da 

homologia ou correspondência que deve reinar entre a ordem do universo (que será 

tematizada filosoficamente no conceito de "natureza" ou physis) e a ordem da cidade (polis) 

regida por leis justas. Essa será uma das fontes da idéia grega de uma ciência do agir humano 

(Ética), cuja imensa significação para a formação da idéia ocidental do ser humano é bem 

conhecida53. A linha cosmológica cruza-se, por sua vez, com a linha teológica, na formação 

do conceito de necessidade (anánke) inscrita na ordem do mundo e à qual deverão submeter-

se homens e deuses. Conciliar a necessidade cósmica e a liberdade humana será um dos 

desafios que a filosofia terá permanentemente diante de si. 

c) Linha antropológica. Como se reflete a condição humana na imagem que o homem 

grego arcaico faz de si mesmo? Uma das mais conhecidas expressões dessa condição, que 

articula, de resto, experiências humanas fundamentais e a relação do ser humano com os 

deuses, é a oposição entre o apolíneo e o dionisíaco como dimensões constitutivas da alma 

grega, que F. Nietzsche celebrizou54, dando-lhe porém uma interpretação contestável. Essa 

oposição aparece sobretudo na tragédia e constitui uma das leituras possíveis do final das 

                                                                                                                                                         
48; e L. SÉCHAN. Le mythe de Promethée; sobre a némesis dos deuses conferir L. GERNET. 
“L’antropologie dans la religion grecque”, p. 9-19. 
51 Cf. R. MONDOLFO. O pensamento antigo: história da filosofia greco romana. Vl. I, p. 15-23 e R. 
BERTHELOT. La pensée de l’Asie et l’astrobiologie. 
52 A obra de referência é W. KRANZ. Kosmos. 
53 Cf. H. C. LIMA VAZ. Escritos de filosofia II: ética e cultura, p. 36-78. 
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Eumênidas de Ésquilo e das Bacantes de Eurípedes. O apolíneo reflete o lado luminoso da 

visão grega do ser humano, a presença ordenadora do logos na vida humana, que a orienta 

para a claridade do pensar e do agir razoáveis. O dionisíaco traduz o lado obscuro ou terreno 

(ctônico), onde reinam as forças desencadeadas do eros ou do desejo e da paixão. Conciliar 

esses dois aspectos é tarefa que a filosofia tomará sobre si e à qual Platão consagrará as 

páginas imortais do Banquete. O tema da alma, desde a alma como sopro (psyché), dublê do 

corpo e que vai viver uma vida obscura no Hades, em Homero, até a representação religioso-

metafísica da alma no Orfismo como entidade separada do corpo e nele reencarnando-se em 

sucessivas existências (metensomatôse) é outra constante da visão grega arcaica do ser 

humano que transmitirá à Antropologia filosófica um de seus tópicos fundamentais55. No que 

diz respeito à vida social e política, a visão grega arcaica do ser humano, profundamente 

marcada pela idéia da "excelência" (areté), fixa-se, de um lado, na imagem do herói, dotado 

primeiro da areté guerreira e, depois, da areté civilizadora como herói fundador da cidade 

(hêros ktistês)56. De outro lado, a idéia de areté se transpõe pouco a pouco do herói para o 

sábio (sophós), no momento em que começa a declinar a aristocracia guerreira e a cidade se 

organiza segundo formas democráticas e participativas. O conceito de areté passa a se 

vincular intimamente ao conceito de justiça (dikê), e o herói fundador passa a ser celebrado 

como herói legislador (nomotéthes), como no caso exemplar de Solon57. Ao ethos da areté 

guerreira e política vem juntar-se, finalmente, o ethos laborioso do rude trabalho dos campos 

como escola de virtude, celebrado por Hesíodo em Os Trabalhos e os Dias. 

As linhas que compõem a imagem do ser humano na cultura grega arcaica encontram 

um ponto de intersecção e convergência no temeroso tema do destino (moira), que oferece um 

                                                                                                                                                         
54 Em seu livro Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik (1871). 
55 Conferir a obra clássica de E. ROHDE, Psyché; e o capítulo sobre a divindade da psyché em W. 
JAEGER. Die theologie der frühen griechischen denker, p. 88-106. 
56 Cf. J. P. VERNANT. As origens do pensamento grego; A. –J. FESTUGIÈRE. “Le héros grec”, ch. 1. 
57 Cf. R. MONDOLFO. O pensamento antigo: história da filosofia greco romana. Vl. I, p. 26-28; M. 
DETIENNE. Os mestres da verdade na Grécia arcaica. 
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fio condutor para a passagem da visão arcaica à visão clássica do ser humano. Esse tema é 

objeto, sobretudo depois de Nietzsche, de uma rica literatura58. Podemos distinguir dois tipos 

de pensamento em face do problema do destino. O pessimismo, que domina a época arcaica, 

acentua a inexorabilidade do destino e, diante dele, o desamparo do ser humano e o vão inútil 

surto da hybris. O moralismo que, já presente no epos homérico (Odisséia, A, 32-43), acabará 

prevalecendo na idade clássica, funda-se sobre a descoberta da responsabilidade pessoal, 

tentando circunscrever a esfera da realidade sobre a qual o ser humano pode estender seu 

poder de escolha (tà eph' hemin) e, portanto, ver-se imputado um mérito ou um demérito. O 

ciclo da tragédia ática ilustra o suceder-se dessas concepções, situando-se Ésquilo sob o signo 

do pessimismo e Eurípedes sob o do moralismo, enquanto Sófocles aparece como a transição 

entre ambas as concepções, transição ilustrada particularmente no ciclo tebano (Édipo Rei, 

Édipo em Colono, Antígona). O famoso coro da Antígona, tragédia representada em 441, é 

uma síntese admirável da imagem do ser humano na cultura grega, na hora em que se dá a 

transição da época arcaica para a época clássica59. 

2.2. A CONCEPÇÃO DO SER HUMANO NA FILOSOFIA PRÉ-SOCRÁTICA 

 

O primeiro autor representativo de um pensamento antropológico já claramente 

definido é Diógenes de Apolônia (floruit entre 440 e 430 a.C.). De um lado, ele é tido como 

discípulo dos physiólogoi jônicos, tendo sofrido provavelmente a influência de Antístenes; de 

outro está próximo de Anaxágoras, propondo uma visão finalista do mundo. Em primeiro 

lugar, é exaltada a superioridade do ser humano sobre os outros animais (provavelmente 

contra Protágoras) que se manifesta na estação vertical e na marcha, e no olhar voltado para o 

                                                 
58 Cf. E. A. MAGRIS. L’idea di destino nel pensiero antico. 
59 Cf. SÓFOCLES E ÉSQUILO. Rei Édipo, Antígone, Prometeu acorrentado, p. 7-109 e V. 
EHRENBERG. Sophocles and Pericles, p. 61-66. O adjetivo deinós e o superlativo deinóteros 
significam “admirável”, mas também “terrível”. O rítmo do coro é o seguinte: exaltação do homem 
(estrofe 1); domínio da natureza (estrofe 1); domínio da vida animal (aves, animais selvagens, 
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alto, mostrando a aptidão do ser humano para a contemplação dos astros60. Nessa contem-

plação, revela-se uma correspondência entre o olhar humano e a ordem cósmica, fundamento 

desse sentimento religioso diante do kósmos que conhecerá uma grande fortuna na idade 

clássica. Celebra-se, em seguida, a habilidade das mãos humanas, obreiras da téchne61, e 

exalta-se a prerrogativa da linguagem, manifestação do pensamento (logos). Assim, em 

Diógenes de Apolônia aparece, provavelmente pela primeira vez, a idéia do ser humano como 

estrutura corporal-espiritual, cuja natureza se manifesta na cultura por meio de suas obras. Ele 

é, pois, um ser ordenado finalisticamente em si mesmo e para o qual se ordena, de alguma 

maneira, a própria ordem do kósmos62. 

 

O pensamento de Diógenes estabelece uma linha de transição com a primeira filosofia 

pré-socrática do século VI a.C., dominada pelo problema da physis e da busca do princípio 

(arché) explicativo do seu movimento e do seu vir-a-ser. A individualidade do ser humano 

aparece abrigada na majestade da physis e na ordem do mundo63 e só começa a emergir na 

poesia épica e lírica64. A tendência de pensar o ser humano segundo a ordem da natureza 

encontra uma expressão consagrada na homologia entre a ordem do mundo e a ordem da 

                                                                                                                                                         
animais domésticos) (anti-estrofe 1); palavra, pensamento, ciência da medicina: só a morte detém o 
homem (estrofe 2); conhecimento do bem e do mal, respeito da justiça ou hybris (anti-estrofe 2). 
60 Cf. R. MONDOLFO. O pensamento antigo: história da filosofia greco romana. Vl. I, p. 104; 129-130; 
138-142; 190-203. Estabelece-se uma correspondência entre ánthopos e anô athrôn (olhar para o 
alto). Outra etimologia análoga, também fantasiosa, em Platão, Crat. 399 c: ánthropos é anathrôn a 
ópote ou “examina o que viu”. O finalismo do olhar no homem torna-se um locus clássico e preferido 
de Platão: Rep. VII, 528 c; 529 c; IX, 586 a; Fedr. 249 d-e; Teet. 174 a; Tim. 47a; Tim. 91 e, antes de 
ser consagrado por Ovídio: Os homini sublime dedit coelumque tueri jussit et ad sidera erectos tollere 
vultus (Met. 1,80). 
61 Cf. J. BRUN. La main et l’esprit. Sobre a estação vertical em Aristóteles, ver R. BRAGUE. Aristote 
et la question du monde, p. 237-240. 
62 Cf. R. MONDOLFO. O pensamento antigo: história da filosofia greco romana. Vl. I, p. 129-132. 
63 Sobre a descoberta da “ordem do mundo” conferir W. KRANZ. Kosmos e W. JAEGER. Paideia, I, 
cap. 9. 
64 Sobre a idéia do homem em Homero conferir G. REALE. História da filosofia antiga: das origens a 
Sócrates, p. 18s; sobre a areté, Homero e Hesíodo conferir igualmente W. JAEGER. Paideia, I, caps. 
1-4) e sobre a individualidade na poesia jônica e eólica W. JAEGER. Paideia, I, cap. 7. 
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cidade, dando origem à metáfora celebre do macrocosmo e do microcosmo65. A 

correspondência homem-cosmo encontra ainda um prolongamento na teoria do conhecimento 

com as teorias da sensação de Empédocles (elementos) e de Demócrito (átomos), das quais se 

ocupará Aristóteles. Uma feição original da relação entre cosmologia e antropologia, iremos 

encontrá-la no Pitagorismo primitivo (na medida em que a escassez das fontes nos permite 

reconstituí-lo): aqui, à estrutura matemática do mundo corresponde a estrutura matemática da 

alma (harmonía), sobre a qual se fundam as práticas educativas e ascéticas da escola. 

Ao longo do séc. V a.C., o problema antropológico sobrepõe-se pouco a pouco ao 

problema cosmológico como centro teórico de interesse na filosofia grega. Essa descida da 

filosofia do céu para a terra, como se exprimirá Cícero, está ligada, sem dúvida, às 

transformações da sociedade grega aceleradas pelas guerras pérsicas  e  pela  consolidação  do  

regime democrático em Atenas e outras cidades.  

Dois grandes problemas, de resto intimamente ligados entre si, aparecem subjacentes à 

interrogação sobre o ser humano que passa a solicitar a reflexão filosófica: 

a) o problema da educação (paideía) que se coloca em torno de uma nova forma da 

areté política exigida pela vida democrática e diferente da areté arcaica aristocrático-

guerreira; 

b) o problema da habilidade ou sabedoria (sophía) que não encontra mais sua fonte na 

tradição e vê acentuar-se seu caráter técnico (téchne) e intelectualista (philosophía)66. 

As primeiras indicações desses problemas encontram-se já nos fragmentos 

antropológicos de Heráclito de Éfeso (floruit entre 504 e 500 a.C.) que é, nesse sentido, como 

Diógenes, um pensador de transição67. 

                                                 
65 Sobre a origem e evolução dessa metáfora, conferir M. LANDMANN et alii. De homine, p. 12-15; e 
sobre a lei do universo que abrange homens e deuses ver o fr. I de Anaximandro (D-K, 12, B, I); W. 
JAEGER. Paideia I, cap. 6, e N. CORTE. As origens do homem. Em Demócrito se encontra a 
expressão “microcosmo” aplicada ao homem: en tô anthrópô mikrô kosmô ónti (D-K, 68, B, 34). Cf. 
Anexo III – Microcosmo-macrocosmo. 
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O pensamento antropológico do século V vai atingir na segunda metade do século, em 

Atenas, seu pleno desenvolvimento quando os Sofistas fizerem do problema da cultura 

(paideía) o problema maior da filosofia. Na verdade, a questão dos estágios sucessivos da 

cultura já fora posta por Hesíodo (século VIII a.C.) com o mito dos reinos dos deuses na 

Teogonia e o mito das raças na 1a parte de Os Trabalhos e os Dias. A origem e o 

desenvolvimento da cultura são pensados segundo dois modelos: o modelo da decadência, 

regido pelo mito de uma idade de ouro primitiva, que se tornará um tópico clássico na 

literatura antiga68; e o modelo do progresso, que pressupõe um primitivo estado de barbárie, 

ultrapassado pela fundação das cidades (mito do herói fundador) e pela invenção das técnicas 

(mito do primeiro inventor, prôtos euretés)69. 

São, pois, os Sofistas que irão consumar a inflexão antropológica da filosofia grega. A 

própria designação de sophistês, que engloba o saber teórico e as habilidades práticas, revela 

que o ser humano e suas capacidades passam a ser o objeto principal da filosofia70. Algumas 

das idéias diretrizes que irão constituir uma constelação conceptual permanente no horizonte 

da concepção ocidental do ser humano são formuladas pela primeira vez claramente no 

contexto da Ilustração sofística ateniense. Entre elas convém enumerar: 

                                                                                                                                                         
66 Cf. W. JAEGER. Paideia, II, cap. 3, e G. B. KEFERD, “The image of wise man in greece in the 
period before Plato”, p. 17-28. 
67 Sobre a antropologia de Heráclito conferir G. REALE. História da filosofia antiga: das origens a 
Sócrates, p. 63-71. São célebres alguns fragmentos antropológicos de Heráclito. Cf. D-K, 22, B, 45, 
115, 119. 
68 Sobre a nostalgia da idade de ouro, conferir E. DES PLACES. La religion grecque, p. 12-13. O mito 
das raças (ouro, prata, bronze, ferro) em Os Trabalhos e os Dias (v. 202-285) é a mais célebre 
expressão literária desse mito, conhecido como “mito hesiódico”. 
69 Cf. M. LANDMANN et alii. De homine, p. 19-29. No entanto, nos filósofos cínicos do séc. IV, 
inspiradores dos Estóicos, há uma crítica radical da cultura como decadência e desumanização e a 
preconização apaixonada de uma “volta à Natureza” (primitivismo). Conferir também, G. REALE. 
História da filosofia antiga: das origens a Sócrates, p. 333-343 e R. MONDOLFO. O pensamento 
antigo: história da filosofia greco romana. Vl. I, p. 190-197. 
70 Os termos sophós, sophistês e sophídzestai passam a designar uma capacidade desenvolvida num 
domínio específico de saber e atividade. Cf. J. V. LUCE. Curso de filosofia grega, cap. 7; G. REALE. 
História da filosofia antiga: das origens a Sócrates, p. 189-242 e R. MONDOLFO. O pensamento 
antigo: história da filosofia greco romana. Vl. I, p. 135-156. 
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a) o conceito de uma natureza humana (anthropinê physis) com seus predicados 

próprios e com as exigências que lhe são essenciais71; 

b) o conceito de narração histórica pela investigação, seriação e julgamento dos fatos, 

na qual emergem a consciência do pluralismo das culturas (Heródoto) e se revelam as 

constantes e fins que sustentam e movem o agir humano em situações consideradas típicas 

(Tucídides)72; 

c) a oposição entre a convenção (nómos) e a natureza (physis) na organização da 

cidade e nas normas do agir individual, dando origem às primeiras teorias do 

convencionalismo jurídico73; 

d) individualismo relativista, acompanhado das primeiras formulações céticas do 

conceito de verdade74; 

e) a concepção de um desenvolvimento progressivo da cultura, exposta sobretudo no 

famoso mito de Protágoras que Platão nos transmitiu no diálogo homônimo (Prot. 320 c-

322d)75; 

f) a análise do ser humano como ser de necessidade e carência, ao qual compete suprir 

com a cultura o que lhe é negado pela natureza, tema esse que alimentará o pensamento 

antropológico ao longo de toda a sua história; 

g) finalmente, a idéia fundamental do ser humano como ser dotado do logos (zôon 

logikón), ou seja, da palavra e do discurso capaz de demonstrar e persuadir. 

                                                 
71 Em seu De virt. Phys. II, 9 (DK, 84, B, 4), Galeno de Pérgamo (séc. II a.C.) atribui a Pródico de 
Céos um tratado perì physeôs anthrópou. Um fragmento de Antifonte, o Sofista, conservado no 
Papiro de Oxirrinco X, n. 1364, Frag. B. col. 2 (D-K, 87, B, 44, B2), diz que, pela natureza (physei), 
gregos e bárbaros são iguais. Cf. PRÉ-SOCRÁTICOS e D. MARCONDES. Iniciação à história da 
filosofia, p. 30-38. 
72 Heródoto e, sobretudo, Tucídides escrevem suas Histórias no clima da Ilustração sofística. Cf. 
PRÉ-SOCRÁTICOS; F. HARTOG. Le miroir d’Herodote e J. DE ROMILLY, Raison et historie chez 
Thucydide. 
73 Conferir o célebre fragmento de Antifonte, o Sofista, conservado num Papiro de Oxirrinco (D-K, 87, 
B, 44 A, 1-7).Cf. PRÉ-SOCRÁTICOS. 
74 Como na célebre sentença de Protágoras sobre o “homem-medida” (D-K, 80, B, 1 e Platão, Teet. 
151 e 152 a). Cf. H. C. LIMA VAZ. Escritos de filosofia II, ética e cultura,  p.38, n. 8. 
75 Esse mito remonta, provavelmente, a um escrito de Protágoras sobre a origem da cultura, intitulado 
perì tês en archê katastáseôs. Cf H. C. LIMA VAZ. Escritos de filosofia II, ética e cultura, p. 50, n. 59. 
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Aqui se encontra a origem da concepção do ser humano como animal racional, base da 

antropologia e do humanismo clássicos. Com a criação da Retórica76, os Sofistas abrem assim 

um dos capítulos mais importantes da história da concepção clássica do ser humano, do qual 

procedem alguns dos traços mais característicos de sua imagem na cultura ocidental. 

 

                                                 
76 Encontra-se aqui a origem do humanismo literário ocidental que encontrará no século IV seu 
doutrinador em Isócrates. Cf. H. –I, MARROU. Histoire de l’education dans l’antiquité, p. 81-98. 
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2.3. A TRANSIÇÃO SOCRÁTICA 

 

Aceitando-se o veredicto de W. Jaeger77, Sócrates representa, na história das 

concepções filosóficas do ser humano no Ocidente, a inflexão decisiva que orienta até hoje o 

pensamento antropológico. Com efeito, encontrando-se no centro da crise ateniense da 

segunda metade do século V, tragicamente agravada pela guerra do Peloponeso, e abrindo-se 

ao mundo de idéias novas trazidas pela Ilustração sofística, Sócrates pensou a crise ateniense 

à luz daquelas idéias, e de sua meditação emergiu uma nova concepção do ser humano, cujos 

traços fundamentais irão compor justamente a imagem do homem clássico que as filosofias 

posteriores nos transmitirão. 

Sócrates nada escreveu, como é sabido. Mas o tema constante de sua meditação que as 

fontes contemporâneas nos transmitem gira em torno do que é propriamente "humano" ou das 

"coisas humanas"78. Na visão socrática, o "humano" só tem sentido e explicação se referido a 

um princípio interior ou a uma dimensão de interioridade presente em cada ser humano e que 

ele designou justamente com o antigo termo de "alma" (psyché), mas dando-lhe uma 

significação essencialmente nova e propriamente socrática. O que é, pois, a "alma" para 

Sócrates? Talvez o caminho  mais  seguro  para  nos  aproximarmos  desse  conceito  

socrático  que tão  

decisivamente irá influir na história da cultura ocidental seja aquele que acompanha a 

evolução da idéia de areté (excelência ou virtude), desde a excelência física, e a coragem nos 

                                                 
77 Para Jaeger, Sócrates é considerado o criador do conceito ocidental de “alma” no sentido de 
“homem interior”. Cf. W. JAEGER. Paideia, III, cap. 2. Ele é termo de uma evolução que vem do 
eídolon homérico, passa pela psyché como sopro vital nos jônicos, pelo daímôn órfico-pitagórico, para 
atingir o “homem interior” no sentido socrático. Conferir também, G. REALE. História da filosofia 
antiga: das origens a Sócrates, p. 257-278 e W. C. K. GUTHRIE. A history of greek philosophy, p. 
467-470. 
78 Conferir Xenofonte, Memor., I, 11, 12; Platão, Fedr. 230 d: Sócrates aprende dos “homens na 
cidade” (oi en tê ástei ánthropoi). Conferir Diógenes Laércio, Vitae, II, 21. Daqui a sentença famosa 
de Cícero sobre a filosofia trazida do céu à terra (Tusc. Disp. V, 4, 10). Cf. PRÉ-SOCRATICOS; G. 
REALE. História da filosofia antiga: das origens a Sócrates, p. 247-253; 257-259; R. MONDOLFO. O 



  

 38 

heróis homéricos até a excelência como habilidade aprendida segundo regras nos Sofistas79. A 

"alma", segundo Sócrates, é a sede de uma areté que permite medir o ser humano segundo a 

dimensão interior na qual reside a verdadeira grandeza humana. É na "alma", em suma, que 

tem lugar a opção profunda que orienta a vida humana segundo o justo ou o injusto, e é ela, 

portanto, que constitui a verdadeira essência do homem, sede de sua verdadeira areté. 

Sócrates introduz assim no campo das idéias antropológicas a idéia da personalidade moral 

sobre a qual irá assentar todo o edifício da Ética e do Direito em nossa civilização. Ele é 

considerado justamente o fundador da filosofia moral e, de alguma maneira, pode ser 

considerado igualmente o fundador da Antropologia filosófica. Tendo em seu centro a noção 

de "alma", os traços principais que vamos encontrar na idéia socrática do ser humano são os 

seguintes: 

a) a teleologia do bem e do melhor como via de acesso para a compreensão do mundo 

e do ser humano, e sobre a qual se funda a natureza ética da psyché. As páginas célebres da 

suposta autobiografia de Sócrates transmitida por Platão (Fed. 96 a-101 c) são o melhor 

testemunho, não obstante os elementos propriamente platônicos da narração, dessa 

transposição socrática do finalismo de Anaxágoras; 

b) a valorização ética do indivíduo que encontrou sua expressão mais conhecida na 

interpretação socrática do preceito délfico do "conhece te a ti mesmo" (gnôthí sautón)  do  

qual  resulta  a  necessidade  da  Cura e do cuidado com a "vida  

interior"80, noção que faz sua primeira aparição na história da antropologia e da 

espiritualidade. Segundo a interpretação socrática, o preceito délfico ordena a investigação 

                                                                                                                                                         
pensamento antigo: história da filosofia greco romana. Vl. I, p. 157-160 e W. C. K. GUTHRIE. A 
history of greek philosophy, p. 417-425. 
79 Cf. D. MARCONDES. Iniciação à história da filosofia, p. 40-48; J. V. LUCE. Curso de filosofia grega, 
cap. 7 e G. REALE. História da filosofia antiga: das origens a Sócrates, p. 266-269. 
80 A expressão clássica desse tema é o diálogo Primeiro Alcibíades (cuja atribuição a Platão continua 
sendo discutida). O nosce te ipsum tornar-se-á um dos tópicos mais célebres da literatura antiga. R. 
MONDOLFO. O pensamento antigo: história da filosofia greco romana. Vl. I, p. 158-161. Sobre a 
diferença entre o sentido literal do preceito délfico e sua interpretação socrática conferir M. 
LANDMANN et alii. De Homine, p. 66. 
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(zêtesis) conduzida metodicamente (donde os três momentos do método socrático, a ironia, a 

indução e a maiêutica), que deve levar à sabedoria e com ela, necessariamente, à verdadeira 

areté (teoria da virtude-ciência); 

c) a primazia da faculdade intelectual no ser humano de onde procede o chamado 

intelectualismo socrático inspirando a doutrina da virtude-ciência; ao exaltar o ser humano 

como portador do logos e ao fazer da relação dialógica a relação humana fundamental, 

Sócrates é provavelmente a fonte principal da definição do ser humano como zôon logikón; 

enfim, os traços do ser humano socrático se completam com a transposição do utilitarismo 

sofístico ao plano do finalismo moral, quando a noção de bem, inerente à nova concepção de 

areté, é apresentada sob a luz da utilidade que resulta da prática do bem (é mais útil e melhor 

ser justo que injusto). 

Não é fora de propósito aproximar da concepção socrática do ser humano a 

contribuição oferecida pela medicina grega ao desenvolvimento das idéias antropológicas. O 

século V a.C. assistiu a um notável progresso da medicina na Grécia, sobretudo nas escolas de 

Cos (Hipócrates) e de Crotona na Sicília. A prática médica recebeu uma fundamentação 

teórica cujos modelos influenciaram profundamente  os  Sofistas  e  Sócrates,  como  mais  

tarde Platão e Aristóteles81. A  

medicina grega, como aparece no tratado Sobre a antiga Medicina82, reivindica, contra as 

especulações cosmológicas jônicas, um tratamento empírico, anatômico e fisiológico do corpo 

humano, devendo-se ver aí uma das origens da noção de "natureza humana" (he anthropínê 

physis). 

 

                                                 
81 No Banquete (186 a-188 e), o discurso de Erixímaco expõe a natureza do eros segundo a 
concepção médica. Cf. PLATON. Oeuvres completes. 
82 Sobre “A medicina grega e a paideia” conferir W. JAEGER. Paideia, IV, cap. 1, e, igualmente, W. H. 
S. JONES. Philosophy and medicine in ancient greece, Baltimore. No século II d.C., um importante 
testemunho da influência da medicina sobre a antropologia é o do célebre médico Galeno (Galiano) 
de Pérgamo. Cf. J. MORAUX. “Galien et Aristote”. 
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2.4. A CONCEPÇÃO PLATÔNICA E NEOPLATÔNICA DO SER HUMANO83 

 

2.4.1. A ANTROPOLOGIA PLATÔNICA84 

 

A influência do platonismo é, provavelmente, a mais poderosa que se exerceu sobre a 

concepção clássica do ser humano, e até hoje a imagem do ser humano em nossa civilização 

mostra indeléveis traços platônicos. A antropologia platônica pode ser considerada uma 

síntese na qual se fundem a tradição pré-socrática da relação do ser humano com o kósmos, a 

tradição sofística do ser humano como ser de cultura (paideía) destinado à vida política, e a 

herança dominante de Sócrates do “homem interior”  e   da   “alma”   (psyché).   Vários   

autores  vêem85  na  concepção  

platônica do ser humano um retrocesso na história da antropologia, na medida em que a idéia 

fundamental dos Sofistas, da criatividade como prerrogativa essencial da atividade humana, 

parece cerceada pela submissão ao modelo ideal segundo a teoria das Idéias, e a unidade 

antropológica é comprometida pelo dualismo alma-corpo (sômapsyché) propugnado 

sobretudo pelo Fedon. No entanto, a literatura platônica recente submeteu essa crítica a uma 

revisão86. Esta levou em conta, que a antropologia platônica apresenta uma unidade que 

resulta da síntese dinâmica de temas, cuja oposição se concilia do ponto de vista de uma 

                                                 
83 É importante lembrarmos que o pensamento platônico teve um influxo decisivo na formulação e no 
desenvolvimento da filosofia, da cultura, da civilização e do ser mesmo do Ocidente europeu. 
Situados no Brasil no início do século XXI, continuamos precisando nos referir a Platão quando 
tentamos falar significativamente sobre o ser humano, mesmo que se trate do ser humano visto à luz 
da fé bíblico-critã. Esta última parte da afirmativa pode parecer um despropósito, dado que Platão foi 
um pagão que viveu no século IV antes de Cristo, sem conexão alguma conhecida com as 
perspectivas bíblicas sobre o ser humano. Todavia, nada tem de surpreendente se considerarmos a 
realidade histórica da forte penetração do pensamento platônico na compreensão cristã do ser 
humano, do mundo e de Deus. 
84 As obras completas de Platão, em francês, encontram-se em PLATON. Oeuvres completes. Para 
uma primeira visão de conjunto dos temas básicos do pensamento de Platão, conferir A. KOYRÉ. 
Introdução à leitura de Platão; F. CHATELET. "Platão", p. 65-120. Para um estudo mais aprofundado, 
conferir, entre outros: J. C. B. GOSLING. Plato; G. M. A. GRUBE. Plato's thought; F. M. COMFORD. 
Plato's theory of knawledge. A tradução completa dos Diálogos para o português encontra-se em 
PLATÃO. Diálogos. Trad. Carlos Alberto Nunes. 
85 Cf. M. LANDMANN et alii. De Homine, p. 69-79. 
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realidade transcendente à qual o ser humano se ordena pelo movimento profundo e essencial 

de todo o seu ser: a realidade das Idéias. É essa ordenação transcendente que explica, no ser 

humano, a polaridade constitutiva da vida da "alma" (psyché) em sua condição terrena. Essa 

polaridade encontra uma expressão admirável nos diálogos que anunciam a maturidade do 

pensamento de Platão. De um lado, a idéia do ser humano aparece dominada, nos diálogos do 

ciclo da morte de Sócrates (Apologia, Criton, Menon, Fedon), pelo tema do logos. A teoria 

das Idéias, anunciada no Menon e amplamente exposta no Fedon, constitui o horizonte 

segundo o qual são pensados a origem e o destino da "alma" (mito da preexistência e doutrina 

da imortalidade), e para o qual a "alma" permanece essencialmente voltada pela 

"reminiscência" (anámnesis) e pelo imperativo da "purificação" (kátharsis)87. Nessa pers-

pectiva, a natureza da "alma" se revela congênita (súnggeneia, Fed. 76 d) com o mundo das 

Idéias, congenialidade celebrada magnificamente no mito do Fedro (Fedr., 246 a-248 b)88. De 

outro lado, a idéia do ser humano é pensada na perspectiva da experiência fundamental do 

eros ou da pulsão amorosa, que corresponde a um dos elementos essenciais da visão grega do 

ser humano89. O tema do eros constitui o pólo que aparece inicialmente em oposição ao pólo 

do logos, recuperando, no movimento total da experiência humana, a dimensão do corpo e da 

beleza corporal. A ascensão dialética do Banquete equilibra e une os dois pólos, arrastando o 

ser humano todo para a contemplação, a um tempo intelectual e extática, do Belo absoluto90. 

A tricotomia da "alma" na República (Rep. IV, 436 a-441 c) que ordena as três partes: 

o racional (tò logistikón), o irascível (tò thymoeidés) e o concupiscível (tò epithymetíkón) 

                                                                                                                                                         
86 Conferir, por exemplo, G. REALE. Para uma nova interpretação de Platão. 
87 A teoria das Idéias ou das Formas constitui, como é sabido, o centro do pensamento de Platão e 
também de sua antropologia. Da imensa bibliografia a respeito, um bom resumo é o de J. A. 
PESSANHA. “Platão e as idéias” e G. REALE. História da filosofia antiga: Platão e Aristóteles, p. 49-
82; porém, permanece clássica a referência a S. D. ROSS. Plato’s theory of ideas. 
88 Sobre o Fedro conferir H. C. LIMA VAZ. ”Eros e Logos: Natureza e Educação no Fedro platônico”, 
p. 161-180; 311-328. 
89 Sobre essa questão conferir G. REALE. História da filosofia antiga: Platão e Aristóteles, p. 216-222. 
Uma interpretação do Banquete na qual a vertente antropológica do pensamento platônico é 
profundamente pensada é a de G. KRÜGER. Einsicht und leidenschaft. 
90 H. C. LIMA VAZ. “Conhecimento e amor: sobre a ascensão dialética no banquete”, p. 225-242. 
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segundo a justiça (dykaiosunê), sendo regida cada uma pela sua virtude própria: a sabedoria 

(sophía), a coragem (andreia) e a moderação (sophrosyne), pode ser considerada uma 

transposição ao plano da paideía, ou seja, da educação do indivíduo para a vida política justa, 

da polaridade entre o logos e o eros unificada na perspectiva da contemplação das Idéias do 

Belo e do Bem. A primeira parte da República (livros II-IV) anuncia assim a reinstauração 

platônica do lugar do ser humano no kósmos e na polis, ameaçado pela crise de Atenas e pela 

crítica sofística e que o Timeu e as Leis irão assentar em seu verdadeiro fundamento, a ciência 

das Idéias. No final da República, o mito de Er (Rep. X, 614 b-621 d)91 desvela a dimensão 

soteriológica da antropologia platônica num grandioso cenário de símbolos em cujo centro 

eleva-se a idéia socrática da responsabilidade pessoal na qual se exprime igualmente a vitória 

final da liberdade sobre o destino. 

A herança cosmológica da filosofia pré-socrática é assumida por Platão numa 

perspectiva antropológica ou, mais exatamente, na perspectiva do finalismo da inteligência 

pensado agora, à diferença de Anaxágoras, como imanente ao movimento cósmico. Assim, a 

"alma" é apresentada como movendo-se a si mesma (autokínêton) e como "princípio de 

movimento" (archè kinêseôs) no Fedro (245 c-246 a) e, transgredindo aqui os limites da 

antropologia, como "alma do mundo" e princípio do movimento cósmico no Timeu (41 d) e 

nas Leis (X, 895 e-899 d)92. 

A parte antropológica do Timeu (69 c ss.) tem sido estudada com atenção pela crítica 

recente93 e, de fato, merece ser posta em evidência como um possível corretivo à tendência 

                                                 
91 No mito de Er, a unidade antropológica manifesta-se na decisão para a escolha da vida que 
envolve todo o ser humano, razão e paixões. Cf. H. C. LIMA VAZ. Escritos de filosofia II, ética e 
cultura, p. 93. 
92 Sobre a doutrina da psyché na última fase do pensamento platônico, conferir J. MOREAU. La 
construction de l’idéalisme platonicien, p. 484-489 e J. MOREAU. l’Ame du monde de Platon aux 
stoïciens, ch. 1. 
93 Cf. G. REALE. Para uma nova interpretação de Platão e J. FRÈRE. Les grecs et le désir de l’être, 
p. 225-257. 
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dualista que indiscutivelmente se manifesta na antropologia platônica94. Platão descreve aí 

minuciosamente a estrutura do corpo, as relações do corpo e da "alma", as doenças. O ser 

humano é considerado do ponto de vista da conjunção da "alma" e do corpo (tò 

synamphoteron), mas o finalismo do inteligível se exprime na direção da "alma racional" (tò 

logistikon) que harmoniza os movimentos interiores (tàs kinêseis pròs âllêla symmètrous, 90 

a)95. 

O lugar-comum que faz de Platão um "dualista" típico em sua concepção do ser 

humano pode não parecer respeitar a complexidade de motivos do pensamento antropológico 

platônico. Esses motivos se entrelaçam numa visão do ser humano de  

surpreendente riqueza, na qual as situações concretas, em cujo contexto nascem e se 

desenvolvem os grandes Diálogos, provocam o aparecimento dos temas que sucessivamente 

dominam a visão platônica do ser humano: o tema do logos verdadeiro, da imortalidade e do 

destino nos diálogos do ciclo da morte de Sócrates; o tema da educação do indivíduo para a 

justiça em si mesmo e na cidade, na República; o tema do desejo amoroso ou eros e do 

movimento imanente à "alma" no Banquete e no Fedro; o tema do ser humano na ordem do 

universo no Timeu e no X livro das Leis; enfim, o tema da relação do ser humano com o 

divino (tò theion) que se sobrepõe a todos os outros e permanece, do Fedon às Leis, como o 

motivo fundamental da antropologia platônica96. 

 

2.4.2. A ANTROPOLOGIA NEOPLATÔNICA 

 

                                                 
94 No entanto, a ameaça do dualismo permanece, como viu Plotino, em face da diversidade entre a 
alma inteligível, plasmada pelo Demiurgo com os restos da Alma do Mundo, e as almas inferiores, 
obras de deuses também inferiores, os mesmos que plasmaram o corpo. Cf. En, VI, 7, 3 e J. 
MOREAU. Plotin et la gloire de la philosophie antique, p. 157-158. 
95 Cf. C. J. DE VOGEL. Rethinking Plato and platonism, p. 159-212. 
96 Sobre a concepção platônica do ser humano e a teologia, conferir V. GOLDSCHMIDT. A religião de 
Platão e G. REALE. História da filosofia antiga: Platão e Aristóteles, p. 180-232. E sobre a 
significação da antropologia platônica conferir J. PATOCKA. Platon et l’europe. 
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A concepção neoplatônica do ser humano constitui o estágio final da concepção 

clássica e, embora recolha os elementos principais da tradição antiga, alguns de seus aspectos 

anunciam já um novo ideal de humanidade, que encontrará no Cristianismo sua plena 

expressão. O neoplatonismo (séculos III-VI d.C.), filosofia dominante da chamada 

Antigüidade tardia, floresce num clima cultural profundamente diverso daquele no qual 

vieram à luz as grandes escolas filosóficas de Atenas do século IV a.C. e da época helenística. 

O mundo mediterrâneo fora unificado politicamente pelo poder imperial romano e tornara-se 

um enorme poço de raças, civilizações e crenças sobre o qual pairava a pax romana97. A 

necessidade religiosa mostrava-se a mais poderosa força espiritual dos primeiros séculos da 

era cristã. As grandes escolas filosóficas haviam cumprido uma trajetória histórica diversa. O 

platonismo, depois da brilhante geração da Primeira Academia, conhecera a fase cética da 

Nova Academia (século I a.C.) e renascera vigorosamente no século II d.C., no chamado 

platonismo médio, que precede e prepara o neoplatonismo. Para o aristotelismo, depois da 

edição das obras esotéricas de Aristóteles por Andrônico de Rodes e outros no século I a.C., 

chegara a hora dos grandes comentadores, entre os quais irá destacar-se o grande Alexandre 

de Afrodísia (século III d.C.). O Epicurismo, celebrado na brilhante versão latina do De rerum 

natura de Tito Lucrécio Caro (século I a.C.) deixara, por seu materialismo, de seduzir os 

espíritos. Finalmente, o Estoicismo, filosofia dos primeiros quadros dirigentes imperiais, 

depois de lançar um ultimo clarão com Epíteto e Marco Aurélio (século II d.C.), fora 

submergido pela vaga religiosa da Antiguidade tardia. 

Nesse clima, o neoplatonismo, unindo intimamente filosofia e religião, torna-se a 

filosofia dominante ao fim da Antigüidade, passando a disputar com o Cristianismo a direção 

espiritual dessa época conturbada. 

                                                 
97 Sobre o contexto da pax romana conferir K. WENGST. Pax romana: pretensão e realidade. 
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A antropologia neoplatônica acentua os traços espirituais com os quais o médio 

platonismo se opusera ao Estoicismo98, opondo ao monismo estóico uma versão renovada do 

dualismo psychésôma. É na obra de Plotino que a imagem neoplatônica do ser humano en-

contra sua expressão mais completa99, sendo a questão "o que é o homem?" um dos fios 

condutores para a leitura das Enéadas100. Podemos enfeixar nos seguintes pontos a concepção 

plotiniana do ser humano: 

a) a idéia inteligível do ser humano compreende a presença da faculdade sensível (tò 

aisthetikón), o que implica a colaboração essencial dos sentidos ao processo do conhecimento, 

bem como o caráter ativo da sensação; 

b) a estrutura do ser humano reflete a estrutura triádica da realidade superior (Uno-

Inteligência-Alma) na qual o ser humano está inserido101. O que importa acentuar aqui é que o 

dualismo antropológico de Plotino não é o dualismo gnóstico da oposição alma-corpo, mas 

um dualismo finalista da alma voltada para o inteligível que é o ser humano interior e 

verdadeiro (o éndon anthropos; En. I,1,5-15) e da alma voltada para o corpo, que representa a 

condição inferior do ser humano102; 

c) a descida da alma no corpo é, para Plotino, um evento natural e implica a relação da 

psyché individual com este (seu) corpo. A antropologia de Plotino está, assim, 

"profundamente enraizada em sua metafísica"103, e nela já se mostram nitidamente os 

predicados da personalidade humana que serão retomados, embora em perspectiva diversa, 

                                                 
98 Cf. R. MONDOLFO. O pensamento antigo: história da filosofia greco-romana. Desde Aristóteles até 
os neoplatônicos, p. 359-361. 
99 Cf. R. MONDOLFO. O pensamento antigo: história da filosofia greco-romana. Desde Aristóteles até 
os neoplatônicos, p. 244-278 e C. J. DE VOGEL. “Plotinu’s image of man”, p. 146-168. 
100 Cf. C. J. DE VOGEL. “Plotinu’s image of man”, p. 148; o tratado, embora cronologicamente tardio, 
com o qual se abrem as Enéadas intitula-se tí tò zôon kaì tís o ánthropos. 
101 Cf. G. REALE. Storia della filosofia antica, IV, p. 574-588, e J. MOREAU. Plotin et la glorie de la 
philosophie antique, ch. XII-XV. 
102 Sobre a dualidade anímica no ser humano ver En. IV, 8: em IV, 8, 11-13, a alma voltada para o 
corpo (pròs sôma) e para a Inteligência (pròs noun); em IV, 8, 7, 67, a alma nos confins entre o 
inteligível e o sensível, idéia que se tornará comum na Patrística e na Idade Média. Cf. R. 
MONDOLFO. O pensamento antigo: história da filosofia greco-romana. Desde Aristóteles até os 
neoplatônicos, p. 265-270. 
103 Cf. C. J. DE VOGEL. “Plotinu’s image of man”, p. 156. 
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pela antropologia cristã. O ser humano é pensado em sua unicidade, o que implica a 

individualidade e pluralidade das pessoas, na sua liberdade expressa na transcendência da 

psyché sobre a physís, no dualismo finalista que atesta a presença da psyché na fronteira entre 

o sensível e o inteligível, enfim em sua socialidade cuja manifestação plena é a vida 

virtuosa104, tendo como degrau inferior a comunhão com os semelhantes e como degrau 

supremo a comunhão com Deus105. 

Prolongando uma linha que parte do Primeiro Alcibíades — verdadeiro breviário do 

platonismo para os neoplatônicos —106, Plotino acentua as tendências místico-intelectualistas 

do platonismo clássico, fazendo da atividade contemplativa (theoría) a atividade por 

excelência do ser humano107. O neoplatonismo vai, assim, dar forma definitiva a uma 

concepção dual da estrutura ontológica do ser humano que se tornará uma das referências 

fundamentais do pensamento antropológico no Ocidente: dualismo subjetivo. alma sensível-

alma inteligível, ao qual corresponde o dualismo objetivo, sensível-inteligível ou tempo-

eternidade. 

A concepção clássica do ser humano encontrou variadas e ricas formas de expressão. 

Acabamos de acompanhar, em alguns de seus expoentes, a sua expressão filosófica. Nela já se 

fazem presentes os grandes problemas que alimentarão a reflexão antropológica ao longo da 

filosofia e teologia ocidental. 

 

  2.4.3. O DUALISMO PLATÔNICO E NEOPLATÔNICO 

 

                                                 
104 Cf. En. I, 2 (perí aretôn). 
105 Cf. R. MONDOLFO. O pensamento antigo: história da filosofia greco-romana. Desde Aristóteles 
até os neoplatônicos, p. 270-279. 
106 Cf. A. –J. FESTUGIÈRE. “L’ordre de lecture des dialogues de Platon aux V at VI siècles”, p. 535-
550. 
107 Cf. R. MONDOLFO. O pensamento antigo: história da filosofia greco-romana. Desde Aristóteles 
até os neoplatônicos, p. 255-259. 
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Não é nossa intenção reapresentar aqui a antropologia platônica. Desejamos somente 

ressaltar o enfoque dualista da mesma. Para isso faz-se necessário relembrarmos a 

importância que tem para a antropologia a conhecida distinção platônica entre idéia e coisa. 

As coisas pertencem ao mundo sensível, caracterizado como mutável, temporal, caduco, 

descambando facilmente para o ilusório. Já as idéias pertencem a um outro mundo, o da 

realidade divina, eterna e imutável. A verdadeira realidade encontra-se unicamente além das 

aparências sensíveis, no mundo das idéias. As coisas do mundo material não passam de cópias 

muito imperfeitas deste mundo real. Certamente existe uma relação entre as coisas e as idéias: 

estas são os arquétipos imitados por aquelas. As coisas, assim, nos remetem ao mundo das 

idéias108. 

Os dois mundos estão presentes no ser humano: na alma (mundo das idéias) e no 

corpo (mundo das coisas). O corpo, como coisa que é, participa imperfeitamente de uma 

idéia, enquanto que a alma pertence ao mundo eterno e divino das idéias. É mediante a alma 

que o ser humano participa, de maneira superior e mais profunda, do mundo das idéias. 

Mediante a alma humana, o ser humano teria contemplado as idéias, numa existência anterior. 

A alma, incorruptível e imortal, preexistente ao corpo, perde, uma vez encarnada, o contato 

direto com o mundo das idéias, mas no encontro perceptivo com as coisas, imitações e 

participações das idéias, ela vai lembrando (reminiscência: anamnese) o conhecimento 

anterior das idéias109. 

Alma e corpo devem ser tratados separadamente, pois pertencem a dois mundos tão 

diversos. Mas no ser humano concreto é necessário relacioná-los. Como? No "Fédon", a 

relação é apresentada de maneira fortemente negativa: a alma se encontra prisioneira do corpo 

e dos sentidos: o corpo é limitação da alma; o sábio (o filósofo verdadeiro) deseja a morte 

                                                 
108 Cf. J. A. PESSANHA. “Platão e as idéias”. 
109 Cf. G. REALE. História da filosofia antiga: Platão e Aristóteles, p. 61-82. 
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para se libertar do corpo110. É verdade que na obra Timeu e sobretudo nas Leis, obra esta 

inacabada, do último período da vida de Platão, a relação alma-corpo é vista de maneira 

bastante positiva: a alma é comparada ao marinheiro e o corpo ao navio111. A alma é 

apresentada como mediação entre o mundo sensível e o mundo das idéias. Todavia, a despeito 

da perspectiva de colaboração entre alma e corpo que a comparação do marinheiro e do navio 

sugere (relação de mera instrumentalidade, sempre entre seres qualitativamente diversos, pois 

a doutrina dos dois mundos nunca foi negada nas obras de Platão), pode-se concluir que, em 

termos gerais e levando em consideração o conjunto da obra platônica, a relação alma-corpo 

vem apresentada com traços predominantemente negativos. Certamente é assim que 

influenciará poderosamente o pensamento cristão, especialmente mediante o neoplatonismo 

médio. 

A doutrina dos dois mundos, com sua concretização antropológica na alma e no corpo, 

comporta obviamente dois tipos bem diversos de conhecimento: a opinião (doxa) e a ciência 

(episteme). O discurso próprio da opinião versa sobre o dado sensível, sobre o mundo das 

coisas. A ciência conhece o mundo inteligível, começando pelas realidades matemáticas até 

atingir a evidência das idéias112. 

Supostos estes dados, lembremos agora, a título de exemplo, duas aplicações ao campo 
antropológico da distinção entre idéia e coisa e entre ciência e opinião: primeiramente a 
maneira como Platão focaliza e procura solucionar a problemática suscitada pela 
decadência de Atenas, sua pátria; em segundo lugar, o modo como o platonismo procurará 
explicar o fenômeno da ruptura e da divisão interiores, amarga experiência vivida por cada 
ser humano. 

Atenas do tempo de Platão vivia época de acentuada decadência nos diversos setores 

da vida humana113. Ficara para trás o tempo do esplendor, o século de ouro ateniense. Como 

                                                 
110 Cf. Platão, Fédon, 62b; 64a; 65e; 66e; 67a; 67b; 82e. Para a tradução em português da obra 
Fédon, conferir PLATÃO. Diálogos, p. 117-191. 
111 Conferir Platão, Leis XII, 961e. Cf. G. REALE. História da filosofia antiga: Platão e Aristóteles, p. 
281-284. 
112 Cf. R. MONDOLFO. O pensamento antigo: história da filosofia greco-romana. Vl. I, p. 222-242 e J. 
A. PESSANHA. “Platão e as idéias”. 
113 Cf. J. P. VERNANT. As origens do pensamento grego. 
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explicar essa decadência? Que fazer para enfrentar e vencer  a  tendência  para  uma  

crescente  degradação? Qual o caminho viável para  

uma convivência política fecunda? Na sua resposta, Platão parte da constatação de que o 

poder na cidade está em mãos de cidadãos que são escravos das opiniões. No século IV a.C. 

Atenas era governada por opiniões, sempre interesseiras, superficiais, mutáveis e 

freqüentemente conflitantes. O resultado foi uma aceleração do processo de decadência. Qual 

deverá ser então a solução? O bem real dos cidadãos da polis só poderá ser atingido na 

medida em que os homens abertos ao mundo das idéias (os filósofos, não os sofistas) 

detenham de fato o poder para decidir sobre os destinos da pátria114. Só o verdadeiro filósofo, 

conhecedor do mundo das idéias, da verdadeira realidade, tem condições para enfrentar com 

radicalidade os problemas políticos, desmascarando e superando as falácias próprias da 

opinião e do mundo sensível em geral. 

Esta mesma distinção entre idéia e coisa, ciência e opinião, revela-se extremamente 

valiosa ao platonismo, quando quer encontrar uma explicação adequada para a ambigüidade 

interna experimentada pelo ser humano. A existência humana é vivida internamente como 

divisão, conflito e ruptura. O ser humano não se autopercebe como um ser harmonioso e 

ordenado. Por quê? A resposta não é difícil para o platonismo e para o neoplatonismo: assim 

como deve ser distinguido o mundo verdadeiro (o mundo das idéias) do mundo ilusório e 

aparente das coisas sensíveis, deve-se distinguir de um lado a realidade da alma e de outro a 

existência meramente participada do corpo115. A alma, como vimos, pertence ao mundo da 

verdadeira realidade enquanto que o corpo forma parte do mundo sensível, visto como 

degradado, temporal, caduco e caótico. No ser humano coexistem, em conflito,   a   alma   

(realidade   que   define   o  ser  próprio  do  homem)  e  o  corpo,  

                                                 
114 Cf. PLATÃO. A república; G. REALE. História da filosofia antiga: Platão e Aristóteles, p. 240-284 e 
R. MONDOLFO. O pensamento antigo: história da filosofia greco-romana. Vl. I, p. 272-288. 
115 Cf. L. WATANABE. Platão por mitos e hipóteses. 
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pertencente ao mundo enganoso dos sentidos e das coisas sensíveis. A realidade da 

contraposição entre estes dois mundos (mundo do espírito e mundo da matéria) repercute 

dolorosamente na autopercepção do ser humano. Com efeito, como poderia deixar de ser 

dividido e carente de harmonia um ser no qual esses dois mundos coexistem? 

Em resumo, a saída para o problema político que tanto preocupa a Platão só poderá 

estar no poder exercido ou orientado efetivamente pelos verdadeiros filósofos. Compreende-

se que Platão não veja solução na democracia (instauração da desordem e da incompetência, 

pois a maioria dos seres humanos se deixa levar pelas opiniões), nem na tirania (instauração 

da opressão exercida por um indivíduo ou por um grupo em função de interesses particulares, 

sempre sob o impulso da opinião)116. A solução deverá encontrar-se no exercício do poder por 

parte da aristocracia do espírito, constituída pelos verdadeiros filósofos, capazes de penetrar 

no mundo das idéias e de realizar, em conseqüência, o bem comum dos cidadãos. Igualmente, 

a única solução adequada para a ambigüidade internamente experimentada pelo ser humano, 

consistirá no primado total concedido à razão e ao bem. Deixar-se conduzir pelas opiniões é 

condenar-se à escravidão. A humanização do ser humano só se torna possível quando a reta 

razão e o bem governam a sua existência, ordenando (embora de maneira limitada) o mundo 

caótico e confuso próprio das percepções sensíveis.117 

                                                 
116 Cf. F. CHATELET. “Platão”, p. 114-117. 
117 “De maneira esquemática, é possível resumir a contraposição idéia-coisa, ciência-opinião e alma-
corpo mediante o seguinte esquema gráfico: 

IDÉIAS —>MUNDO INVISÍVEL —> IMUTÁVEL —> ETERNO —> DISTINTO E TRANSPARENTE —> 
----------       --------------------------        --------------         ------------         ----------------------------------------- 
coisas   —>  mundo   sensível   —>  transitório  —>  temporal  —>       confuso      e      opaco        —> 
 
ORDENADO —> VERDADEIRO SER —> CIÊNCIA —> ALMA        Relação predominante de oposição. 
-----------------         --------------------------        ------------        --------      Estrutura  mental  predominante  de 
    caótico      —>     ser   participado    —>   opinião  —>  corpo        oposição-exclusão.” 

Cf. A. G. RUBIO. Unidade na pluralidade: o ser humano à luz da fé e da reflexão cristãs, p. 79. 
Convém notar que no esquema proposto a acentuação do valor da alma leva a diminuir ou a negar a 
importância do corpo. Ora uma tal relação supõe uma estrutura mental na qual predomina também a 
oposição-exclusão. É uma estrutura que tem penetrado fundo na consciência cristã, no decurso dos 
séculos, e que funciona freqüentemente de maneira inconsciente, revelando-se um obstáculo 
formidável para a concretização das opções da Igreja atual pela salvação-libertação integral do ser 
humano. De fato, a relação de oposição e mais radicalmente a correspondente estrutura mental 
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2.5. A CONCEPÇÃO RACIONALISTA DO SER HUMANO 

 

 2.5.1. A ANTROPOLOGIA CARTESIANA 

 

Com R. Descartes (1596-1650) a antropologia racionalista encontrará sua expressão 

paradigmática, de modo a se poder falar do ser humano racionalista como cartesiano118. A 

originalidade do projeto cartesiano de filosofia aparece já na inversão por ele levada a cabo na 

ordem tradicional do saber filosófico, que progredia da Física à Metafísica, sendo que na 

Física o ser humano encontrava seu lugar como "ser da natureza" (essa a acepção antiga do 

conceito de natura humana, hé anthropínê physis), ao mesmo tempo que, pelo noûs ou 

intellectus, passava além das fronteiras da Física e penetrava no terreno da Metafísica, 

constituindo-se em horizon et confinium entre o corporal e o espiritual ou entre o físico e o 

metafísico119. A inversão cartesiana começa com o privilégio atribuído ao método como ponto 

de partida e, portanto, com a construção do objeto do saber segundo as regras do método ou 

no âmbito do ens ut cogitatum120. Nesse âmbito, o método aplica-se primeiro ao problema do 

fundamento último da certeza, o que conduz ao domínio da Metafísica do qual procederá 

dedutivamente a Física. Essa inversão da ordem clássica do saber filosófico dá origem 

igualmente a uma inversão temática no problema do ser humano: o procedimento metódico 

conduz primeiramente ao fundamento indubitável do Cogito, e, por sua vez, a inadequação 

entre a certeza e a verdade (o ser) do Cogito e a certeza e verdade (o ser) do mundo exterior 

                                                                                                                                                         
penetraram na reflexão teológica e na vida cristã juntamente com a infiltração da visão neoplatônica 
dualista de ser humano. 
118 Cf. R. LANDIM FILHO. Evidência e verdade no sistema cartesiano. 
119 A progressão clássica era a seguinte: Física (na qual se estudava o ser humano como “ser da 
natureza”); De anima (onde aparece o noûs ou intellectus trans-natural); Metafísica (possibilitada pela 
intuição dos primeiros princípios pelo intellectus); Teologia (demonstração da existência e atributos de 
Deus a partir da physis). Já a progressão cartesiana segue a seguinte ordem: Método-Cogito (certeza 
da subjetividade); Teologia (existência de Deus como fundamento da verdade do mundo objetivo); 
Física (corpo como extensão); Homem (dupla natureza: alma como pensamento, corpo como 
extensão). Cf. F. LEOPOLDO E SILVA. Descartes e a metafísica da modernidade. e J. –L. MARION. 
Sur le prisme métaphysique de Descartes, p. 10-11, 26-27. 
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impõem o recurso à existência e veracidade de Deus, demonstradas a priori pela imanência da 

idéia do Infinito na mente, ou seja, o recurso à Metafísica (Filosofia Primeira na terminologia 

de Descartes), a partir da qual será possível edificar a Física e em sua seqüência recolocar o 

problema antropológico como problema da relação da alma e do corpo121. Desse modo ficam 

delineados os traços fundamentais da concepção racionalista do ser humano: 

a) a subjetividade do espírito como res cogitans e consciência-de-si; 

b) a exterioridade (concebida mecanicisticamente) do corpo com relação ao espírito. 

Esse dualismo característico da idéia racionalista do ser humano apresenta-se 

essencialmente diverso do dualismo clássico, de feição platônica ou platonizante. Aqui o 

espírito como res cogitans separa-se, do corpo como res extensa, não para elevar-se à contem-

plação do mundo das Idéias (como no Fedon platônico), mas para melhor conhecer e dominar 

o mundo conforme o programa da V e VI partes do Discours de Ia Méthode122. A 

antropologia de Descartes cinde-se, assim, em uma metafísica do espírito e uma física do 

corpo: a idéia adequada, isto é, clara e distinta das  duas  substâncias,  mostra-as como 

"naturezas completas" que podem subsistir  

uma sem a outra123. A formação da antropologia cartesiana parece acompanhar, assim, os 

estágios da formação de uma nova idéia de razão que presidirá ao desenvolvimento da 

filosofia moderna até Kant e mostrará sua fecundidade na construção da ciência galileiana. O 

núcleo gerador dessa nova idéia da razão é justamente a idéia de método sobre a qual 

Descartes fundará toda a sua filosofia124. Ao abandonar a física escolástica, propósito confir-

mado na relação com Isaac Beeckman, Descartes se vê em face do problema de uma nova 

                                                                                                                                                         
120 Cf. DESCARTES. Discurso do método. e J. –L. MARION. L’ontologiegrise de Descartes. 
121 Cf. J. MARQUES. Descartes e sua concepção de homem. 
122 Cf. DESCARTES. Discurso do método. e D. ROSENFIELD. Descartes e as peripécias da razão. 
123 Os textos fundamentais são as Meditationes de prima philosophia (1641), med. 2ª e 6ª e as 
explicações de Descartes nas Respostas às objeções. Cf. DESCARTES. Discurso do método, As 
paixões da alma, Meditações, Objeções e respostas; DESCARTES. Obra escolhida. e F. LEOPOLDO 
E SILVA. Descartes e a metafísica da modernidade. 
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compreensão da natureza segundo o modelo matemático preconizado por Beeckman125, o que 

impunha a necessidade de definição de um novo método, pois a lógica aristotélica, então 

dominante nas escolas, era aplicável apenas a uma física das substâncias e das qualidades. O 

primeiro esboço desse método, já delineado em confronto crítico com a tradição aristotélica, 

são as Regulae ad directionem ingenii redigidas em 1629 e publicadas após a morte de 

Descartes126. O novo método ensaia seus primeiros passos numa obra redigida em 1633 e con-

tendo duas partes, Lê Monde e Traité de l'Homme, mas que a prudência de Descartes desistiu 

de publicar em vista da repercussão alcançada pelo processo e condenação de Galileu. Aqui o 

método cartesiano recebe suas primeiras aplicações, mas não explicita ainda seus 

pressupostos metafísicos127. Descartes só se decide a dar a conhecer seu sistema com a 

publicação, em 1637, do Discours de Ia Méthode, e em 1641 das Meditationes de prima 

philosophia. Aí o dualismo cartesiano se mostra plenamente constituído e, com ele, define-se 

a estrutura fundamental da antropologia racionalista: de um lado o "espírito" cujo existir se 

manifesta na evidência do Cogito; de outro, o "corpo" obedecendo aos movimentos e às leis 

que impelem a máquina do mundo. O "ponto arquimediano"128 que permitirá mover o globus 

intellectualis do século XVII para colocá-lo na órbita do racionalismo cartesiano é, 

justamente, o Cogito: nele está implicada uma nova relação do "espírito" com o mundo que 

define uma nova concepção do ser humano. O mundo não é mais a physis antiga dotada de 

um princípio imanente de movimento (arquè kinêseôs, na definição de Aristóteles), mas a 

grande máquina capaz de ser analisada pela razão e por ela reproduzida na forma de um 

                                                                                                                                                         
124 Cf. DESCARTES. Discurso do método; R. LANDIM FILHO. Evidência e verdade no sistema 
cartesiano; G. GUSDORF. Les sciences humaines et la pensée occidentale: III, La révolution 
galiléenne, 1, p. 236-259 e J. –L. MARION. Sur la théologie blanche de Descartes, p. 9-136. 
125 Cf. D. MARCONDES. Iniciação à história da filosofia, p. 159-174. 
126 Cf. DESCARTES. Discurso do método, As paixões da alma, Meditações, Objeções e respostas. 
127 Sobre esses dois tratados conferir F. LEOPOLDO E SILVA. Descartes e a metafísica da 
modernidade. 
128 É a comparação utilizada por Descartes no começo da 2ª Meditação, cf. DESCARTES. Discurso 
do método, As paixões da alma, Meditações, Objeções e respostas, p. 265-275. Sobre a ordem das 
razões na fundamentação do discurso cartesiano, conferir a exposição de R. LANDIM FILHO. 
Evidência e verdade no sistema cartesiano. 
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modelo matemático129. Uma conseqüência importante da antropologia racionalista é o 

progressivo atenuar-se da distinção entre "natural" e "artificial" (entre a physis e a téchne) que 

era um dos fundamentos da visão aristotélica do mundo130. O corpo humano é integrado no 

conjunto dos artefatos e das máquinas, e só a presença do "espírito", manifestando-se 

sobretudo na linguagem, separa o homem do "animal-máquina"131. 

A antropologia cartesiana exprime-se ainda de maneira profunda e original no tratado 

Lês Passions de l'Âme, no qual assistimos igualmente, no capítulo das estruturas afetivas do 

ser humano, a uma ruptura radical com a concepção clássica, sistematizada magistralmente 

por Tomás de Aquino132. 

 

  2.5.2. O DUALISMO CARTESIANO 

 

No alvorecer dos tempos modernos, Descartes desenvolveu, conforme já elencamos, 

uma visão de ser humano rigorosamente dualista.133 O dualismo antropológico de corpo e 

alma encontrava-se, em Platão, no quadro do dualismo ontológico do ser eterno e da 

existência transitória. Tal qual um microcosmo, a pessoa reflete as relações do macrocosmo, e 

delas participa. E por isso que Platão falou da alma como uma substância superior, imortal. 

Em Descartes, entramos num outro mundo, ainda que o modelo básico de pensamento 

permaneça o mesmo. Descartes entende a alma não mais como uma substância superior, mas 

como o verdadeiro sujeito no corpo humano, como no mundo das coisas134. Ele traduz o 

antigo dualismo corpo-alma na moderna dicotomia sujeito-objeto. O corpo é simplesmente 

                                                 
129 Cf. P. ROSSI. Los filósofos y las máquinas. 
130 Cf. R. LANDIM FILHO. Evidência e verdade no sistema cartesiano. e G. GUSDORF. Les sciences 
humaines et la pensée occidentale, III, La révolution galiléenne, 1, p. 225-235. 
131 Cf. J. MARQUES. Descartes e sua concepção de homem. e G. GUSDORF. Les sciences 
humaines et la pensée occidentale, III, La revolution galiléenne, 2, p. 132s. 
132 Cf. DESCARTES. Discurso do método, As paixões da alma, Meditações, Objeções e respostas, p. 
129-240 e J. –L. MARION. Sur la théologie blanche de Descartes, p. 412-414. 
133 Certamente o dualismo platônico e neoplatônico não foi o único a influenciar na vida e na reflexão eclesiais. 
Cf. A. G. RUBIO. Unidade na pluralidade: o ser humano à luz da fé e da reflexão cristãs, p. 80. 
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matéria espacial, substância extensa (res extensa), mera extensão mensurável 

matematicamente, enquanto que a alma ou espírito ou consciência é uma substância pensante 

(res cogitans). Na realidade, o corpo não passa de uma máquina que pode funcionar 

independentemente da alma. Esta não interfere na vida biológica do ser humano, pois sua 

finalidade única é precisamente pensar. Tanto o pensamento (característica do espírito) quanto 

a vida biológica (a máquina do corpo) são substâncias radicalmente separadas que podem 

subsistir uma sem a outra, mas que se encontram relacionadas no ser humano de maneira 

puramente extrínseca135. 

Se o sujeito humano se conscientiza de si próprio através do pensar e não através da 

percepção física, então o corpo humano, com suas percepções físicas, entra no campo das 

coisas objetivas, cuja característica fundamental em relação ao sujeito pensante não é nada 

mais do que a extensão do corpo.136 

Como algo não-pensante, como coisa não extensível, o corpo deve ser entendido como 

uma máquina, a saber, como um relógio, a máquina mais complicada do seu tempo e que mais 

deve ser admirada.137 

Para Descartes, o que liga a alma pensante, mas não extensível como o corpo 

extensível, mas não-pensante, é uma "combinação" (complexio) de tudo aquilo que Deus me 

deu.138 

                                                                                                                                                         
134 Cf. A. DIETRICH. Mutter erder, p. 32. 
135 Cf. C. TRESMONTANT. El problema del alma, p. 102-117. 
136 "Ainda que eu talvez - ou melhor, certamente, como afirmarei mais tarde - tenha um corpo que 
está estreitamente ligado a mim, mesmo assim - uma vez que, por um lado, eu tenha uma clara e 
nítida idéia de mim mesmo, na medida em que eu sou apenas uma coisa pensante e não extensível, 
e que, por outro lado, eu tenha uma clara idéia do corpo, na medida em que ele é apenas uma coisa 
extensível e não pensante – é certo que eu verdadeiramente sou diferente do meu corpo e posso 
existir sem ele." M. STONE. When God was a woman, p. 11s. 
137 "E de igual modo, assim como um relógio composto de engrenagens e pesos não observa menos as leis da 
natureza quando ele é mal-construído e quando não marca as horas corretamente do que quando ele em todos os 
sentidos satisfaz o desejo de seu fabricante, assim também acontece com o corpo humano quando eu o considero 
como uma espécie de máquina que se compõe de ossos, nervos, músculos, veias, sangue e pele que estão assim 
organizados que, ainda que nessa máquina não existisse nenhum espírito, esses teriam os mesmos movimentos 
que, agora, no corpo, acontecem não através da dominação da vontade e, portanto, não através do espírito." M. 
ELIADE. Das heilige und das profane, p. 81s. 
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Pelo fato de Descartes entender o espírito pensante sem extensão é que ele pode 

imaginá-lo presente naquela "combinação" que representa a pessoa toda, como estando 

presente em todos os órgãos estendidos do corpo. Não obstante, ele imputa ao cérebro e ao 

cérebro da glândula pineal, onde o sentido comum deve ter seu lugar, uma função mediadora 

entre espírito e corpo. A relação do sujeito-espírito não-extensível, pensante com seu objeto-

corpo não-pensante, extensível é descrita, por Descartes, como sendo uma relação unilateral 

de domínio e de propriedade: Eu sou   um   sujeito   pensante  e  eu  tenho  o  meu  corpo.   O  

Eu  se  encontra  como 

                                                                                                                                                         
138 "No mais, através do fato de eu sentir dor, fome, sede, etc., a natureza me ensina que eu não estou presente 
em meu corpo na forma como o marinheiro em sua embarcação, mas que eu, estreitamente a ele, sou ligado e 
simultaneamente com ele misturado, de forma que, com ele, eu formo uma certa unidade." Isto evidencia muito 
bem a exegese de P. TRIBLE. God and the rhetoric of sexuality, p. 75s. 
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mandatário e usuário em relação a seu corpo, como sendo este sua propriedade. 

Se alma e corpo, porém, são definidos uma contra o outro através de exclusões 

recíprocas como pensante–não-pensante, extensível–não-extensível, então torna-se impossível 

imaginar a combinação entre alma e corpo139. 

Como pode uma alma não-estendida ter influência sobre um corpo estendido? Como 

pode uma coisa não-pensante atuar sobre uma coisa pensante? Será que uma alma carac-

terizada como não-espacial pode tomar morada num determinado corpo espacial? Se a 

extensão se tornar a única insígnia do corpo, então é claro que todas as outras percepções 

físicas como cheiro, cor, gosto, tom são transformadas em impressões secundárias, a saber, 

subjetivas, dos objetos. Mas como devemos julgar as percepções físicas do próprio corpo? Se 

a subjetividade humana for localizada no pensar não-estendido, então o corpo humano será 

colocado no mundo objetivo das máquinas e dos autômatos. Sua relação com um Eu concreto 

e pensante é puramente casual e, para esse, insignificante. O Eu pensante "também pode 

existir sem ele", disse Descartes, e provavelmente pensou na eternidade140. Em princípio, esse 

Eu então pode co-existir, na terra, com partes do corpo que podem ser alternadas. Essa 

coisificação do corpo é a conseqüência prática da identificação da pessoa como sendo um Eu 

pensante. Esta forma de espiritualização da pessoa somente pode ser adquirida às custas de 

condenar o corpo a uma suposta falta de espírito. 

As conseqüências desta antropologia são bem conhecidas: o sujeito (a consciência 

humana) está cortado da própria corporeidade e vice-versa. Ora, se o sujeito entra em contato 

com os outros sujeitos mediante o corpo, uma vez separado  

deste, fica igualmente isolado dos outros sujeitos. Está, assim, aberta a porta para o 

individualismo moderno com suas seqüelas de dominação e opressão dos outros (pessoa 

concreta, classe, raça, sexo, povos...). O sujeito também se encontra separado radicalmente do 

                                                 
139 Cf. F. LEOPOLDO E SILVA. Descartes e a metafísica da modernidade. e D. MARCONDES. 
Iniciação à história da filosofia, p. 159-174. 
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mundo da natureza e vice-versa141. A realidade ficará destarte perigosamente cindida em pura 

subjetividade e pura objetividade. Divórcio nefasto que ainda hoje perturba seriamente o 

diálogo entre ciências da natureza e ciências do espírito; entre razão e fé e assim por diante. 

Divórcio funesto que conduzirá à instrumentalização e manipulação destruidora do mundo da 

natureza (crise ecológica). Divisão dicotômica da realidade mais radical ainda que o dualismo 

platônico e neoplatônico, e que reforçará a penetração deste na vida e na reflexão teológica 

eclesiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
140 Cf. D. ROSENFIELD. Descartes e as peripécias da razão. 
141 Cf. J. MARQUES. Descartes e sua concepção de homem. 
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CAPÍTULO III 

O DUALISMO ANTROPOLÓGICO NA REFLEXÃO TEOLÓGICA CRISTÃ 

 

 

 

 

 No capítulo anterior procuramos apresentar as origens da antropologia filosófica e a 

infiltração do dualismo nos expoentes platônicos, neoplatônicos e cartesianos. Como já 

dissemos, essa forma de pensar o mundo e, consequentemente o ser humano, influenciou todo 

o pensamento ocidental, bem como, na cristandade, a reflexão teológica cristã. 

 Em contraste com a visão helênica, os cristãos do século I possuíam uma visão 

unitária de ser humano. Perspectiva herdada do antigo Israel, sobretudo da fé no único Deus 

criador e salvador, mas enriquecida pela revelação, mediante Jesus Cristo, do que significa ser 

humano. 

 No entanto, a problemática antropológica ocuparia um lugar de destaque quando se 

iniciou as tentativas de expressar a Boa Nova cristã no interior do mundo helênico. 

 A Igreja, embora tivesse de enfrentar não poucos desafios e erros, soube empregar 

elementos da filosofia grega a serviço da tematização mais rigorosa da fé cristã. A utilização 

do instrumental grego, contudo, fez com que uma certa infiltração do dualismo penetrasse na 

visão de ser humano e de mundo própria dos cristãos. 
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 Neste sentido, pretendemos, no presente capítulo, primeiramente apresentar o 

movimento gnóstico, polifacético e radicalmente dualista. A gnose, que se encontrava já 

bastante desenvolvida em ambientes helênicos, tentou reinterpretar a mensagem cristã no 

horizonte de compreensão da antropologia dualista. Tratava-se, como logo observaremos, de 

uma séria ameaça contra a qual começaram já a lutar vários autores do Novo Testamento. 

Posteriormente, veremos que não todos os Padres do Oriente ou do Ocidente adotavam 

a mesma atitude em relação à antropologia dualista helênica e gnóstica142. Chamamos a 

atenção para as tentativas de superação, muitas vezes precárias ou frustradas, frente a esse 

desafio. Limitamo-nos, porém, a ressaltar como que as posições antropológicas dos cristãos 

foram ficando mais bem esclarecidas, face à grave problemática representada pelo 

dualismo143. 

Finalmente, acompanharemos o magistério eclesial frente a esta antropologia dualista 

que contradiz a perspectiva unitária do ser humano. Perspectiva esta, que encontra seu último 

enraizamento na Sagrada Escritura, como já demonstrado no capítulo primeiro e, base da 

nossa reflexão teológica sobre a verdade a respeito do ser humano à luz da fé no Deus criador-

salvador. 

 

3.1. A PROBLEMÁTICA DA GNOSE 

 

                                                 
142 Cf. A. G. RUBIO. Unidade na pluralidade: o ser humano à luz da fé e da reflexão cristãs, p. 195-
197. 
143 Cf. E. DUSSEL. El dualismo en la antropología de la cristianidad. Esta obra apresenta uma visão 
de conjunto sobre a questão. 
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3.1.1. A ESTRUTURA BÁSICA DO GNOSTICISMO 

 

Desde a época da Igreja primitiva, o fenômeno do gnosticismo é altamente discutido. Os 

padres da Igreja polemizavam tenazmente contra os gnósticos, que defendiam uma 

doutrina antimundana, uma especulação mitológica e, muitas vezes, uma ética libertina. 

Acusavam-nos de separar o Deus do Antigo Testamento do Pai de Jesus Cristo e de 

falsificar a pregação cristã144. O gnosticismo parecia ser um grupo de heréticos que devia 

ser afastado da Igreja. Assim, por muito tempo, os estudiosos consideraram o gnosticismo 

como fenômeno intra-eclesial, nascido do encontro entre o cristianismo primitivo e o 

mundo helenístico, pertencente à história das seitas cristãs. Todavia, essa visão das coisas 

mudou quando se começou a investigar os primórdios da Igreja cristã a partir da 

perspectiva da história das religiões. O gnosticismo não pode ser considerado 

exclusivamente como uma formação religiosa dentro da história da Igreja antiga, mas 

representa um movimento do mundo helenístico, amplamente ramificado. Esse movimento 

acolhia influências de diversas religiões e correntes espirituais, difundindo-se antes e 

durante o cristianismo primitivo. Logo depois, vinculou-se de múltiplas maneiras a 

elementos cristãos, levando à formação de número maior de comunidades cristãs-

gnósticas145. 

Em virtude das pesquisas da história das religiões, a imagem do gnosticismo tornou-

se, sem dúvida, bem mais clara, mas também bastante mais complicada146. É necessário 

perguntar como se criou essa estranha formação caleidoscópica que une idéias iranianas, 

babilônias, egípicias e judaico-veterotestamentárias com o pensamento da filosofia grega, 

                                                 
144 Cf. G. A. PÉREZ. “Gnose e gnosticismo”, p. 376. 
145 Cf. R. N. CHAMPLIN e J. M. BENTES. Enciclopédia de bíblia, teologia e filosofia. Vl. 2, p. 918-923. 
146 Sobre as pesquisas da história das religiões, conferir o clássico de M. ELIADE. Tratado de história 
das religiões. 
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representando um sincretismo multicolorido. As diversas influências só podiam unir-se 

porque eram mantidas por uma determinada visão da existência que oferecia uma 

interpretação do mundo e do ser humano. É verdade que o traço fundamental dualista de todas 

as idéias e expressões de círculos gnósticos indica uma conexão com pensamentos iranianos; 

mas na negação do mundo e no esforço para a redenção do ser humano verdadeiro expressa-se 

uma nova compreensão da vida, que julga o mundo como terra alheia e procura o caminho da 

salvação, pelo qual a alma conseguirá voltar à sua pátria, de há muito perdida147. 

A questão do entendimento gnóstico da existência humana ganhou finalmente, na 

pesquisa recente, um destaque maior e mais incisivo com a descoberta de textos até então 

desconhecidos e com a explicação muito mais precisa de tradições de há muito conhecidas, o 

que serviu de ajuda para análises mais sofisticadas148. A atenção se voltou especialmente para 

fenômenos internos e periféricos do judaísmo antigo, que não era, de forma alguma, uma 

grandeza tão uniforme, como deseja apresentá-lo a doutrina farisaico-rabínica posterior. De 

todo modo, hoje não há mais dúvida de que tradições judaicas bastante distintas da ortodoxia 

judaica em desenvolvimento naquele tempo contribuíram em grande parte ao complexo 

fenômeno do gnosticismo149. Apesar dos intensos esforços da pesquisa para esclarecer as 

origens do gnosticismo, ainda não se dispõe de informações seguras sobre seu surgimento; 

certos problemas — como, por exemplo, o do mito gnóstico do redentor — são tão discutidos 

como antes. Hoje, geralmente se reconhece a origem pré-cristã do gnosticismo, como um 

amplo movimento que acompanhou o cristianismo primitivo, vinculando-se a ele de muitas 

maneiras. Além dos textos já conhecidos desde tempos antigos, fruto da polêmica dos padres 

da Igreja contra as doutrinas gnósticas, citando-as em parte, existem descobertas mais 

recentes (1945-1946), feitas em Nag-Hammadi, no Alto-Egito, onde se trouxe à luz uma 

                                                 
147 Cf. M. ELIADE. História das idéias e crenças religiosas. Vl. II, p. 310-315. 
148 Cf. B. ALTANER e A. STUIBER. Patrologia, p. 108-115, 136-141 e R. N. CHAMPLIN e J. M. 
BENTES. Enciclopédia de bíblia, teologia e filosofia. Vl. 2, p. 922s. 
149 Cf. M. ELIADE. História das idéias e crenças religiosas. Vl. II, p. 310-315. 
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grande biblioteca gnóstica150. Evangelhos apócrifos, escritos doutrinais, epístolas e 

apocalipses mostram como os gnósticos-cristãos tentavam apresentar uma interpretação 

gnóstica do Evangelho, sinalizando o perfeito conhecimento como caminho de salvação. 

Como são escritos exclusivamente cristãos, não permitem um esclarecimento imediato sobre a 

forma do gnosticismo pré-cristão. Mas a abundância de textos possibilita uma abrangente e 

profunda percepção do mundo das comunidades gnósticas, na medida em que nos falam agora 

diretamente, e não mais pelo filtro das citações polêmicas dos santos padres. Nesse sentido, os 

textos encontrados em Nag-Hammadi podem esclarecer importantes aspectos do complexo 

fenômeno do gnosticismo. Mesmo assim, há que se ter muito cuidado na descrição do 

gnosticismo, pois só existem pouquíssimos testemunhos literários sobre o gnosticismo pré-

cristão, o que permite apenas um conhecimento aproximativo ou uma reconstituição de seus 

primórdios151. 

Ao tentar apresentar a estrutura básica do gnosticismo, levando em consideração o 

nível atual das pesquisas, é recomendável partir daquilo que o próprio gnosticismo queria 

realizar, conforme seu auto-entendimento. A palavra "gnose" significa conhecimento. 

Todavia, não se deve entender aqui um conhecimento como na filosofia grega, adquirido por 

meio da pesquisa científica e da reflexão crítica. Tampouco se refere ao saber correto, que 

oferece uma compreensão das conexões do plano divino da história, como na apocalíptica 

judaica, ou o verdadeiro conhecimento da lei divina, como na comunidade de Qumran152. Ao 

                                                 
150 Em 1945, no Alto Egito, na região de Nag Hammadi, deu-se uma descoberta extraordinária. Um 
camponês árabe encontrou em uma das cento e cinqüenta cavernas existentes em certa montanha 
pergaminhos extremamente valiosos. 
Essas grutas eram usadas como sepulcros desde a VI Dinastia, há uns 4.300 anos. Os pergaminhos 
estavam encerrados em um jarro de barro de quase um metro de altura. 
Essa história guarda muitas semelhanças com o achado dos Manuscritos do Mar Morto, em Qumrã, 
ocorrido dois anos depois, em 1947. Em ambos os casos, por total ignorância, muitos textos foram 
queimados como “lenha”, outros viraram sapatos, outros ainda reverteram ao pó ao serem 
desenrolados sem os cuidados técnicos que exigiam. 
Os manuscritos de Nag Hammadi fazem parte, hoje, do acervo do Museu Copta do Cairo. Cf. B. 
ALTANER e A. STUIBER. Patrologia, p. 111s; J. L. MCKENZIE. Dicionário bíblico, p. 57-61 e 
APÓCRIFOS. 
151 Cf. M. ELIADE. História das idéias e crenças religiosas. Vl. II, p. 310-312. 
152 Cf. E. LOHSE. Contexto e ambiente do novo testamento, p. 99ss. 
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contrário, recebe-se o saber através da revelação, que transmite ao ser humano o 

conhecimento de Deus153. 

Esse conhecimento ocorre no ser humano, que é arrebatado pelo objeto do 

conhecimento, ou seja, por Deus. Deus é o grande desconhecido, simplesmente inatingível. 

Não existe caminho direto para ele. Mas ele abre o caminho a partir de si, rumo à alma, que o 

conhece em uma visão extática. Tornando-se consciente de sua situação no mundo, através 

dessa visão, ela percebe sua prisão na matéria. Ao mesmo tempo, o conhecimento recebido 

torna-a capaz de iniciar sua volta ao mundo divino, a que ela originalmente pertence. Em 

virtude desse conhecimento, assume-se uma postura negativa diante do mundo, que é formado 

de materialidade e age de maneira maligna e como inimigo contra a força da luz divina 

adormecida no ser humano154. 

No mundo helenístico-romano, o exotismo das tradições religiosas do Oriente exercia 

forte apelo. Julgava-se encontrar em suas idéias uma manifestação secreta do divino. Por isso, 

as pessoas aceitavam de bom grado as diversas tradições mitológicas, pensando conhecer a 

revelação de Deus através delas. Essa preferência pelo discurso religioso envolto pelo 

desconhecido caracterizava em muitos aspectos a linguagem do gnosticismo. Os mitos 

narrados nos círculos gnósticos, são construções literárias bem elaboradas que articulam 

                                                 
153 Conforme a definição do conceito de gnose dada pelo gnóstico valentiniano Teódoto, esse 
conhecimento abrange os seguintes conteúdos: 
“Quem nós éramos, quem nos tornamos; 
onde estávamos e aonde fomos atirados; 
para onde vamos e de quê somos salvos; 
o que é nascimento e o que é renascimento.” 
(Excerpta ex Theodoto 78). Cf. B. ALTANER e A. STUIBER. Patrologia, p. 110, 200. 
A ordem sintática das frases em pares alude ao caráter dualista do gnosticismo. Os primeiros dois 
pares descrevem o movimento de descida, realizando-se a partir da pátria original dos seres 
humanos rumo ao mundo, em que foram atirados. Os últimos dois pares, ao contrário, aludem à 
questão da libertação, pela qual os seres humanos são salvos da prisão e guiados para a redenção. 
Caso não adquiram esse conhecimento, eles se perdem inexoravelmente, visto que não se tornam 
conscientes da prisão, nem podem conhecer o caminho para a liberdade. "Quem possui 
conhecimento" — descreve o assim chamado evangelho da verdade, encontrado em Nag-Hammadi, 
o conceito da gnose —, "sabe de onde veio e para onde vai. Sabe disso como alguém que era 
bêbado e se afastou da bebedeira, dirigindo-se a si mesmo e reconstruindo aquilo que lhe é próprio" 
(22,13-20). Cf. APÓCRIFOS. 
154 Cf. M. ELIADE. História das idéias e crenças religiosas. Vl. II, p. 327-329. 
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elementos e fragmentos de origem diversa, para fazer da revelação do conhecimento algo 

muito atraente. Os mitos deveriam responder à questão: Por que o mundo se tornou aquilo que 

ele é? Por que o ser humano se encontra na situação atual? E, finalmente, como se poderia 

ensinar o caminho da salvação? O movimento gnóstico assimilou material diverso, usando-o 

para o esclarecimento do conteúdo da gnose. Dessa maneira, algo novo de fato surgiu: a 

linguagem do gnosticismo155. 

A estrutura interna do mundo só pode ser compreendida quando se esclarece seu 

nascimento. Dele fala o gnosticismo na cosmogonia, que pode ser apresentada de forma 

diversa em seus detalhes, mas possui traços básicos que se repetem. A criação aconteceu 

quando parte da esfera divina do mundo puro da luz caiu nas regiões inferiores, vinculando-se 

à matéria. Como o mundo nasceu de uma queda, ele não é obra própria e verdadeira da 

divindade, mas alheia, governada por forças inimigas. Por isso, para o gnosticismo, o cosmos 

não é a boa ordem de Deus; não se pode, portanto, reconhecer nas obras da criação, como, por 

exemplo, na filosofia estóica, a atuação do próprio Deus156. Ao contrário, o cosmos está 

imerso nas trevas, entregue à perdição. É o cárcere, no qual as partículas da luz estão presas. 

Enquanto na doutrina estóica a Providência Divina ordena e dirige o mundo inteiro, levando à 

realização da vontade divina nas grandes e pequenas coisas, para o gnosticismo a lei do 

mundo é um poder coercitivo que tudo deseja sujeitar. 

Idéias veterotestamentárias e judaicas também foram em parte incluídas no mito da 

criação, mas após uma profunda transformação. Pois na criação as coisas não foram bem-

feitas e o mundo é mau. O ser humano dos primórdios não é culpado pela situação em que 

hoje se encontram seus semelhantes, já que chegou ao mundo em decorrência de uma queda 

fatal, tornando-se prisioneiro desse mesmo mundo. Os poderes guardiães da Terra dominaram 

                                                 
155 Cf. M. ELIADE. História das idéias e crenças religiosas. Vl. II, p. 259-277, 319-322. 
156 Sobre o mito da criação, conferir M. ELIADE. História das idéias e crenças religiosas. Vl. II, p. 327-
329. Sobre a atuação de Deus na filosofia estóica, conferir R. N. CHAMPLIN e J. M. BENTES. 
Enciclopédia de bíblia, teologia e filosofia. Vl. 2, p. 539-541. 
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o ser humano, embriagaram-no e o fizeram adormecer, para que ele se esqueça de sua origem 

na pátria celeste e não saiba mais de onde veio. A descrição da criação culmina — nisto, sem 

dúvida, ela é comparável aos relatos do Antigo Testamento — na narração da criação e do 

destino do ser humano, que se encontra em um mundo adverso. Conscientizar-se dessa 

situação é o primeiro passo para a volta, que só pode ser empreendida mediante o afastamento 

do mundo157. 

Portanto, o entendimento da criação está estreitamente ligado à visão do ser humano, 

na medida em que o mito das origens esclarece sua situação, mostrando-lhe de onde veio e 

aonde foi atirado. Como no ser humano continua dormitando uma centelha divina, tudo 

dependerá de essa centelha conseguir brilhar novamente ou se apagar. Os poderes cósmicos 

têm um interesse vital em não deixar o ser humano sair da prisão, do sono, da embriaguez e 

do esquecimento de si mesmo, pois, quando as partículas luminosas são retiradas do cosmos, 

este se fragmenta, porque a matéria é pura escuridão. Por isso, aproveita aos poderes cósmicos 

que a alma, o verdadeiro self do ser humano, permaneça entorpecida, ignorante de sua origem 

e de seu futuro158. 

Na soteriologia, responde-se à questão da salvação. Como Deus, entronizado acima e 

para além do mundo, e a substância divina na alma humana se pertencem mutuamente por 

parentesco natural, a alma precisa reascender ao mundo superior de onde anteriormente caiu. 

                                                 
157 Cf. J. L. MCKENZIE. Dicionário bíblico, p. 195-199. 
158 A centelha divina na alma do ser humano não pode libertar-se dessa prisão por força própria. O 
assim chamado canto dos naassenos — um hino da comunidade gnóstica dos naassenos — 
descreve o desespero da alma em busca de uma saída: 
“Agora ela leva a coroa e contempla a luz; 
agora cai na miséria aqui embaixo; 
agora chora e de novo se alegra; 
agora chora e ri ao mesmo tempo; 
agora ela é julgada e morre; 
agora ela nasce novamente; 
e um labirinto de tormentas sem saída aprisiona a errante infeliz.” 
(Hipólito, Refutatio omnium haeresium V, 10, 2) Cf. B. ALTANER e A. STUIBER. Patrologia, p. 92-94. 
Medo, preocupação e anelo pela libertação são inócuos. Como o portão da liberdade só se abre 
quando Deus mostra o caminho para a pátria celeste, o conhecimento inclui não somente o saber do 
nascimento, mas sobretudo o do renascimento. Cf. R. N. CHAMPLIN e J. M. BENTES. Enciclopédia 
de bíblia, teologia e filosofia. Vl. 2, p. 919. 
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Enquanto na consagração das religiões dos mistérios o ser humano recebe força deificadora, 

que lhe transmite a imortalidade, o renascimento segundo o gnosticismo significa a 

restauração do estado original. Portanto, o ser humano não recebe um dom de salvação, que 

lhe confere algo fundamentalmente novo, como nos mistérios. Ao contrário, ele é reconduzido 

à sua natureza original, que nele existe ocultamente. Para tanto, é necessário despertar o ser 

humano do sono e da ebriedade espiritual, para que ele se conscientize de sua condição de 

estrangeiro no mundo. Ele recebe esse conhecimento por meio de um apelo, que o atinge 

como revelação divina159. 

O apelo à conscientização do ser humano quanto à sua origem celestial é descrito de 

maneira viva e concreta no canto das pérolas das Atas de Tomé. O canto fala de um príncipe 

que se disfarçou e foi para o Egito em busca de uma pérola preciosa. Mas, chegado ao país 

estrangeiro, esqueceu-se de sua origem e do que fora fazer. Dessa maneira, descreve-se o 

destino da alma, que adormece no mundo e não sabe mais de onde veio e qual sua luta. Ainda 

segundo o canto das pérolas, quando os pais do príncipe, que ficaram em casa, perceberam o 

que sucedera a seu filho no estrangeiro, sofreram com ele e lhe escreveram uma carta com o 

seguinte teor: "Acorda de teu sono e escuta as palavras de nossa carta. Lembra-te de que és 

um príncipe. Percebe teu estado de servidão e a quem tu serves. Lembra-te da pérola pela qual 

tu foste para o Egito". Esta carta chegou ao príncipe por meio de uma águia, cujo sussurro o 

despertou do sono. As palavras têm um efeito libertador: "As palavras da minha carta estavam 

escritas, como se estivessem no meu coração. Lembrei-me de que sou um príncipe e de que 

minha liberdade deseja realizar sua natureza. Lembrei-me da pérola pela qual fui mandado ao 

Egito". Então, ele consegue roubar a pérola das garras do dragão que a vigia, iniciar a viagem 

de volta e chegar feliz com a pérola à casa dos pais160. 

                                                 
159 Cf. R. HAARDT. “Gnosis, gnosticismo”, col. 291-306. 
160 (Atas de Tomé 108-113). Cf. APÓCRIFOS. 
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Portanto, a redenção se dá pelo retorno à origem e pela descoberta do núcleo divino 

escondido no ser humano, que o restitui ao destino que lhe é próprio. O conhecimento 

despertado pelo apelo não significa somente uma conscientização do ser humano quanto à sua 

situação, mas confere também a capacidade de iludir as sentinelas da prisão e iniciar a viagem 

de volta para a pátria. O gnosticismo evidencia ao ser humano que ele não pertence a este 

mundo e deve se afastar dele161. Esse desapego pelas coisas materiais pode levar ao abandono 

do mundo e à renúncia ascética a tudo o que ele oferece, ou à convicção de que o eu 

verdadeiro do detentor do correto conhecimento não pode ser afetado por coisa alguma de que 

goza neste mundo. Portanto, o desdém pelo mundo pode acarretar uma atitude de 

libertinagem, pautada pelo princípio da permissividade dos prazeres, visto que nada do que é 

mundano pode afetar o eu do gnóstico, que pertence à esfera divina. 

Os sistemas gnósticos formados no decorrer do tempo descrevem de várias maneiras a 

transmissão do apelo que suscita o conhecimento no ser humano162. Tal apelo, que provém da 

esfera divina, alcança o ser humano onde quer que ele se encontre e lhe chega através de uma 

mensagem, ou seja, de uma palavra despertadora, que lhe aponta o caminho para a pátria 

celestial. O portador dessa mensagem também pode se apresentar como salvador enviado por 

Deus. Enganosamente, ele se mistura nas condições de vida dos seres humanos e lhes 

transmite a boa nova de salvação, sem ser reconhecido pelas sentinelas cósmicas, em virtude 

de seu disfarce163. Na doutrina gnóstico-cristã, Jesus Cristo é o salvador que traz a mensagem 

divina aos seres humanos. Desceu em forma humana para não ser descoberto pelos poderosos 

antes do tempo previsto, mas não era verdadeiramente homem e, portanto, não assumiu o 

sofrimento e a morte. Não se sabe ao certo se também o gnosticismo pré-cristão conheceu 

uma figura redentora. Como o apelo à salvação podia ser transmitido de múltiplas maneiras, o 

mito gnóstico estava aberto em princípio, à aceitação de uma personagem redentora. Mas não 

                                                 
161 Cf. H. SCHLIER. “Gnose”, p. 240-254. 
162 Cf. M. ELIADE. História das idéias e crenças religiosas. Vl. II, p. 310-315. 
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precisava necessariamente de um salvador celeste, porque o apelo, enquanto mensagem liber-

tadora, podia ser comunicado de maneira imediata. Por isso, não se pode excluir a 

possibilidade do surgimento da figura do redentor, em sua forma destacada, devido à forte 

influência cristã, que levou ao desenvolvimento de  sistemas cristãos gnósticos164. O judaísmo 

conhecia a sabedoria como mediadora  

e conteúdo da revelação. Filo de Alexandria compreendeu o Logos como ser intermediário 

entre Deus e os seres humanos165. Sem dúvida, essa simbologia influenciou o gnosticismo e 

contribuiu para a concretização do conceito da revelação divina por meio da idéia de um 

salvador celeste. 

O mito gnóstico não tratava de uma história determinada, como a pregação cristã, mas 

falava de uma verdade perene, sem fundamento histórico e sem fim em um acontecimento 

último. A verdade do mito se revelava no esclarecimento e na iluminação da existência 

humana, transmitidos através do conhecimento. Por isso, o conflito entre o gnosticismo e a fé 

cristã no seio da Igreja antiga era inevitável. Era possível entender Jesus de Nazaré como ser 

mítico, alheio ao mundo, sem se tornar homem, nem crucificado? Foi por culpa do homem 

primordial ou de um destino adverso que a morte nos sobreveio? A criação se originou de 

uma queda, como obra involuntária de Deus, ou surgiu de sua palavra criadora, ao chamar o 

não-ser ao ser? Existe no ser humano uma centelha de luz, que pertence a Deus em virtude do 

parentesco natural com ele, e, por isso, precisa ser chamada de volta à sua existência própria? 

Ou a salvação se dá no perdão dos pecados, pelo qual se realiza a nova criação em Cristo? Os 

seres humanos voltam à pátria celeste, ou Deus ressuscita os mortos, unindo os seus com 

Cristo? A gnose propicia um dom da salvação substancial e concreto, que se torna posse 

imperecedoura dos gnósticos, independentemente dos atos, ou a salvação só nos advém pela 

fé, unida ao amor e à esperança? A luta espiritual do cristianismo para responder a essas 

                                                                                                                                                         
163 Cf. G. A. PÉREZ. “Gnose e gnosticismo”, p. 378s. 
164 Cf. R. N. CHAMPLIN e J. M. BENTES. Enciclopédia de bíblia, teologia e filosofia. Vl. 2, p. 920. 
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indagações desafiou a Igreja a formular com mais clareza sua doutrina sobre a criação, o ser 

humano e a salvação a fim de contestar o ensinamento gnóstico166. 

 

3.1.2. A DIFUSÃO DO GNOSTICISMO NO SÉCULO I D.C. 

 

O Novo Testamento dá testemunho da existência de um gnosticismo pré-cristão, 

amplamente difundido167. Disso resulta uma importante datação referente à história das 

religiões, visto que o tempo de origem dos escritos do Novo Testamento é a segunda metade 

do século I d.C. ou, em alguns casos, por volta do início do século II d.C. Por isso, como esses 

documentos de datação mais ou menos exata apresentam referências a idéias gnósticas ou 

conflitos com posições gnósticas, tem-se um ponto de partida seguro para datar as idéias 

gnósticas, que depois, no século II d.C., aparecem nas comunidades gnósticas formadas no 

seio da Igreja. 

Os Atos dos Apóstolos relatam como a mensagem cristã, logo após os primórdios da 

comunidade primitiva, foi levada à região dos samaritanos, onde os apóstolos se defrontaram 

com um mago chamado Simão. Conforme os Atos dos Apóstolos, Simão se dedicava à magia 

e seduzia o povo da Samaria, dizendo que era alguém importante (At 8,9). Suas atividades 

tinham um sucesso extraordinário, porque "todos, do menor ao maior, lhe davam atenção, 

dizendo: 'Este homem é o poder de Deus, que se chama Grande'" (At 8,10). Segundo a 

exposição dos Atos dos Apóstolos, Simão era um feiticeiro, impressionado pela capacidade 

dos cristãos de fazer sinais e milagres extraordinários. Por isso, seguia os cristãos (At 8,9-24). 

Por trás da narração oferecida pelos Atos dos Apóstolos, transparece um primeiro conflito 

entre a doutrina gnóstica e o kérigma cristão168. Pois a afirmação de ser "o grande poder" não 

                                                                                                                                                         
165 Cf. E. LOHSE. Contexto e ambiente do novo testamento, p. 126-128. 
166 Cf. R. FRANGIOTTI. História das heresias (séculos I-VII), p. 31-39. 
167 Cf. J. L. MCKENZIE. Dicionário bíblico, p. 182 e H. SCHLIER. “Gnose”, p. 240-254. 
168 Cf. M. ELIADE. História das idéias e crenças religiosas. Vl. II, p. 315-319. 
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pode ser simplesmente entendida como opinião de um feiticeiro, mas significa, ao contrário, a 

pretensão de ser o portador da revelação divina. Os relatos polêmicos dirigidos contra o 

gnosticismo simoníaco por padres da Igreja, como Justino, Irineu e Tertuliano, demonstram, 

por um lado, a existência de um movimento, originado por este Simão, que atuava 

inicialmente na Samaria, encontrou seguidores na Palestina e propagou-se rapidamente até 

Roma; descrevem, por outro lado, o caráter explicitamente gnóstico dessa doutrina. Apesar 

das variantes literárias da tradição, todas as descrições destacam o caráter estritamente 

dualista do gnosticismo simoníaco169. A divina Ennoia (= o pensamento) estava originalmente 

como princípio feminino ao lado do Pai do universo; mas foi submetida à prisão por poderes 

demoníacos, migrando de um corpo feminino para outro, até que finalmente chegasse ao 

corpo de Helena, em um prostíbulo de Tiro. Em sua miséria se reflete o cativeiro da alma 

humana, perdida e condenada, a não ser que encontre ajuda de fora. Então, o Deus altíssimo 

tem misericórdia e desce para salvá-la, aparece como poder divino em Simão, liberta a Ennoia 

na pessoa de Helena e a reconduz a seu destino celestial. Embora não se possa dizer, com 

certeza, em que medida os traços dos gnosticismo simoníaco remontam ao Simão histórico, 

transparece, nos poucos dados dos Atos dos Apóstolos, a base gnóstica de sua doutrina170. O 

movimento simoníaco não nasceu por casualidade na Samaria. É que, na comunidade 

samaritana, tradições judaicas não compatíveis com a rigidez da ortodoxia judaica podiam se 

desenvolver com mais facilidade e mesclar-se com diversas influências religiosas. O exemplo 

do gnosticismo simoníaco evidencia a contribuição de uma parte importante de idéias 

marginais ao judaísmo na criação de doutrinas gnósticas. Mas não se deve pensar na 

existência de uma origem única de um movimento tão ramificado como o gnosticismo, a ser 

encontrada na Samaria; pois o gnosticismo é muito vasto e multiforme, não permitindo 

remontar seu nascimento a um único lugar ou a um determinado fundador. Todavia, a partir 

                                                 
169 Cf. B. ALTANER e A. STUIBER. Patrologia, p. 108-115. 
170 Cf. G. A. PÉREZ. “Gnose e gnosticismo”, p. 377. 
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dos relatos mais antigos sobre Simão, é possível reconstruir uma primeira forma do 

gnosticismo pré-cristão, que entrou rapidamente em conflito com o cristianismo171. 

Idéias gnósticas influenciavam também os diversos movimentos batistas da região 

sírio-palestina. O Evangelho de João supõe uma atuação independente dos seguidores de João 

Batista, criando-se uma certa competição entre estes e os discípulos de Jesus. Sublinha-se 

explicitamente que o próprio João não era a luz, mas apareceu como testemunha da luz, 

entrando no mundo na pessoa de Jesus Cristo (Jo 1,6-8.15 e outros). Essa afirmação dirige-se, 

sem dúvida, contra determinados círculos que consideravam o próprio Batista como redentor 

dos tempos finais172. A este contexto pertence também a seita dos mandeus173, cujos grupos 

restantes, de mais ou menos 5000 seguidores, ainda hoje se encontram nas regiões do Baixo 

Eufrates e do Tigre. Somente neste século, seus escritos sagrados tornaram-se conhecidos en-

tre os pesquisadores e provocaram uma longa discussão, que até agora não levou a resultados 

seguros. 

A denominação da seita deriva da palavra "manda" = gnose, significando, portanto, os 

"gnósticos". A própria comunidade, porém, chama-se "nazoreus", a exemplo dos cristãos 

sírios, o que indica seu contato com o cristianismo sírio no decorrer de sua história. Seus 

livros foram codificados no sétimo e no oitavo século d.C., dado que era necessário apresentar 

escrituras sagradas sob o domínio islâmico para que se fosse reconhecido legalmente como 

comunidade religiosa. As tradições contidas nessas escrituras porém, são de origem muito 

mais antiga, mas não é possível esclarecer com certeza a verdadeira idade de todas as partes 

dos escritos. 

A doutrina dos mandeus fala de Deus, que é a grande vida e mora no reino da luz. 

Abaixo dele, existem muitos seres intermediários, ou Utras, que têm a função de mediadores 

entre Deus e o ser humano. O mais importante destes é denominado Hibil-Ziwa ou também 

                                                 
171 Cf. M. ELIADE. História das idéias e crenças religiosas. Vl. II, p. 315-319. 
172 Cf. J. L. MCKENZIE. Dicionário bíblico, p. 182, 489s. 
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freqüentemente Manda d'Haije, que significa a "gnose da vida". Enquanto Ruha e os planetas, 

que governam o mundo, procuram impedir a obtenção do conhecimento por parte dos seres 

humanos, mantendo-os no erro, Manda d'Haije traz o conhecimento correto, pelo qual eles 

tomam consciência de sua situação e iniciam o caminho para a liberdade. A alma se prepara 

para a viagem à pátria celeste através das abluções e do batismo, em que recebe a 

consagração. Celebram-se na comunidade a unção com óleo, o batismo e a comunhão para 

fortalecer as almas, capacitando-as para a viagem celeste, visto que a redenção só é adquirida 

através de uma renúncia corajosa ao mundo174. 

Além de Manda d'Haije aparece também o nome de João Batista, como mediador do 

conhecimento da salvação. Análises exatas dos textos mostraram, porém, que a figura do 

Batista só entrou na tradição em uma fase posterior de sua transmissão. Nos tempos islâmicos, 

os mandeus deviam apresentar não somente escrituras sagradas, mas também um profeta. 

Recorreram a João, a quem conheciam anteriormente pelas narrações cristãs. Por isso, de 

nenhuma maneira, os mandeus podem ser considerados descendentes tardios de um grupo 

cujo fundador era o próprio João Batista. Todavia, é possível remontar à história da 

comunidade até sua origem, na região do Rio Jordão, conforme os traços históricos levantados 

a partir dos escritos. A seita mandaica nasceu, provavelmente, à margem do judaísmo e 

pertencia ao contexto dos grupos que queriam purificar-se e reunir a comunidade santa por 

meio do batismo e de abluções. No final do primeiro ou no início do segundo século d.C., a 

seita migrou para a Mesopotâmia, fundando colônias e conservando-se pelos séculos até hoje. 

Durante essa longa história, assimilou muitas influências. Primeiro, sua doutrina se formou 

como cosmovisão gnóstica; depois, o rito batismal se reformou por causa de influências do 

cristianismo sírio e, em tempos árabes, acrescentaram-se à doutrina mandaica os traços 

necessários à sua defesa no conflito com o islamismo. Removidas as diversas camadas 

                                                                                                                                                         
173 Cf. R. N. CHAMPLIN e J. M. BENTES. Enciclopédia de bíblia, teologia e filosofia. Vl. 4, p. 55s. 
174 Cf. R. HAARDT. “Mandeísmo”, col. 412-415. 
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sobrepostas à base original do culto mandaico e seu significado no decorrer do tempo, pode-se 

dizer, com muito cuidado, que o nascimento dos mandeus é contemporâneo aos primórdios do 

cristianismo175. Mas só com muita cautela é que se deve utilizar a mitologia formada 

paulatinamente e acrescentada pela tradição mandaica para a comparação com textos 

neotestamentários. Só na medida em que as idéias gnósticas nela expressas se encontram 

também em outros textos de datação segura, é que se pode afirmar sua antigüidade com certa 

determinação. 

Os primeiros cristãos falavam a linguagem de seu tempo, proclamando o Evangelho 

na Palestina e na Síria, mas também em outras partes do mundo antigo. Por isso, rapidamente 

se assimilavam idéias gnósticas para evidenciar, por meio delas, a pregação cristã176. Nos 

escritos neotestamentários, repete-se, por exemplo, a idéia da dominação deste mundo por 

poderes demoníacos e a da atuação de forças sinistras, que querem erigir uma separação 

insuperável entre Deus e os seres humanos (cf., por exemplo, Rm 8,38ss; 2Cor 4,4; Jo 12,31; 

14,30; 16,11). O salvador devia ficar escondido e entrar discretamente no mundo, para não ser 

descoberto pelos senhores do cosmos antes do tempo; "pois, se o tivessem conhecido, não 

teriam crucificado o Senhor da Glória" (1Cor 2,8), visto que, com isto, eles proferiram sua 

própria sentença. Conforme o Novo Testamento, o fado da morte imposto a todos os seres 

humanos não é conseqüência de uma queda do homem primordial, pois o pecado é fruto do 

pecar. Por isso, o pecado continua sendo culpa do ser humano, tanto em sua existência como 

em suas conseqüências (Rm 5,12-21). Logo, a salvação não pode ser estabelecida a partir de 

um parentesco natural com Deus, como no gnosticismo, procurando uma futura união. Só 

pelo perdão dos pecados, proferido em virtude de Cristo, é que se recebe o dom da 

liberdade177. 

                                                 
175 Cf. R. HAARDT. “Mandeísmo”, col. 415-417. 
176 Cf. H. SCHLIER. “Gnose”, p. 240-254. 
177 Cf. T. PRÖPPER. “Liberdade”, p. 464-478. 
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Em determinadas comunidades cristãs primitivas, o auto-entendimento gnóstico 

vinculou-se rapidamente à consciência cristã de liberdade e expressou-se no orgulho daqueles 

que eram arrebatados e apoiados pelo Espírito. Esse tipo de entusiasmo surgiu pela primeira 

vez na comunidade de Corinto, fundada por Paulo, na qual os pneumáticos pensavam ter 

experimentado a perfeição pelo Espírito. Afirmavam a salvação definitiva na 

contemporaneidade (1Cor 4,8) e a existência de uma força imperdível neles, proveniente do 

batismo e da eucaristia (1Cor 10,1-13). Por isso, não se deveria mais esperar uma perfeição 

futura, que adviria com a ressurreição dos mortos (1Cor 15,12). Cheios de entusiasmo, 

defendiam a opinião que a liberdade cristã não conhecia limites, considerando simplesmente 

tudo permitindo (1Cor 6,12; 10,23). Para eles, não tinha importância o que se faria ou o que 

aconteceria com o corpo, porque valorizavam unicamente o espírito (1Cor 6,12-20 e outros). 

Paulo acentuava, ao contrário, a pendência da perfeição futura, uma vida de liberdade na 

obediência e, conseqüentemente, a entrega do corpo ao "Kyrios", seu proprietário (1Cor 

6,13)178. 

Também em outros lugares logo ocorreram manifestações de entusiasmo semelhantes 

às da comunidade de Corinto. Embora não se perceba um mito gnóstico formado nos conflitos 

de Paulo com essas opiniões, o orgulhoso auto-entendimento, porém, incluindo a renúncia ao 

mundo, considerado sem importância, e uma super valorização dos efeitos do espírito, 

mostram traços característicos, encontrados e desenvolvidos depois nos escritos de grupos 

gnósticos. Por isso, os entusiastas de Corinto e aquele grupo na comunidade de Filipos podem 

ser considerados como primeiras formas do gnosticismo cristão. Enquanto os primeiros 

sublinham, cheios de soberba, o conhecimento que supõem possuir (1Cor 8,1), os outros 

desprezam todas as coisas terrestres, entregando-se a uma vida dissoluta, porque "seu deus é o 

                                                 
178 Cf. D. PATTE. Paulo, sua fé e a força do evangelho, p. 401-468. 
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ventre, sua glória está no que é vergonhoso, e seus pensamentos, em coisas da terra" (Fl 

3,19)179. 

Dentro de pouco tempo, também na Ásia Menor a cosmo-visão gnóstica e um estilo de 

vida correspondente influenciavam mais ou menos fortemente as comunidades cristãs. Em 

Colossas, apareceram mestres que prometiam proteção contra elementos cósmicos 

antagônicos (Cl 2,8.20). Esses elementos cósmicos eram imaginados como fortes seres 

angélicos, que determinavam e dirigiam não somente a ordem cósmica, mas também o destino 

de cada ser humano. Por isso, a atitude correta diante deles — assim se procurava persuadir os 

cristãos — era a observância cultual das regras e dogmas impostas pelos seres angélicos. Isso 

significava observar cuidadosamente os tempos santos (Cl 2,16), especialmente estabelecidos 

como os dias festivos, a lua nova e o sábado, e evitar determinados alimentos e bebidas, cujo 

consumo era rigorosamente proibido (Cl 2,21). Essa doutrina mostra uma estranha vinculação 

de especulações cosmológicas com aspectos legalistas, inculcando prescrições judaicas. Isso 

demonstra, também para a Ásia Menor e não somente para a Palestina, uma considerável 

contribuição judaica ao desenvolvimento das primeiras formas gnósticas do entendimento do 

mundo180. 

No final do século I d.C., as comunidades cristãs da Ásia Menor se encontravam ainda 

sob forte influência de idéias gnósticas. As epístolas pastorais do Novo Testamento refutam 

severamente os hereges, que defendiam uma ressurreição já acontecida (2Tm 2,18), e a 

necessidade da renúncia ao mundo, evitando o matrimônio e determinados alimentos (1Tm 

4,3). Nas cartas do Apocalipse de João, menciona-se o grupo dos nicolaítas (Ap 2,6.16), 

obviamente convencido de possuir o conhecimento das profundezas de Satã (Ap 2,24), 

deduzindo daí a liberdade de poder consumir inofensivamente carne sacrificada aos ídolos e 

praticar a prostituição (Ap 2,14ss). Portanto, o conhecimento gnóstico se junta a uma ética 

                                                 
179 Cf. D. PATTE. Paulo, sua fé e a força do evangelho, p. 445-451, 456-467. 
180 Cf. R. FRANGIOTTI. História das heresias (séculos I-VII), p. 36s. 
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libertina — um traço típico do gnosticismo, que aparece também na polêmica da carta de 

Judas contra aquelas pessoas que conspurcam a carne, insultam tudo e seguem suas paixões 

ímpias (Jd 8.10.18)181. 

Evidentemente, o Evangelho de João e as epístolas joaninas fazem frente à falsificação 

gnóstica do Evangelho. Como esses textos foram provavelmente compostos na Síria, atestam 

a difusão do gnosticismo nessa região no final do século I e no início do século II, que 

provocou necessariamente uma apologética cristã. Sublinham-se energicamente a criação de 

tudo pelo Logos e sua encarnação (Jo 1,1-3.14), contra o desdém gnóstico pela criação e pela 

carne. O cosmos trevoso não é a conseqüência de uma queda fatal, mas da culpa por não se 

aceitar a luz (Jo 1,5.10). Na Primeira Epístola de João, ensina-se à comunidade que o espírito 

correto confessa: "Jesus Cristo se encarnou" (1Jo 4,2). O alvo dessa afirmação é uma 

cristologia doceta, que despreza o mundo e, por isso, não quer vincular Cristo a ele. Contra a 

opinião de que ele surgira apenas em um disfarce humano, e não realmente na forma da carne 

humana, sustenta-se energicamente a verdadeira humanidade de Cristo, que veio pela água e 

pelo sangue (1Jo 5,6). Por isso, todos ao que lhe pertencem estão relacionados com os irmãos 

pelos laços do amor182. 

Portanto, os escritos neotestamentários comprovam com certeza o enfrentamento entre 

o gnosticismo e o kérigma cristão, em vários lugares, na segunda metade do século I d.C. O 

nascimento da doutrina simoníaca na Samaria, encontrada pouco depois também em Roma, os 

primórdios do movimento batista dos mandeus, o fenômeno do entusiasmo soberbo nas 

comunidades de Corinto e Filipos e o conflito com doutrinas gnósticas na Ásia Menor e na 

Síria ainda pertencem ao século I d.C. Embora não se disponha de informações sobre a 

origem e o estabelecimento das primeiras comunidades cristãs no Egito, deve-se supor, com 

muita probabilidade, a chegada da missão cristã primitiva ao Egito, na segunda metade do 

                                                 
181 Cf. R. HAARDT. “Gnosis, gnosticismo”, col. 291-306. 
182 Cf. J. L. MCKENZIE. Dicionário bíblico, p. 491-498. 
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século I d.C. No século II d.C., existia ali um número considerável de grupos cristãos-

gnósticos. Torna-se difícil determinar, a respeito destes, a diferença entre doutrina gnóstica e 

confissão ortodoxa. A abrangente biblioteca de textos cristãos-gnósticos descoberta em Nag-

Hammadi, em 1945-1946, dá testemunho de que as fronteiras religiosas entre ambos eram 

muito tênues183. A tradição cristã primitiva, conservada em certas frases do Senhor, vincula-se 

estranhamente, no evangelho de Tomé, a uma rejeição gnóstica explícita da criação e do 

mundo. Provérbios e parábolas de Jesus são transmitidos, em várias partes do texto, em uma 

forma muito próxima à redação sinótica. Entretanto, toda a coletânea de provérbios encontra-

se sob o lema: "Quem encontrar o sentido correto destas palavras não saboreará a morte". 

Colocam-se idéias gnósticas na boca de Jesus, quando este fala da origem celeste das almas, 

para onde devem retornar: "Bem-aventurados vós, os solitários e escolhidos, porque 

encontrareis o reino; vós provindes dele (e, conseqüentemente,) voltareis novamente para 

lá"184. Ou se destaca, de maneira tipicamente gnóstica, que o conhecimento correto consiste 

na compreensão de que a ressurreição dos mortos se realizou definitivamente: "Seus 

discípulos lhe perguntaram: 'Quando acontecerá a ressurreição dos mortos e quando virá o 

novo mundo?' Ele lhes respondeu: O que vós esperais, já veio, mas não o conheceis". O 

salvador e os salvos se tornam um: "Jesus disse: Quem bebe de minha boca, transforma-se em 

mim. Eu, porém, me transformo nele; e a ele se revelará o que é oculto"185. 

                                                 
183 Cf. R. N. CHAMPLIN e J. M. BENTES. Enciclopédia de bíblia, teologia e filosofia. Vl. 2, p. 921s. 
184 (Evangelho segundo Tomé, O Dídimo, 1 e 49) Cf. APÓCRIFOS, Vl. I, p. 317, 324. 
185 (Evangelho segundo Tomé, O Dídimo, 51 e 108) Cf. APÓCRIFOS, Vl. I, p. 324, 331. 
O hinário intitulado "Odes de Salomão", composto no século II d.C., mostra de maneira 
impressionante como a espiritualidade gnóstica podia se realizar e se expressar em uma profunda e 
verdadeira vida de fé. Em um desses cantos, o orador expressa sua gratidão pela salvação recebida, 
relacionando frases veterotestamentárias com a idéia gnóstica do revestimento do ser humano salvo 
com um corpo de luz. Tal ser humano não está sujeito às trevas, e é elevado à comunhão eterna do 
mundo da luz: 
“Levantei meus braços para o alto, 
rumo à graça do Senhor, 
porque ele tira minhas ataduras, 
e meu ajudante me elevou à sua graça e salvação. 
Tirei as trevas 
e vesti a luz. 
Formaram-se os membros da minha alma, 
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Em resumo, podemos dizer que o encontro com o gnosticismo obrigou a um discerni-

mento e a uma decisão sobre a expressão objetivamente correta da mensagem cristã. Era 

necessário pregar na forma de palavras e idéias correntes para tornar o Evangelho 

compreensível, como resposta às questões abertas dos seres humanos sobre o sentido da vida 

e da redenção. Mas o uso dessas palavras e  

idéias não deveria resultar em uma modificação ou falsificação do kérigma cristão. Nas 

situações concretas, era difícil dizer de antemão como alguém podia tornar-se judeu para os 

judeus e grego para os gregos sem afetar a verdade do Evangelho. Muitas vezes, isso só podia 

ser decidido após longa e, de vez em quando, penosa reflexão. O desafio do gnosticismo 

exigia da Igreja primitiva um esforço intenso para a correta compreensão e interpretação da 

mensagem de Cristo, devidas a todos os seres humanos — judeus e gregos. 

 

 3.2. A PATRÍSTICA E O DUALISMO 

 

 3.2.1. A ANTROPOLOGIA PATRÍSTICA 

 

O pensamento patrístico, como é sabido, divide-se em duas grandes correntes, cujo 

fundo é comum, mas cujas particularidades são inconfundíveis: a patrística grega e a 

patrística latina. A antropologia cristã na tradição patrística grega sofre mais profundamente a 

influência da filosofia grega. Ela acentua, assim, o caráter ontológico da concepção do ser 

                                                                                                                                                         
nos quais não há doença alguma, 
nem tormenta, nem dor. 
E o decreto do Senhor muito me ajudou, 
como também a comunhão eterna com ele. 
E fui elevado à luz 
e passei por sua face. 
Aproximei-me dele, 
louvando e confessando. 
Ele fez meu coração jorrar, e este estava em minha boca 
e falou através dos meus lábios. 
E grande júbilo e um canto de louvor ao Senhor se estamparam em minha face. Aleluia!” 
(Ode 21) Cf. APÓCRIFOS. 
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humano, o que não deixa de gerar tensões e dificuldades com o caráter histórico da visão 

bíblica. Essas tensões são típicas, por exemplo, do pensamento de Orígenes (séc. III), sem 

dúvida o maior teólogo da patrística grega, em cujo pensamento se dá pela primeira vez, em 

proporções grandiosas e dramáticas, o encontro entre cristianismo e platonismo186. A antro-

pologia origeniana opera a transposição de vários temas de origem platônica como a 

"assimilação"  (omoíôsis)  a Deus e a preexistência da alma numa perspectiva cristã,  

mas deixando abertos problemas de interpretação que suscitaram uma interminável querela na 

tradição patrística grega. Por outro lado, a repercussão das grandes controvérsias trinitárias e 

cristológicas do século IV sobre a antropologia cristã deu origem a temas que se tornarão 

fundamentais no desenvolvimento posterior da concepção cristã do ser humano, como os de 

"subsistência" (hypóstasis) como "pessoa", de "natureza" (physis) como "essência" (ousía) ou 

o de "vontade" (thélêma). No século IV, a obra de S. Gregório de Nissa sobre a constituição 

do homem (De hominis opificio) e no século V a de Nemésio de Emesa sobre a natureza do 

homem (De natura hominis) representam uma síntese antropológica da patrística grega, sendo 

que a obra de Nemésio, por longo tempo atribuída a Gregório, terá influência na Idade Média 

latina187. 

Na patrística latina, embora os temas antropológicos ocupem uma parte importante no 

pensamento de Tertuliano (séculos II-III) que deixou escrito um De Anima, é na obra de Sto. 

Agostinho (354-430) que a concepção cristã do ser humano em sua expressão latina alcança 

uma amplitude e uma profundidade que fizeram dela um marco decisivo na história da cultura 

ocidental188. 

                                                 
186 Sobre Orígenes em sua relação com o platonismo, conferir B. ALTANER e A. STUIBER. 
Patrologia, p. 203-215; R. FRANGIOTTI. História da teologia: período patrístico, p. 47-65 e E. V. 
IVANKA. Plato christianus, p. 101-150. 
187 Sobre a antropologia de Nemésimo, conferir B. ALTANER e A. STUIBER. Patrologia, p. 230 e G. 
LAFONT. Structure et méthode de la somme théologique de saint Thomas d’Aquin, p. 194-195. 
188 Cf. A. G. HAMMAN. Santo Agostinho e seu tempo e E. GILSON. Introduction à l’étude de saint 
Augustin, p. 286-298. 
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Podemos identificar três fontes principais que confluíram na visão agostiniana de ser 

humano: 

a) o neoplatonismo, que constitui a base da formação filosófica de Agostinho e ao qual 

ele teve acesso por meio de alguns textos de Plotino e de Porfírio e do neoplatônico latino 

Mário Vitorino, célebre professor de Retórica convertido ao Cristianismo189. O eco mais 

conhecido dessa formação neoplatônica de Agostinho se encontra no livro VII das Confissões. 

Alguns críticos quiseram ver nos traços pessimistas da visão agostiniana do ser humano uma 

influência persistente do maniqueísmo ao qual Agostinho aderiu em sua juventude. Essa 

interpretação, no entanto, é dificilmente aceitável, em primeiro lugar pelo caráter radical da 

crítica a que Agostinho submeteu a doutrina maniqueísta e, em segundo lugar, pelo fato de 

que o pessimismo de Agostinho não tem nenhum dualismo radical, pois envolve o ser humano 

todo, sendo igualmente o ser humano todo objeto do desígnio e da ação salvífica de Deus. A 

influência neoplatônica se fará sentir sobretudo na elaboração agostiniana do tema da 

estrutura do "homem interior", onde encontraremos seu dualismo moderado, coroada pela 

mens (equivalente ao noús da antropologia neoplatônica) e na qual Deus está presente como 

interior e superior (interior intimo et superior summo190); 

b) a antropologia paulina, que fornece a Agostinho uma visão do ser humano 

eminentemente soteriológica, a partir da qual ele formulará a doutrina do pecado original e da 

graça e aprofundará, no contexto da controvérsia antipelagiana, o problema da liberdade e do 

livre-arbítrio, introduzindo no pensamento antropológico ocidental uma temática que se 

tornará, a partir de então, uma matriz fundamental para a elaboração da idéia do ser humano 

característica de nossa civilização. O que se poderia denominar impropriamente o pessimismo 

agostiniano busca provavelmente sua origem nessa fonte paulina de seu pensamento e, por 

isso mesmo, nada tem a ver com qualquer herança maniqueísta, devendo ser entendido na 

                                                 
189 Cf. R. FRANGIOTTI. História da teologia: período patrístico, p. 97-99 e P. COURCELLE. 
Recherches sur les “confessions” de saint Augutin. 
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perspectiva da dialética paulina do pecado e da graça, na qual se enraíza o conceito 

agostiniano de liberdade191; 

c) a antropologia da narração bíblica da criação que constitui um dos temas 

preferidos das meditações de Agostinho, como o atestam os livros XI a XIII das Confissões, o 

De Genesi ad litteram, o De Genesi contra manichaeos e outras inúmeras passagens de sua 

obra, nas quais retoma o tópico inesgotável do Deus criador. É nesse contexto que encontra 

seu lugar próprio o tema fundamental da antropologia patrística sobre o ser humano imagem 

de Deus que Agostinho trata com predileção192 e do qual sua antropologia recebe o paradigma 

ideal para julgar a verdadeira natureza e a destinação do ser humano193. É também o tema da 

imagem que alimenta as profundas e sutis análises psicológicas que Agostinho desenvolve a 

propósito de sua meditação do mistério trinitário194 e que constituem a vertente estrutural de 

sua antropologia. 

É importante observar que as linhas teóricas da antropologia agostiniana acompanham 

em estreito paralelismo as linhas do seu itinerário existencial, sendo Agostinho o único 

pensador antigo no qual a busca da verdade surge do íntimo de uma experiência pessoal que 

aparece entrelaçada com a própria expressão teórica da verdade: o primeiro pensador, em 

suma, no qual o pensamento do ser é inseparável da descoberta do Eu195. Fazendo confluir as 

três fontes acima citadas na própria experiência de Agostinho, os tópicos fundamentais de sua 

antropologia aparecem em sua coerência profunda: 

— o ser humano como ser uno: não obstante a influência neoplatônica e expressões 

que poderiam fazer supor uma concepção instrumentalista na relação da  

                                                                                                                                                         
190 Cf. SANTO AGOSTINHO. Confissões, III, 6. 
191 Cf. A. TURRADO. “Santo Agostinho”, p. 9-16. 
192 Cf. B. ALTANER e A. STUIBER. Patrologia, p. 433-446 e G. MERTENS. “Augustine’s image of 
man”, p. 188-189. 
193 Cf. SANTO AGOSTINHO. Confissões, XIII, 22-24. 
194 Conferir sobretudo, SAN AGUSTIN. De Trinitate, livros III – XII. 
195 Mas o Eu agostiniano é pensado em sua ordenação existencial a Deus, e a antropologia 
agostiniana é inseparável da própria personalidade e experiência espiritual de Agostinho, cujo 
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alma e do corpo, a unidade do ser humano é assegurada pela referência ao horizonte teológico 

em cujo âmbito ela é pensada. A criação do ser humano como episódio culminante da criação 

de todo o universo segundo a narração genesíaca implica uma superação radical do dualismo 

maniqueísta; a encarnação do Verbo, no qual todas as coisas foram criadas (paralelismo entre 

a narração do Gênesis e o Prólogo joanino), implica a assunção do corpo na unidade da 

natureza humana na qual o Verbo se encarnou; enfim a ressurreição de Cristo, antecipação e 

promessa da ressurreição de seu corpo que é a Igreja (doutrina central na eclesiologia de 

Agostinho), implica a restituição escatológica da unidade do ser humano tal como procedeu 

da Palavra criadora de Deus196; 

— o ser humano como ser itinerante: esse aspecto é o que aparece mais intimamente 

ligado à experiência de Agostinho e à sua tradução nas categorias de uma antropologia 

existencial da qual as Confissões constituem o texto fundamental. A itinerância do ser 

humano segundo a visão agostiniana é essencialmente um aspecto da concepção do tempo 

como caminho para a eternidade: um caminho que se faz e avança no próprio desenrolar da 

vida humana197. O itinerário é, portanto, em primeiro lugar um itinerário da vida pensado 

segundo a radical ordenação do ser humano para Deus e no qual o evento da "conversão" — 

categoria que, para Agostinho, deriva diretamente da metánoia evangélica — passa a ser o 

evento central e decisivo198. O itinerário da vida procede, segundo Agostinho, ao longo de 

duas linhas distintas, mas dialeticamente relacionadas entre si: o itinerário da mente, que pode 

ser resumido num texto conhecido do De Trinitate (XV, 2): sic ergo quaeramus tamquam 

inventuri; sic inveniamus tamquam quaesituri. O pensamento filosófico-teológico de 

Agostinho é um pensamento inquisitivo em sua essência, e essa inquisição da mente que é 

                                                                                                                                                         
itinerário é uma “aventura da razão e graça”. Conferir A. TURRADO. “Santo Agostinho”, p. 9-16 e A. 
MANDOUZE. Saint Augustin. 
196 Sobre a “alma” em Agostinho, conferir as páginas clássicas de E. GILSON. Introduction à l’étude 
de saint Augustin, p. 56-72; e sobre a originalidade da antropologia de Agostinho, conferir B. 
GROETHUYSEN. Antropologie philosophique, p. 103-129. 
197 Cf. H. C. LIMA VAZ. Ontologia e história, p. 93-106. 
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necessariamente uma busca de Deus — um quaerere Deum que arrasta o ser humano todo 

simbolizado na inquietude do coração199 — não é senão a transcrição intelectual do itinerário 

da vida; o itinerário da vontade, cujo ponto de partida é o livre-arbítrio na condição do ser 

humano pecador e que, sob a ação da graça, caminha para a libertas verdadeira que é 

deleitação na justiça. O itinerário da vontade é, propriamente, o itinerário da beatitude, tema 

que Agostinho recebe da filosofia clássica e transpõe para o centro de sua antropologia 

teológica200. 

À concepção do ser humano como ser itinerante corresponde, como dimensão 

essencial da antropologia agostiniana, a representação grandiosa do itinerário da humanidade 

simbolizado na figura das duas cidades, tema da última e maior obra de Agostinho, o De 

Civitate Dei. A leitura teológica da história humana apoia-se aí numa visão linear do tempo, 

não como mera sucessão cronológica, mas, segundo o modelo da vida humana, como 

crescimento para a consumação final na segunda e definitiva manifestação do Cristo. Ao 

esquema circular do tempo, imagem de uma perfeição que retorna eternamente sobre si 

mesma, conforme a tradição platônica, sucede o esquema linear de uma história orientada 

radicalmente para Deus pela dispensatio temporalis do Verbo feito carne ou pelo 

envolvimento dramático da eternidade no tempo201; 

— o ser humano como ser-para-Deus é o terceiro tópico fundamental da antropologia 

agostiniana. É pensado como ser-para-Deus, seja em virtude do caráter dinâmico de sua estru-

tura de imagem em que a ordenação para Deus aparece como linha fundamental da atividade 

do ser humano interior segundo o ritmo triádico de sua vida (memória, intettigentia, voluntas; 

mens, notitia, amor...), seja pela inelutável participação do ser humano histórico na dialética 

                                                                                                                                                         
198 Cf. R. FRANGIOTTI. História da teologia: período patrístico, p. 79-101 e J. M. LE BLOND. Les 
conversions de saint Augustin. 
199 Faz-se presente aqui o tema do “inquietum cor: Fecisti nos ad Te, Domine et inquietum est cor 
nostrum donec requiescat in Te” SANTO AGOSTINHO. Confissões 1,1. Sobre a inquisição da mente, 
conferir A. MANDOUZE. Saint Augustin, p. 252-288. A inquietude do coração tem descanso, afinal, 
segundo Agostinho, na sabedoria que é liberdade na caridade. 
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das duas cidades, segundo a direção do amor profundo que o move: fecerunt itaque civitates 

duas amores duo202. 

A antropologia agostiniana representa uma transposição genial da tradição platônica 

nas linhas temáticas fundamentais da tradição bíblica e da tradição cristã da patrística 

anterior203. Ela será a matriz da concepção medieval do ser humano, mas sua influência se 

estenderá até nossos dias, constituindo uma das referências permanentes do pensamento 

antropológico ocidental. 

 

  3.2.2. A PATRÍSTICA E A GNOSE 

 

O gnosticismo foi, como já demonstramos anteriormente, o grande adversário 

intelectual e espiritual do cristianismo nos dois primeiros séculos204. Sua antropologia 

aprofunda o dualismo presente na tradição grega e difundido em sua forma radical pela 

tradição iraniana205, dando-lhe ademais um sentido moral e soteriológico que fez da pregação 

gnóstica um rival poderoso do kérigma cristão. O dualismo preconizado pelas correntes 

gnósticas implica uma condenação da matéria, obra do princípio do mal, o que o coloca em 

oposição frontal à verdade central do anúncio cristão, expressa no "fazer-se carne” do Logos 

divino (o lógos sárx egéneto, Jo 1,14). Ora, a antropologia patrística desenvolve-se toda à luz 

                                                                                                                                                         
200 Cf. E. SIMONS. “Agustinismo”, col. 69-81 e R. HOLTE. Béatitude et sagesse. 
201 Cf. A. MANDOUZE. Saint Augustin, p. 294-296. 
202 Cf. SAN AGUSTIN. De Civitate Dei, XIV, 28; cf. SAN AGUSTIN. Enarratio in Psalmum LXIV, 2, 26 
e SAN AGUSTIN. De Genesi ad litteram, XI, 15. 
203 Sobre agostinianismo e platonismo, conferir D. MARCONDES. Iniciação à história da filosofia, p. 
109-113 e E. V. IVANKA. Plato christianus, p.189-224. 
204 Cf. R. FRANGIOTTI. História das heresias (séculos I-VII), p. 27-44 e S. PÉTREMENT. Le Dieu 
séparé: les origines du gnosticisme, p. 147-304. 
205 As orígens iranianas do dualismo parecem incontestáveis. Cf. M. ELIADE. História das idéias e 
crenças religiosas. Vl. I, p. 275-302 e S. PÉTREMENT. Le dualisme chez Platon, les gnostiques et les 
manichéens. 
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do mistério da Encarnação, e é esse mistério que transpõe em um nível concreto, pela 

referência a um arquétipo histórico, o tema da "imagem e semelhança"206. 

O gnosticismo penetrou fortemente em ambientes cultos greco-romanos e também em 

certos círculos cristãos. A sua grande capacidade de adaptação explica por que os cristãos 

nem sempre perceberam o perigo que ele representava para a fé cristã. De fato, não foi nada 

fácil a luta da Igreja contra a infiltração gnóstica. Nesta dura luta, os Padres seguirão duas 

linhas antropológicas diversas. Uns permanecem mais enraizados na intencionalidade básica 

cristã tal como expressada na Sagrada Escritura e insistem preferentemente na unidade do ser 

humano. A visão cristã de ser humano introduz no mundo cultural grego um elemento 

estranho. O cristão deve manter-se sempre fiel a este elemento, mesmo em oposição ao 

prestigioso pensamento helênico. Outros, pertencentes sobretudo à Escola de Alexandria, 

aceitam o dualismo antropológico como meio de expressão, mas mitigando-o de tal maneira 

que a intencionalidade básica cristã fica respeitada. A utilização de um dualismo moderado de 

orientação neoplatônica é vista como instrumento de luta contra as teses dualistas radicais da 

gnose207. 

Os Padres Apologistas seguem prevalentemente a primeira orientação. Clemente de 

Alexandria, Orígenes e, em geral, os Padres da Escola de Alexandria seguem a segunda. 

Vejamos, primeiramente, o caminho seguido pelos Apologistas. 

Não  se  contentaram  os  Apologistas  com  a  utilização da língua grega e de  

alguns elementos culturais da ecumenê helênica. Eles passam a usar de maneira cada vez mais 

decidida o instrumental lógico dos gregos. No horizonte da racionalidade grega, pretendem 

provar os Apologistas que a verdadeira racionalidade se encontra no cristianismo e refutam, 

assim, as acusações de que este era objeto208. 

                                                 
206 Sobre o tema do “assemelhar-se” com Deus e sua relação com a tradição filosófica grega, conferir 
as observações de W. JAEGER. Scripta minora II, p. 429-439, 469-481. 
207 Cf. A. MARRANZINI. “Anima e corpo”, p. 372. 
208 Cf. E. DUSSEL. El dualismo en la antropología de la cristianidad, p. 62-75 
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No que se refere à antropologia, os Apologistas mantêm fidelidade à visão cristã 

unitária de ser humano, se bem que o instrumental utilizado acarreta já um início de 

penetração do dualismo. A compreensão pré-filosófica unitária do ser humano prevalece 

ainda de maneira bastante nítida sobre a expressão filosófica orientada já pelo dualismo. 

Assim, Justino Mártir, precisamente para guardar fidelidade à visão unitária de ser humano, 

negará a imortalidade natural da alma, aceitando-a somente como dom de Deus em conexão 

com a ressurreição209. E acrescentemos que não se trata, para Justino, de uma ressurreição do 

corpo (para evitar o dualismo alma-corpo), mas da ressurreição da "carne", quer dizer, do ser 

humano total210. Também em São Justino é a fé no único Deus criador a que impede a 

aceitação do desprezo gnóstico pelo corpo211. A firme valorização do corpo aparece muito 

clara quando Justino afirma que não devem ser tidos na conta de cristãos aqueles que negam a 

ressurreição dos mortos e sustentam "que almas serão levadas para o céu logo na hora da 

morte"212. 

Outros Apologistas desenvolverão, com diversas variantes, o tema da imortalidade da 

alma. É o caso de um Teófilo, para quem Adão teria sido criado num estado ambíguo, capaz 

tanto da mortalidade quanto da imortalidade. É o uso da liberdade que vai indicar se a alma 

terá ou não a imortalidade. Tal como para Justino, a alma vivente concedida por Deus a Adão 

não seria imortal por natureza213. Taciano rejeita igualmente toda imortalidade natural da 

alma, polemizando contra a visão dualista dos gregos214. Contudo, o tema platônico de 

"queda" está já presente em Taciano: o ser humano teria sido criado em estado de perfeição; 

pelo pecado, perdeu as perfeições e ficou a se arrastar nesta terra "feito um pássaro sem 

                                                 
209 Cf. Justino, Diálogo 6, 1, in PATROLOGIA GREGA 6, p. 489; R. FRANGIOTTI. História da 
teologia: período patrístico, p. 14-23 e B. ALTANER e A. STUIBER. Patrologia, p. 75-81. 
210 Cf. E. DUSSEL. El dualismo en la antropología de la cristianidad, p. 70. 
211 Cf. Justino, Diálogo 62, 3, in PATROLOGIA GREGA 6, p. 617. 
212 Justino, Diálogo 80, 4, in PATROLOGIA GREGA 6, p. 665. 
213 Cf. Teófilo, A Autólico II, 27, in PATROLOGIA GREGA 6, p. 1093-1096 e B. ALTANER e A. 
STUIBER. Patrologia, p. 85-87. 
214 Cf. Taciano, Discurso 13, in PATROLOGIA GREGA 6, p. 833 e B. ALTANER e A. STUIBER. 
Patrologia, p. 81-84. 



  

 88 

penas"; é possível, todavia, recuperar a antiga perfeição, mediante o dom do Espírito Santo215. 

Quer dizer, e nisto reside a diferença radical em relação ao gnosticismo, não é mercê do 

trabalho ascético-contemplativo da alma que se atinge a salvação, mas mediante a graça de 

Deus em Jesus Cristo. Para Atenágoras, por último, a salvação é dirigida ao ser humano 

inteiro. Daqui a necessidade da ressurreição do corpo, pois a alma é incorruptível. Certamente 

o corpo é valorizado, diretamente contra o desprezo gnóstico pelo mesmo, embora já se fale 

da alma imperecedoura216. Em todos estes Apologistas prevalece indubitavelmente a visão 

unitária de ser humano, apesar de que o instrumental é já helênico. 

Na luta contra o gnosticismo, em pleno séc. II, destaca-se a gigantesca figura de Santo 

Irineu, o primeiro dos grandes teólogos da Igreja217. Contra todas as tendências dualistas 

gnósticas, defenderá Irineu, bem fundamentado na fé no único Deus criador-salvador, a visão 

unitária de ser humano. Este não se define somente pela alma, sozinha: "o homem completo é 

a conjunção ou união da alma que assume o Espirito do Pai reunida à carne que tem sido 

modelada segundo a imagem de Deus”218. O ser humano é imagem de Deus não só na alma, 

mas também no corpo que recebe, assim, uma valorização positiva. É verdade, no entanto, 

que neste texto citado o influxo helênico já está presente, posto que "carne" significa "corpo" 

e não o ser humano inteiro como no sentido bíblico. O ser humano como união de alma e 

corpo é imagem de Deus, enquanto que o homem "espiritual" (no sentido paulino) é fruto do 

dom de Deus mediante Jesus Cristo219. Em ambos os casos trata-se sempre do ser humano 

integralmente considerado220. 

                                                 
215 Cf. Taciano, Discurso 20, in PATROLOGIA GREGA 6, p. 852. 
216 Cf. Atenágoras, De ressurrectione 15, in PATROLOGIA GREGA 6, p. 1004 e B. ALTANER e A. 
STUIBER. Patrologia, p. 84s. 
217 Cf. R. FRANGIOTTI. História da teologia: período patrístico, p. 24-34; B. ALTANER e A. STUIBER. 
Patrologia, p. 119-125 e A. ORBE. La antropologia de san Irineo. 
218 Irineu, Adversus Haereses V, 6, 1, in PATROLOGIA GREGA 7, p. 1137; cf. Irineu, Adversus 
Haereses V, 16, 2, in PATROLOGIA GREGA 7, p. 1167-1168. 
219 Cf. Irineu, Adversus Haereses V, 8, 2, in PATROLOGIA GREGA 7, p. 1142. 
220 Cf. E. DUSSEL. El dualismo en la antropología de la cristianidad, p. 115-120. 
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A outra tendência teológica, que utiliza intencionalmente a antropologia dualista 

helênica dentro dos limites impostos pela intencionalidade básica cristã, é representada, no 

Oriente, sobretudo por CIemente de Alexandria, por Orígenes e, em geral, pelos Padres que 

pertencem à Escola de Alexandria. Nos defensores desta tendência (especialmente em 

Orígenes) observa-se uma progressiva desvalorização do corpo enquanto a alma racional 

define cada vez mais aquilo que é próprio do ser humano221. 

Na Patrística ocidental a aceitação do dualismo antropológico é ainda mais acentuda 

do que no Oriente. E isto já a partir do primeiro escritor latino importante, Tertuliano. É 

verdade que ele lutou contra o gnosticismo e defendeu o valor positivo da "carne" para a 

salvação, mas acabou ficando enredado no dualismo do platonismo médio222. Mas é santo 

Agostinho, também no problema da relação alma-corpo, quem merece destaque todo especial, 

no Ocidente. Certamente, Agostinho é um grande campeão da luta contra o maniqueísmo 

(uma variante particularmente influente da gnose), com o seu dualismo radical223. Pode-se 

concluir que Agostinho rejeitará esse tipo de dualismo, como observamos no item anterior. E, 

com efeito, o faz. Mas tanto a doutrina do pecado original como a tentativa de fundamentar 

adequadamente a imortalidade da alma levarão o doutor africano a aceitar postulados 

importantes do dualismo neoplatônico, embora matizados sempre com aspectos fundamentais 

da visão cristã de ser humano. Evidentemente o problema da transmissão do pecado original 

está em íntima conexão com a solução dada ao problema da origem da alma. Agostinho 

descarta a preexistência desta bem como toda possibilidade de evolução da mesma a partir do 

mundo animal. 

                                                 
221 Sobre a antropologia de Clemente de Alexandria e de Orígenes, conferir E. DUSSEL. El dualismo 
en la antropología de la cristianidad, p. 75-85. 
222 Cf. E. DUSSEL. El dualismo en la antropología de la cristianidad, p. 173-176. 
223 Mani viveu no séc. III d.C. A sua antropologia dualista teve bastante penetração na Europa greco-
romana e também no cristianismo. Para uma visão sintética da antropologia maniquéia, conferir E. 
DUSSEL. El dualismo en la antropología de la cristianidad, p. 125-127. Outra síntese excelente sobre 
o maniqueísmo e seu dualismo radical, encontramos em M. ELIADE. História das idéias e crenças 
religiosas. Vl. II, p. 323-326. O maniqueísmo ofereceu a oportunidade para os cristãos se 
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As almas, então, são criadas por Deus? A resposta é positiva quando se trata do 

primeiro homem, Adão. Não quando se trata dos outros seres humanos. A transmissão do 

pecado original está por trás desta diferença. Com efeito, se Deus cria a alma de cada ser 

humano, como explicar a transmissão do pecado original? Se a alma fosse criada diretamente 

por Deus, deveria estar sem pecado algum. Para esta questão Agostinho não conseguiu 

encontrar uma resposta satisfatória224. A antropologia neoplatônica servirá também a Agos-

tinho para fundamentar a realidade da imortalidade da alma, pois é precisamente da 

espiritualidade da alma que se deduz a sua imortalidade. Em conformidade com o esquema 

neoplatônico, é a alma que faz com que o ser humano seja humano, enquanto que o corpo não 

passa de instrumento a ser usado por ela225. Também deve ser notada, em Agostinho, a 

conexão entre pecado e corpo. Certamente, o corpo, como criatura de Deus, não pode ser 

mau. Mas, como conseqüência do pecado, o corpo, com a sua vida instintiva em desarmonia 

com a alma, tende para o mal, servindo de tentação para esta226. O primado total concedido à 

alma, por último, faz com que o tempo e a história objetivos não sejam suficientemente 

valorizados. Situado Agostinho numa perspectiva predominantemente subjetiva, é 

compreensível que o mundo das realidades terrestres lhe mereça uma atenção bastante 

secundária227. 

A influência do dualismo, mesmo que moderado, de Agostinho se deixará sentir 

fortemente durante os séculos seguintes. Com poucas exceções, predomina largamente a 

perspectiva espiritualista e dualista moderada de Agostinho. 

 

3.3. O DUALISMO NA IDADE MÉDIA 

                                                                                                                                                         
posicionarem em relação ao dualismo radical, conferir E. DUSSEL. El dualismo en la antropología de 
la cristianidad, p. 127-136. 
224 Cf. E. DUSSEL. El dualismo en la antropología de la cristianidad, p. 181. 
225 Cf. De Moribus Eclesiais Catholicae, I, 27, 52, in PATROLOGIA LATINA 32, p. 1332. 
226 Cf. F. P. FIORENZA e J. B. METZ. “O homem como união de corpo e alma”, p. 48. 
227 Cf. F. P. FIORENZA e J. B. METZ. “O homem como união de corpo e alma”, p. 49. 
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  3.3.1. A ANTROPOLOGIA MEDIEVAL 

 

A antropologia medieval vai buscar seus temas e sua inspiração em três fontes 

principais que irão constituir as auctoritates por excelência na vida intelectual da Idade 

Média: a Sagrada Escritura ou sacra pagina, autoridade maior e incontestada; os Padres da 

Igreja dentre os quais se destaca a figura de Santo Agostinho, referência privilegiada após a 

Escritura; os filósofos e escritores gregos e latinos, dentre os quais Aristóteles se afirmará, a 

partir do século XIII, como o Philosophus simplesmente. Por outro lado, não obstante o 

privilégio concedido às auctoritates no método medieval do saber, a concepção do ser 

humano evolui em estreita relação com o próprio desenvolvimento da civilização. Ora, em 

que pesem estereótipos historiográficos largamente difundidos, a civilização medieval 

conheceu uma evolução complexa e passou por profundas crises228, nela já se delineando 

muitas das linhas que se prolongarão nos tempos modernos. Assim, a concepção do ser 

humano apresenta na Idade Média uma surpreendente riqueza que estudos recentes têm 

procurado explorar229. 

No campo filosófico-teológico, a influência de Santo Agostinho é predominante até o 

século XII. Somada à influência dos escritos dionisianos, que se torna também poderosa a 

partir do século IX, ela imprime às primeiras expressões da antropologia medieval traços 

neoplatônicos característicos que se integrarão naturalmente à estrutura do pensamento 

simbólico dominante até o século XII. O aristotelismo se imporá a partir do século XIII230, 

mas a autoridade de Agostinho continua elevada acima de todas as outras e só inferior à da 

                                                 
228 Sobre a civilização medieval, conferir D. MATTHEW. Europa medieval: rumo ao mundo moderno e 
J. LE GOFF. La civilization de l’occident médiéval. 
229 Sobre antropologia na Idade Média, uma boa síntese encontra-se em H. C. LIMA VAZ. 
Antropologia filosófica I, p. 59-76 e G. GUSDORF. L’homme et le monde dans la culture médiévale. p. 
115-291. 
230 Cf. H. C. LIMA VAZ. Escritos de filosofia I. p. 11-33. 
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sacra pagina. Assim, a antropologia medieval, em seu apogeu, mostrará uma tensão 

permanente entre aristotelismo e agostinianismo, cujo equilíbrio é assegurado pela tradição 

bíblico-cristã231. A originalidade desse equilíbrio manifesta-se nos traços fundamentais da 

antropologia cristão-medieval, na qual assistimos a uma transposição, em contexto espiritual e 

conceptual modelado pela herança bíblico-cristã, das oposições que assinalaram o pensamento 

antropológico na tradição filosófica clássica. Constitui-se, assim, uma filosofia cristã do ser 

humano, a cujas exigências de inteligibilidade deverão submeter-se as categorias 

antropológicas herdadas da filosofia antiga232. Nela, duas questões adquirem particular 

relevo233: a da historicidade e a da corporalidade  do  ser  humano.  No  primeiro  caso,  a  

"natureza"  humana  aparece  

estruturalmente inserida numa situação histórica que é determinante do destino dos indivíduos 

e que, segundo a visão agostiniana, orienta toda a história: a situação soteriológica, definida 

pelos acontecimentos salvíficos da historia salutis. No segundo caso, ainda aqui na trilha da 

reflexão antropológica de Agostinho, a compreensão do corpo na unidade de essência do ser 

humano permanece uma exigência fundamental da doutrina da criação e dos pressupostos 

antropológicos do mistério da Encarnação do Verbo. Assim, o problema da união da alma e 

do corpo torna-se "o ponto sobre o qual, mesmo em teologia, os problemas encontraram 

posição e as mentalidades sua clivagem"234. 

 

 3.3.2. A SUPERAÇÃO DO DUALISMO EM SANTO TOMÁS 

 

                                                 
231 Cf. C. LOHR. “Teologias medievais”, p. 917-925. 
232 Esse ponto foi muito bem estudado por E. GILSON. L’espirit de la philosophie médiévale. 
233 Cf. M. –D. CHENU. “Situation humaine, corporalité et temporalité”, p. 23-49. 
234 M. –D. CHENU. “Situation humaine, corporalité et temporalité”, p. 42. 
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A síntese mais bem-sucedida da antropologia medieval, vamos encontrá-la no 

pensamento de Santo Tomás de Aquino (1225-1274). Nela convergem as grandes teses da 

antropologia clássica e da antropologia bíblico-cristã, encontrando finalmente seu ponto ideal 

de equilíbrio235. Dois termos consagrados na historiografia da filosofia medieval encerram as 

complexas correntes de idéias que vieram confluir na antropologia tomista: o agostinianismo 

e o aristotelismo. Sobretudo o aristotelismo, que Santo Tomás procurou reconstituir em sua 

autenticidade original nos comentários aos textos de Aristóteles, chega de fato ao Ocidente 

latino nos séculos XII e XIII acompanhado de elementos provindos de outras correntes da 

filosofia grega, sobretudo do neoplatonismo236. A antropologia tomista pode ser situada, 

assim, num espaço conceptual delimitado por três coordenadas: 

— a concepção clássica do ser humano como animal rationale237: 

— a concepção neoplatônica do ser humano na hierarquia dos seres, como ser 

fronteiriço entre o espiritual e o corporal238; 

— a concepção bíblica do ser humano como criatura, imagem e semelhança de 

Deus239. 

Consideremos cada um desses aspectos: 

Na perspectiva da definição clássica, o grande problema com o qual se defronta Tomás 

é o da unidade do ser humano ou o da relação da alma racional com o corpo, que se apresenta 

como um dos temas mais vivamente polêmicos da filosofia medieval. A tese da pluralidade 

das formas substanciais hierarquizadas no mesmo composto atraía muitas simpatias e parecia 

a mais apta a preservar a natureza espiritual da alma intelectiva. Mas Tomás a rejeita 

                                                 
235 Excelente síntese sobre o assunto, encontramos em M. –D. CHENU. Santo Tomás de Aquino e a 
teologia. e E. GILSON. A existência na filosofia de s. Tomás. 
236 Cf. P. ENGELHARDT. “Tomismo”, col. 653-668. 
237 Cf. M. –D. CHENU. Santo Tomás de Aquino e a teologia, p. 142-147. 
238 Cf. J. AMEAL. São Tomás de Aquino: iniciação ao estudo da sua figura e da sua obra, p. 373-397. 
239 Essa perspectiva teológica prevalece na construção da Summa contra Gentes, II, cps. 56-90; e da 
Summa Theologiae 1ªp., q. q. 75-102 e ao longo da 1a 2ae. Conferir E. GILSON. A existência na 
filosofia de s. Tomás, p. 108-130 e G. LAFONT. Structure et méthode de la somme théologique de 
saint Thomas d’Aquin. p. 265-298. 
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decididamente mantendo, com Aristóteles, a unidade da forma substancial e, portanto, a 

rigorosa unidade hilemórfica do ser humano. Ao mesmo tempo, no entanto, mantém a estrita 

espiritualidade da alma e, portanto, sua essencial transcendência sobre a matéria e sua criação 

imediata por Deus. Sendo, porém, a anima intellectiva a única forma substancial do composto 

humano240, a diferença específica rationale da definição clássica determina todo o ser 

humano, assegurando assim a unidade antropológica exigida pela tradição bíblico-cristã. A 

alma intelectiva é, pois, a enteléqueia do corpo ou o ato que o integra na perfeição essencial 

do ser-homem, e de sua unicidade deriva a unidade do agir e do fazer humanos, conclusão de 

grande importância para a ética tomista241. Da unidade profunda do ser humano fluem, 

portanto, suas faculdades de agir e fazer (potentiae activae) que, para Tomás, são distintas da 

alma, estando esta, como princípio primeiro da unidade e da perfeição do ser humano, sempre 

em ato242. O rationale como diferença específica do ser humano designa primeiramente a 

razão discursiva (ratio), forma do conhecimento intelectual inferior à inteligência 

propriamente dita (intellectus) que é própria dos espíritos puros, mas da qual também o ser 

humano participa243. 

O lugar do ser humano na hierarquia dos seres aparece a Tomás essencialmente 

determinado por sua natureza racional. E em função desse problema que a definição do ser 

humano como animal rationale, além de seu interesse teórico, adquire igualmente um 

significado prático fundamental. Com efeito, é a partir da racionalidade como diferença 

específica que o ser humano, encontrando seu lugar na natureza, pode empreender a busca do 

seu fim. A eudaimonía do ser humano deve ser proporcionada à sua razão: essa conclusão 

perfeitamente aristotélica entra em tensão, no contexto em que Tomás a demonstra244, com a 

                                                 
240 Questão tratada na Summa Theologiae, 1a, q. 76. 
241 A anima rationalis é o princípio instituidor da unidade do ser humano. Cf. Summa Theologiae 1a, q. 
76 a. 3 c. 
242 Cf. Summa Theologiae, 1a, q. 77 a.1. 
243 Cf. Summa Theologiae, 1a, q. 58, a.3 c. e ad 3m. 
244 Cf. Summa contra Gentes, III, cp. XXV a cp. LXIII; e Summa Theologiae, 1a 2ae, q. 2, a 1 a 8. 
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revelação cristã do fim sobrenatural do ser humano, abrindo-se aqui um dos capítulos mais 

importantes e mais discutidos da antropologia tomista245. No que diz respeito à sua situação 

no universo, o predicado da racionalidade confere ao ser humano a característica singular de 

se encontrar na fronteira do espiritual e do corporal, do tempo e da eternidade246. O ser 

humano é horizon et confinium247, e essa sua posição mediadora permite definir sua relação 

com a ordem do cosmos, com o tempo e com a história. 

O tema bíblico do ser humano imagem de Deus é tratado por Tomás em contexto 

teológico. Ele supõe, no entanto, uma filosofia do ser humano em sua relação com Deus que 

tem como tema fundamental a idéia da perfeição relativa do ser humano participante da 

perfeição absoluta de Deus, da qual decorre a capacidade de conhecer a verdade e de agir 

moralmente segundo o bem. É essa a versão tomista da autárqueia ou independência do ser 

humano na ordem natural segundo a tradição clássica, mas que admite, em contexto cristão, 

uma essencial capacidade (potentia oboedientialis) de abrir-se à iniciativa gratuita de Deus 

que funda a ordem sobrenatural248. É a metafísica da participação que está, pois, nos funda-

mentos filosóficos do tema bíblico da imagem tal como Tomás o pensa e integra em sua 

antropologia. Ela culmina na afirmação da intrínseca inteligibilidade do existir da criatura 

(esse participatum) em sua dependência (relação de criaturalidade) do existir absoluto (esse 

subsistens) de Deus249. O tema da imagem pode ser assim considerado o centro irradiador da 

antropologia tomista, pois é em torno dele que se articulam os três planos da natureza, da 

                                                 
245 A propósito, conferir H. C. LIMA VAZ. Escritos de filosofia I. p. 34-70. É a própria razão que deve 
demonstrar a inadequação do “fim natural” à perfeita beatitude do ser humano. 
246 Essa idéia remonta ao Estoicismo médio e foi transmitida a Tomás por meio da Elementatio 
theologica de Proclo conhecida na Idade Média como Liber de Causis e atribuída a Aristóteles, mas 
cuja procedência Tomás reconheceu. Sobre os estudos atuais em torno do De Causis, conferir C. A. 
COSTA. “Saint Thomas, lecteur du liber de causis”, p. 785-817. 
247 Cf. Summa contra Gentes, II, cp. 68; III, cp. 61; IV cp. 55; De Anima, qu. un. a.1 c. 
248 Cf. Summa contra Gentes, III, cp. LII e LIII. 
249 Cf. E. GILSON. A existência na filosofia de s. Tomás e G. LAFONT. Structure et méthode de la 
somme théologique de saint Thomas d’Aquin. p. 168-169. 
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graça e da glória, que são os três estados da existência humana considerada filosoficamente 

em sua essência e teologicamente em sua história250. 

Tomás de Aquino realiza assim uma síntese admiravelmente equilibrada e profunda da 

tradição clássica e da tradição cristã no campo da antropologia. Nos séculos que se seguiram 

até o fim da Idade Média, assistimos ao aparecimento de novas tendências do pensamento 

filosófico e teológico orientadas em sentido oposto à síntese tomista em antropologia. O 

voluntarismo inaugurado por Duns Escoto no século XIV, o nominalismo que prevaleceu no 

século XV operaram no sentido da desagregação da síntese medieval entre filosofia e 

teologia, percorrendo um caminho que irá conduzir à filosofia moderna e a uma nova 

concepção do ser humano. 

No entanto, cabe-nos ressaltar, que Santo Tomás teve o grande mérito de ter 

recuperado a visão unitária de ser humano, realizando para isso, uma sólida fundamentação 

filosófico-teológica, como já vislumbramos acima. Visando esse objetivo, introduz Tomás 

importantes correções no pensamento de Aristóteles. A este respeito convém salientar que a 

penetração de Aristóteles na Europa medieval não significou, sem mais, uma superação do 

dualismo. Aristóteles era lido de maneira dualista, graças aos comentários de Avicena e dos 

árabes e judeus em geral. Na realidade, o hilemorfismo, na versão que prevalecia no Ocidente, 

dava força nova ao dualismo: se tanto a alma quanto o corpo têm forma e matéria, haverá no 

ser humano duas formas substâncias (uma da alma e outra do corpo), ficando assim reforçado 

o dualismo251. Precisamente o que Santo Tomás mostrará é que uma substância completa não 

pode ser forma. No ser humano não existem duas formas, antes a alma é a "única forma do 

                                                 
250 O tema da imagem na perspectiva agostiniana da mente como imago Trinitatis é tratado segundo 
os princípios da antropologia tomista em De Veritatis I, q. 93, a. 1-9; I IIae. Prol. q. X, a. a. I a 13. 
251 Cf. E. DUSSEL. El dualismo en la antropología de la cristianidad, p. 255. No que se refere ao 
próprio Aristóteles, deve ser reconhecido que, ao menos na última etapa da sua reflexão filosófica, 
defendeu uma visão bastante unitária do ser humano: conferir C. TRESMONTANT. El problema del 
alma, p. 26-46. 
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corpo"252, de tal maneira que a realidade do ser humano está composta de alma (como forma) 

e de matéria-prima. Não existe, pois, uma união acidental entre alma e corpo, tal como 

aparece em todas as correntes  dualistas.  Propriamente falando, não existem duas partes no 

ser humano,  

pois alma e corpo não podem ser consideradas duas substâncias completas (neste caso 

evidentemente a união só poderia ser acidental). "Corpo e alma são, antes, dois princípios 

metafísicos dentro de uma unidade primordial do homem, de maneira que toda a atividade do 

homem é uma ‘operado totius hominis’”253. Assim, o corpo não é desvalorizado a fim de que 

fique mais ressaltada a importância da alma, no melhor estilo da relação de oposição-

exclusão. Antes, pelo contrário, partindo da visão de ser humano como substância única e 

como única pessoa, distinguirá Santo Tomás a alma como única forma (entendida esta como 

atualidade e determinação) da "matéria-prima" (mera potencialidade, ainda não determinada). 

Nem a matéria nem a forma, separadas, são "entes". Só a união da forma e da matéria, isto é, 

a substância, é que deve ser considerada ente. Nesta visão é evidente que matéria-prima não 

deve ser confundida com corpo. "O corpo, em sentido estrito e vulgar, é a totalidade da 

substância humana enquanto extensa, sensivelmente percebida, o qual inclui a alma como a 

sua estrutura constitutiva"254. Entre o cadáver e o corpo humano vivo haverá, pois, uma 

diferença essencial, qualitativa255. E a alma que para Aristóteles morria com a morte do ser 

humano, subsiste além da morte, uma vez que ela é uma "forma substancial subsistente”256. A 

alma constitui, assim, uma variante da forma: tem realidade própria, pois é forma substancial 

subsistente. 

Não existe oposição-exclusão entre alma e corpo, conforme ensinaram todos os 

dualismos. A alma sem o corpo não se encontra em estado de perfeição maior do que quando 

                                                 
252 Cf. Summa Theologiae, I, q. 76, a. 1 e 3. 
253 F. P. FIORENZA e J. B. METZ. “O homem como união de corpo e alma”, p. 51. 
254 E. DUSSEL. El dualismo en la antropología de la cristianidad, p. 257. 
255 Cf. E. DUSSEL. El dualismo en la antropología de la cristianidad, p. 257. 
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unida ao corpo257. Pelo contrário, existe sempre uma tendência para a complementação: 

depois da morte a alma continua tendendo para a sua complementação com o corpo, na 

expectativa da união final com ele na ressurreição. 

Santo Tomás, utilizando a doutrina hilemórfica corrigida, consegue elaborar uma visão 

unitária de ser humano. A grande importância concedida à fé no único Deus criador leva o 

Aquinate a desenvolver uma metafísica do ser criado, fundamentalmente otimista: "In tantum 

est aliquid bonum, in quantum est ens"258. Dentro deste otimismo fundamental, compreende-

se a firme defesa da visão unitária de ser humano, com a superação de todo desprezo pela 

matéria e pelo corpo. Um grande valor da tentativa tomista de superação do dualismo reside 

no fato de que ela é feita, não mediante um recuo a posições pré-filosóficas da 

intencionalidade básica cristã, mas, em continuidade com esta intencionalidade, utilizando 

com todo rigor o instrumental filosófico do pensamento grego. No caso de Santo Tomás, este 

instrumental é empregado certamente para fundamentar filosoficamente a visão unitária cristã 

de ser humano. Nada de sacrificar a unidade do ser humano, como já tinha acontecido tantas e 

tantas vezes, em nome de postulados filosóficos. O instrumental filosófico é reestruturado a 

serviço da fé (neste caso, a visão unitária de ser humano) e não ao contrário259. 

Pode-se, então, afirmar que com Santo Tomás temos já uma superação total do 

dualismo antropológico? A resposta deve ser afirmativa, no que se refere à intencionalidade 

do Aquinate. Subsistem, contudo, dificuldades na interpretação da sua antropologia. 

Realmente o instrumental que ele utiliza, conquanto criticado, corrigido e aperfeiçoado a 

serviço da expressão da fé cristã, não é o mais adequado para fundamentar uma visão unitária 

de ser humano. Era, contudo, o instrumental menos inadequado, naquela época. Por outra 

parte, o influxo do dualismo  agostiniano (mesmo moderado, como já indicamos) continuou 

                                                                                                                                                         
256 Cf. E. DUSSEL. El dualismo en la antropología de la cristianidad, p. 259-260. 
257 Cf. F. P. FIORENZA e J. B. METZ. “O homem como união de corpo e alma”, p. 51-52. 
258 Summa Theologiae, I, q. 5, a. 1, in c. 
259 Cf. E. DUSSEL. El dualismo en la antropología de la cristianidad, p. 239. 
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muito forte, mesmo nos tempos posteriores a Santo Tomás, fazendo com que fossem 

desvirtuadas, em parte, as teses unitárias deste. O dualismo, apesar de Santo Tomás, 

continuará predominando em Ockham e, de maneira mais radical, em Descartes, Kant e no 

idealismo alemão260. Na teologia católica, em geral, o influxo do dualismo moderado 

agostiniano esteve bastante presente até meados do séc. XX. Todavia, é preciso notar bem que 

o dualismo é sempre mitigado pelos pensadores cristãos, pois não se perde a memória de que 

a perspectiva bíblica básica orienta para uma visão unitária de ser humano. A fé no único 

Deus criador que ao mesmo tempo é o Deus salvador, a fé na encarnação real deste Deus em 

Jesus Cristo bem como a fé na ressurreição da "carne" constituem sérios obstáculos para o 

dualismo filosófico. A fé nestes enunciados básicos da fé cristã evitará que se levem longe 

demais os postulados de uma antropologia dualista261. 

 

 3.4. O MAGISTÉRIO ECLESIAL E A ANTROPOLOGIA DUALISTA 

 

As declarações e decisões do magistério eclesiástico262 também estão dentro da tensão, 

como já abordamos, entre o pensamento hebraico e grego. De um lado, a Escritura do Antigo 

e do Novo Testamento representa principal e essencialmente a interpretação total e dinâmica 

do ser humano, sem separação entre uma parte boa, superior, e uma parte “má”, inferior. Esta 

acentuação bíblica da totalidade do ser humano   não  nega,  porém,  a  pluralidade  das  

dimensões  do  ser  humano.  Esta  

aparece principalmente no comportamento do ser humano todo em relação a seu Deus e a seu 

próximo, comportamento orientado para os tempos últimos da história. O nosso estudo, até 

aqui, tentou mostrar o caráter histórico e dinâmico desta pluralidade. De outro lado, surgiu o 

                                                 
260 Cf. E. DUSSEL. El dualismo en la antropología de la cristianidad, p. 230-231. 
261 Cf. E. DUSSEL. El dualismo en la antropología de la cristianidad, p. 231. 
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problema da recepção desta interpretação histórica e total do ser humano por parte do 

cristianismo, numa área cultural e lingüística helênica, com o auxílio da conceituação e 

categorialidade gregas. O princípio deste processo de recepção é caracterizado pelo fato de 

que a interrogação grega sobre a relação de corpo e alma, apesar de aceita, encontrou solução 

na interpretação total e histórico-bíblica do ser humano — como o mostra a acentuação da 

“ressurreição da carne” em vez da “ressurreição do corpo” ou da “ascensão da alma” na 

literatura cristã. Entretanto, logo nasceram diversas antropologias dentro do cristianismo, das 

quais algumas são mais dualísticas, sempre ligadas à tentativa de responder, com conceitos 

gregos, à problemática originada do pensamento grego. Este processo finaliza fun-

damentalmente com a explicação tomística da unidade do ser humano através de uma 

utilização crítico-produtiva da conceituação grega. Este resultado foi preparado e finalmente 

confirmado pelas decisões do magistério, pelo fato de que elas lutam contra qualquer 

absolutização da pluralidade das dimensões históricas do ser humano através de uma sepa-

ração dualística263. Os pronunciamentos eclesiásticos acentuam a unidade da pessoa humana, 

primeiramente e antes de tudo, porque, opondo-se a todas as tendências divinizantes, “trazem 

para o mundo” a alma e evidenciam sua unidade com o corpo. Cerca do ano de 400, o Concí-

lio de Toledo rejeita a doutrina prisciliana264, segundo a qual a alma humana é uma parte de 

Deus ou a própria substância de Deus e não há ressurreição da carne. Da mesma maneira, o 

sínodo da província eclesiástica de Constantinopla condena, no ano de 543, a opinião dos 

origenistas265, que afirma que as almas humanas são espíritos santos preexistentes, que, por 

castigo dos pecados anteriormente cometidos, estão exilados nos corpos. O mesmo erro 

maniqueísta e prisciliano dualístico foi rejeitado principalmente pelo concílio de Braga 

                                                                                                                                                         
262 O panorama que percorreremos neste item está pautado nos documentos eclesiásticos 
organizados por H. DENZINGER e A. SCHÖNMETZER. Enchiridion symbolorum, definitionum et 
declarationum de rebus fidei et morum e H. BETTENSON. Documentos da igreja cristã. 
263 Cf. K. RAHNER. Il problema dell’ominizzazione, p. 32-42. 
264 Sobre a doutrina prisciliana, conferir B. ALTANER e A. STUIBER. Patrologia, p. 374s. 
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(Portugal), no ano de 561. Ele condena tanto a opinião de que a alma humana se constitui de 

substância de Deus e que o demônio é o criador do corpo e da matéria considerada como 

princípio do mal, como também a idéia de que o matrimônio e a reprodução são maus e que 

não existe ressurreição da carne266. Igualmente a divinização da alma foi condenada pelo Papa 

Leão IX em 1053267 e por João XXII, em 1392268. 

A unidade do ser humano é salientada pelos pronunciamentos eclesiásticos, em 

segundo lugar, porque afirmam a unicidade da alma. Primeiro, o VIII Concílio Ecumênico de 

Constantinopla, em 869-871, anatematiza aquela doutrina que afirma a existência de duas 

almas no ser humano, e ensina a existência de apenas uma alma racional269. Esta definição foi 

explicada mais precisamente em 1313 no Concílio de Vienne270 pela idéia tomista de que a 

alma racional é “per se” a forma do corpo. Esta resposta era dirigida contra Pedro João Olivi e 

os “espirituais” da ordem dos franciscanos, que julgavam que a alma não se reunia 

diretamente ao corpo e sim através de um princípio que era realmente distinto dele. O alcance 

desta decisão só pode ser visto à luz do panorama histórico da época271. Em 1513, o V 

Concílio Lateranense aceitou novamente esta formulação de Vienne, condenando a doutrina 

errônea do neo-aristotélico Pedro Pomponazzi, vinculada à de Averroes (1464-1525). 

Segundo a interpretação de Pomponazzi, o espírito humano, devido à sua capacidade de 

compreender o valor universal, não pode ser um ser individual isolado, mas universal. Este 

                                                                                                                                                         
265 Cf. H. DENZINGER e A. SCHÖNMETZER. Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum 
de rebus fidei et morum, 403. 
266 Cf. H. DENZINGER e A. SCHÖNMETZER. Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum 
de rebus fidei et morum, 455-464. 
267 Cf. H. DENZINGER e A. SCHÖNMETZER. Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum 
de rebus fidei et morum, 685. 
268 Cf. H. DENZINGER e A. SCHÖNMETZER. Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum 
de rebus fidei et morum, 977. 
269 Cf. H. DENZINGER e A. SCHÖNMETZER. Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum 
de rebus fidei et morum, 657. 
270 Cf. H. DENZINGER e A. SCHÖNMETZER. Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum 
de rebus fidei et morum, 902. Embora se usasse a fórmula aristotélica-tomista, não houve uma 
definição específica do hilemorfísmo. 
271 A significação da decisão está em assegurar a unidade e integridade essencial do ser humano. A 
cisão da vida da alma do ser humano em vida intelectiva e vida sensitiva tivera efeitos nocivos, 
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espírito seria distinto do princípio de vida orgânica e sensitiva, a qual estaria tão 

essencialmente ligada à matéria, que se apagaria por ocasião da morte do corpo material-

individual. Contra esta idéia de um nous universal, o concílio acentua a unidade do ser 

humano; recusa a tese de que o espírito humano seria apenas um espírito externo e estranho, 

imortal, do qual apenas participam as diferentes gerações humanas, e acentua positivamente 

que este espírito está tão essencialmente ligado ao corpo, que ele é a forma singular e 

individual do corpo (e como tal, individual em si mesmo). Ao acentuar a individualidade e a 

pertinência da alma ao corpo, o concílio atribui à alma a imortalidade. O objetivo da 

afirmação do concílio não é, pois, primariamente, postular a alma com uma imortalidade que 

a separe do corpo e da história, e sim, afirmar que a alma é imortal, porque ela constitui 

essencialmente o ser humano individual, sendo a forma do corpo. O concílio atribui a 

imortalidade à alma, porque o ser humano individual, em sua concretização histórica, é 

imortal. A tônica da afirmativa está, pois, na intenção de evitar a idéia da imortalidade de uma 

natureza espiritual eterna, apenas impessoal e, em lugar disto, salientar a imortalidade do ser 

humano historicamente individual. 

A unidade do ser humano é acentuada pelas declarações do magistério eclesiástico, 

uma vez que este afirma a criação direta do corpo e da alma por Deus. Primeiramente, como 

acima dissemos, o concílio de Braga condenou tanto uma tese espiritual emanantista como 

também a opinião de que o corpo tivesse sido criado pelo demônio. Depois, o Papa Anastásio 

II, em 498, em uma carta aos bispos da Gália272, condenou a tese do bispo de Arles, segundo a 

qual a alma humana seria gerada pelos pais e transmitida por geração. Anastásio refere-se a Jo 

5,17 (“Meu pai opera até hoje e eu também opero”) e Eclo 18,1 (“aquele que vive na 

eternidade e tudo criou”) e explica: como Deus é aquele que está sempre agindo, não há 

                                                                                                                                                         
justamente naquela época, nos ensinos errôneos dos albigenses e valdenses, que interpretavam o 
espírito e a matéria, o bem e o mal, como princípios equivalentes do mundo. 
272 Cf. H. DENZINGER e A. SCHÖNMETZER. Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum 
de rebus fidei et morum, 360s. 
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motivo para não vê-lo sempre presente no agir do ser humano, o que implica que o ser 

humano todo é uma criatura de Deus. Esta criação do ser humano quanto à sua alma não deve 

compreender como ação causal divina intramundana, “categorial”, “ao lado” de outras causas, 

mas como ação causal “transcendental" e, portanto, direta. É neste sentido que se deve 

entender a carta do papa Anastásio II e outras decisões posteriores contra diversas formas de 

traducianismo. Embora rejeitem qualquer redução materialista ou qualquer eliminação 

monística da pluralidade das dimensões humanas, estes pronunciamentos do magistério não 

separam a alma do corpo, mas acentuam a causalidade direta de Deus na origem do ser 

humano individual e total. 

Já, o Concílio Vaticano II sublinhou a unidade do ser humano, mas sem descuidar por 

isso da sua dualidade (corpo-alma). Conscientes do efeito negativo da infiltração do dualismo 

na teoria e na prática cristãs no que se refere ao desprezo do corpo, os Padres conciliares se 

sentem na obrigação de alertar contra o erro que tal desprezo comporta: “Não é portanto lícito 

ao homem desprezar a vida corporal, mas, ao contrário, deve estimar e honrar o seu corpo, 

porque criado por Deus e destinado à ressurreição no último dia”273. Junto com a reafirmação 

da unidade do ser humano e da defesa do valor positivo da corporeidade, focaliza o Concílio 

claramente a dualidade própria de todo ser humano: a condição corporal “sintetiza em si os 

elementos do mundo material, que nele assim atinge sua plenitude e apresenta livremente ao 

Criador uma voz de louvor”, enquanto “por sua vida interior o homem excede a 

universalidade das coisas”274. É reafirmada também a espiritualidade e a imortalidade da 

alma. O texto conciliar, todavia, não aprofunda de maneira sistematizada a questão da 

constituição básica do ser humano. 

Em breves palavras podemos destacar até aqui: 

                                                 
273 “Gaudium et Spes”, 14. 
274 “Gaudium et Spes”, 14. 
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a) as declarações do magistério eclesiástico rejeitam toda separação dualística do ser 

humano em uma parte superior e outra inferior; 

b) afirmam a imortalidade da alma individual, justamente para salientar a unidade do 

ser humano (cuja alma é forma substancial de seu corpo); 

c) negam qualquer traducianismo monístico, não por uma doutrina dualística da alma, mas 

por uma doutrina de causalidade direta, sempre operante de Deus na criação do ser 

humano. A concepção bíblica total do ser humano é, desta forma, mantida contra qualquer 

divisão dualística do ser humano e contra qualquer despluralização monística das 

dimensões da existência humana. 

Certamente as categorias usadas pelo magistério da Igreja a respeito do "composto 

humano" foram tomadas de empréstimo à antropologia grega, especialmente aristotélica. São 

categorias, contudo, corrigidas e transformadas profundamente por Santo Tomás, a serviço de 

uma mais adequada expressão da fé. Quer isto significar que o magistério como que 

"canoniza" certas categorias filosóficas, de tal maneira que a aceitação de fé cristã implicaria 

também na aceitação destes elementos explicativos? Para responder a esta pergunta é 

necessário utilizar a distinção hermenêutica entre aquilo que é pretendido expressamente e 

diretamente pelas declarações dos textos do magistério e os elementos filosófico-científico-

culturais utilizados como mediação. Notemos que "nos documentos citados se supõe que o 

homem está composto de corpo e alma, que são duas substâncias incompletas e que estão 

unidas como matéria e forma. Trata-se de algo que não é posto em dúvida e que não tem sido 

objeto de intenção didática"275. São elementos antropológicos aceitos comumente pela cultura 

do tempo em que foram redatadas as declarações. O magistério utiliza estes elementos a 

serviço da "afirmação" de fé proposta para o assentimento dos fiéis. Ora, podemos perguntar, 

uma vez que se trata de mediações filosófico-culturais, não poderiam estas ser substituídas 

                                                 
275 M. FLICK e Z. ALSZEGHY. Antropología teológica, p. 50. 
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por outras mediações antropológicas quando o universo cultural e a mesma cosmovisão 

fiquem modificados, tal como tem acontecido no mundo moderno? A resposta positiva ou 

negativa vai depender da relação existente entre os elementos utilizados como mediação e a 

afirmação de fé proposta pela declaração do magistério. Evidentemente se esta mediação não 

for indispensável como suporte da afirmação de fé, é claro que poderá ser substituída por 

outra capaz de tornar comunicável a mensagem da fé cristã em outros contextos culturais. 

Neste caso, a fidelidade à verdade exige precisamente uma interpretação que a torne acessível. 

E por sua vez, esta interpretação só será mesmo adequada, se for fundamentada  na  fidelidade  

à  intencionalidade  básica cristã, ou, numa linguagem  

 

mais eclesiástica, nas "verdades fundamentais da fé"276. 

No que respeita às categorias tomadas de empréstimo ao mundo helênico, corrigidas a 

serviço da expressão da fé cristã, é fácil constatar que algumas delas foram já substituídas por 

outras mediações antropológicas, tiradas da filosofia e da ciência modernas. É o que tem 

acontecido, por exemplo, com a perspectiva que descobria no ser humano duas substâncias 

incompletas, pois se prestava a graves equívocos, dado que substância incompleta é uma 

categoria ausente no pensamento moderno277. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
276 A respeito desta temática, convém chamar a atenção sobre as observações do cardeal J. 
Ratzinger a propósito da carta da S. Congregação para a Doutrina da Fé dirigida aos bispos do 
mundo todo, acerca de várias questões levantadas pela escatologia nos seus recentes 
desdobramentos: Card. J. RATZINGER. “Entre a morte e a ressurreição”, p. 67-86. 
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CAPÍTULO IV 

A UNIDADE FUNDAMENTAL NA PLURALIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

 

 

  

Desde o início deste estudo concluímos que a Sagrada Escritura apresenta o ser 

humano de maneira decididamente unitária. Por sua vez, o conceito de pessoa torna-se a 

melhor defesa que a tradição cristã encontra contra as investidas de um dualismo 

antropológico radical. Pois, quando considerado como pessoa, o ser humano aparece como 

uma unidade básica. A pessoa, como já foi ressaltado implicitamente no decorrer do nosso 

trabalho, é o ser humano concreto que se autocompreende como uma unidade, como centro de 

unidade, antes de qualquer cisão dicotômica. 

Todavia, trata-se de uma unidade vivida na dualidade de aspectos ou dimensões 

básicas, pois se é certo que a pessoa autopercebe-se corpórea é igualmente verdade que não se 

identifica com seu corpo. A pessoa autopercebe-se também como sujeito irredutível ao 

próprio corpo. A tradição ocidental designa esta dimensão com o nome de "alma espiritual". 

Sendo assim, abordaremos, neste último capítulo, a problemática da articulação entre a 
unidade e a dualidade de aspectos no ser humano, ressaltando a unidade básica 
experimentada pela pessoa de tal maneira que não seja sacrificada a realidade da dualidade 
de aspectos ou dimensões em que esta unidade é vivida. Igualmente, será indispensável 

                                                                                                                                                         
277 Cf. M. FLICK e Z. ALSZEGHY. Antropología teológica, p. 150. 
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entendermos a dualidade em função da unidade, de maneira que esta não seja de maneira 
alguma sacrificada por aquela. 

 Finalmente, lançaremo-nos no estudo sistemático da teologia no que se refere 

exclusivamente à reflexão da unidade fundamental na pluralidade da pessoa humana diante 

das problemáticas antropológica, soteriológica e escatológica que decorrem desta perspectiva. 

Isto, porque, do ponto de vista metódico, a determinação da unidade de corpo e alma 

no ser humano não deve ser tratada por forma neutra e quase racionalista, como se o problema 

da unidade do ser humano nada tivesse a ver com a determinação do ser humano como 

“parceiro de Deus” numa perspectiva maior de uma teologia histórico-salvífica do agir de 

Deus para com o ser humano e do agir do ser humano para com Deus, em forma de resposta e 

de cooperação. Como uma determinação teológica da unidade do ser humano alcança o seu 

horizonte de compreensão adequado somente nesta perspectiva maior, ela é tratada aqui não 

só como problema antropológico, mas também soteriológico e escatológico. 

Também, porque, do ponto de vista terminológico, assim como as diferenças entre a 

interpretação hebraica e grega do ser humano se mostram na diferente utilização de conceitos 

antropológicos, assim também hoje o esforço por chegar a uma interpretação total do ser 

humano se caracteriza pelo empenho de precisar os conceitos antropológicos. As observações 

que seguem são uma análise provisória de conceitos, a caminho de uma adequada 

determinação da essência da unidade de corpo e alma. Por isso, estas análises de conceitos e 

precisões de interpretação não deverão ser efetuadas isoladamente, de maneira puramente 

analítica ou puramente filosófica, mas devem ser vistas dentro da história do problema da 

unidade e do ser do humano na filosofia atual. 

 

4.1. A DUALIDADE NA UNIDADE FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA 
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A pessoa humana é simultaneamente corpórea e espiritual. Mas experimenta esta 

dualidade, insistamos mais uma vez, numa unidade fundamental. De fato, é fácil constatar que 

cada pessoa autopercebe-se como sujeito único das ações tanto corporais quanto espirituais. 

Quer dizer, a pessoa experimenta como próprias tanto umas quanto outras, numa profunda 

unidade entre ambas, de tal maneira que existe uma última interdependência entre elas com 

profunda influência mútua278. O ser humano autopercebe-se, com anterioridade a toda 

reflexão filosófica, como um ser vivo único. 

Enraizados no chão da unidade pessoal, procuramos a seguir explicitar o significado 

da dualidade corpo-espírito. Mas, dado que o corpo humano é um organismo vivo, convém 

precisar primeiramente o que se entende por organismo vivo. 

É sabido que os elementos químicos que compõem os seres vivos são os mesmos 

existentes na matéria inorgânica. Mas o organismo vivo, à diferença da matéria inorgânica, "é 

um sistema, uma estrutura, uma forma que subsiste, embora se renove cada um dos elementos 

matérias que a integram"279. É inexato, em conseqüência, falar de "matéria viva": "Se fala 

freqüentemente de matéria viva, mas não existe tal matéria viva; uma molécula orgânica 

extraída de um organismo não é algo vivo; unicamente os organismos são seres vivos. Eles 

são sistemas de estruturas e de funções capazes de reproduzir-se. Uma molécula extraída de 

um ser vivo de maneira alguma pode ser algo vivo"280. O que tem vida, pois, é o sistema de 

estruturas e funções. Sabe-se hoje com certeza que a matéria é continuamente renovada, 

enquanto subsiste a estrutura do ser vivo. Esta estrutura não é um elemento físico ou químico; 

antes, "é a integradora de uma multiplicidade de elementos materiais na unidade de uma 

forma viva e subsistente”281. Trata-se de uma estrutura "relativamente independente dos 

                                                 
278 Cf. J. GEVAERT. El problema del hombre, p. 82ss. 
279 C. TRESMONTANT. El problema del alma, p. 140. Para aprofundamento desta conclusão, o autor 
utilizou diversas citações de cientistas no campo da bioquímica e da genética. Cf. C. 
TRESMONTANT. El problema del alma, p. 134-140. 
280 A. LWOFF. apud. C. TRESMONTANT. El problema del alma, p. 134. 
281 C. TRESMONTANT. El problema del alma, p. 141. 
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elementos materiais que a integram"282, dado que ela subsiste enquanto que estes se renovam 

e mudam constantemente. O organismo vivo permanece o mesmo, apesar das modificações 

dos seus elementos materiais. 

Em resumo, existe em todo ser vivo uma "realidade estrutural, que não é um elemento 

material, mas integra uma multiplicidade material, e que permanece imutável durante a vida 

toda do organismo"283. Na gênese e evolução de todo ser vivo o primeiro é sempre esta 

estrutura, o plano interno, que assimila e elimina elementos materiais, segundo as suas 

necessidades284. Outra característica do ser vivo é o seu admirável sistema de auto-regulação, 

ou seja, a capacidade de "dirigir por ele mesmo os milhares e dezenas de milhares de reações 

físico-químicas que se efetuam a cada instante do seu desenvolvimento"285. Capacidade de 

auto-regulação que aponta também para a estrutura que subsiste no meio da multiplicidade de 

mutações. A mesma coisa deve ser dita da capacidade de regeneração que supõe, mais uma 

vez, a existência de um princípio estrutural que enforme a matéria, princípio que tem sido 

comparado a uma espécie de inteligência organizadora inconsciente, que estaria presente em 

todo ser vivo286. 

Destas breves indicações, deduz-se facilmente que o organismo vivo de maneira 

alguma pode ser considerado como uma máquina. O esquema mecanicista é inaplicável ao ser 

vivo287. A perspectiva cartesiana que desconhecia o princípio estruturante que enforma a 

matéria, é desmentido pela bioquímica e pela genética atuais288. 

 

                                                 
282 C. TRESMONTANT. El problema del alma, p. 142. 
283 C. TRESMONTANT. El problema del alma, p. 143. 
284 Cf. C. TRESMONTANT. El problema del alma, p. 143-146. 
285 C. TRESMONTANT. El problema del alma, p. 146. Para uma explicação maior desta 
característica, cf. C. TRESMONTANT. El problema del alma, p. 146-150. 
286 Cf. C. TRESMONTANT. El problema del alma, p. 151. 
287 Cf. C. TRESMONTANT. El problema del alma, p. 152-155. 
288 Cf. C. TRESMONTANT. El problema del alma, p. 158. 
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  4.1.1. O CORPO NA UNIDADE DA PESSOA HUMANA289 

 

Certamente o corpo humano é um organismo vivo, com as características de todo ser 

vivo neste mundo por nós conhecido. E na qualidade de organismo vivo, objetivado, é 

estudado pelas ciências. Trata-se indubitavelmente de uma consideração perfeitamente válida 

e necessária. Todavia, o corpo humano é um organismo vivo todo especial, posto que 

enformado pelo espírito humano. 

Obviamente, não consideramos aqui o corpo humano do ponto de vista da anatomia, 

da biologia ou de outro tipo qualquer de investigação científica. O corpo humano não é 

redutível a um mero objeto que pode ser estudado exaustivamente pelas ciências, 

                                                 
289 O corpo é expressão, comunicação do ser pessoal. Deve-se acrescentar, contudo, que o 
corpo oculta também a interioridade da pessoa, defendendo a sua intimidade. Assim, o corpo 
manifesta e desvela o espírito, por uma parte, enquanto que, por outra, protege e preserva o 
mistério pessoal. Transparência e opacidade relativas caracterizam a mediação do corpo. 
Neste contexto, importa muito chamar a atenção para algo que a tradição cristã influenciada 
pelo neoplatonismo tinha percebido claramente e que não deveria ser esquecido hoje quando 
tanto se valoriza positivamente o corpo. Trata-se das limitações e condicionamentos que o 
corpo humano representa para a vida pessoal (Cf. J. GEVAERT. El problema del hombre, p. 
103). A tendência para o ilimitado, própria da dimensão espiritual, freqüentemente é frustrada 
pelas limitações inerentes à corporeidade. Restrições de ordem espacial, doenças, 
insuficiências da capacidade expressiva do corpo, etc. Quantas vezes não nos sentimos 
frustrados, porque incapazes de manifestar como desejaríamos o nosso amor, pois a 
capacidade manifestativa da corporeidade humana é limitada por natureza? Quantas vezes não 
nos sentimos quase impotentes para evitar equívocos e mal-entendidos na comunicação? 
Quantas vezes a monótona repetição de gestos corporais não acaba levando a melhor sobre a 
intencionalidade da pessoa, condenando à morte uma relação pessoal que já foi enriquecedora 
e fecunda? E quantas vezes o caráter caduco, transitório, bem como o processo de 
envelhecimento e a orientação para a morte, inerentes à corporeidade, não dificulta, 
obstaculiza ou impede a realização dos "ideais" de justiça, dedicação, amor e tantos outros? 
Com estas observações não se pretende desvalorizar o corpo humano, como se tratasse de 
uma realidade desprezível, adversária do espírito humano, recuperando-se, assim, o esquema 
antropológico dualista. Trata-se apenas de focalizar a condição humana real, a condição de 
uma criatura que é corpórea e simultaneamente imagem de Deus. A genuína sabedoria 
humana estriba-se precisamente no assumir esta condição, com as tensões que ela comporta, e 
não em negá-la com uma falsa divinização espiritualizante ou com uma falsa animalização 
materialística. 
Tampouco se pretende voltar atrás a respeito de tudo quanto afirmamos sobre a unidade do ser 
humano. Sublinhemos: na condição humana real, a pessoa experimenta a sua unidade básica, mas 
trata-se de uma unidade que inclui a dualidade de aspectos ou dimensões. Por sua vez, a dualidade 
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precisamente porque é corpo humano. A pessoa humana é corpórea e, assim, o corpo humano 

não deve ser considerado um mero instrumento da alma, como queria o platonismo; também 

não é pura exterioridade, como afirmava o dualismo cartesiano. A corporeidade é uma 

dimensão da pessoa humana, do "eu" humano. De fato, é a pessoa humana quem experimenta 

como próprios a dor ou o prazer bem como as outras atividades do corpo. "A corporeidade é 

tão própria do homem quanto a sua espiritualidade. O homem é sempre um espírito com 

corpo; um espírito sozinho, descorporificado, não pode ser um homem"290. Propriamente 

falando, o ser humano não tem corpo (não é um objeto que possa ser possuído), mas é corpo 

(dimensão básica da pessoa humana)291. 

É a presença-atuação do espírito humano que faz com que o corpo do ser humano seja 

diferente de qualquer outro organismo vivo: "Na corporeidade humana, o espírito humano 

está presente ao modo de corporeidade. Um corpo é a alma mesma na medida em que está  

encarnada"292.  Daí  o  caráter  expressivo-simbólico- 

sacramental da corporeidade humana. É a presença atuante do espírito que torna transparente, 

até certo ponto, o corpo humano. Acontece sobretudo com o olhar, com a expressividade 

facial, com os gestos e palavras do ser humano293. 

Visto nesta perspectiva, o corpo não pode continuar sendo considerado (como o fez 

uma tradição fortemente influenciada pelo dualismo neoplatônico e modernamente pelo 

dualismo cartesiano) como inimigo do espírito, empecilho para a libertação do conhecimento 

e da liberdade do espírito. É mediante a corporeidade que o ser humano se relaciona com o 

mundo circundante e, especialmente, com as outras pessoas. O corpo humano é mediação do 

conhecimento espiritual bem como do amor interpessoal. Ao tratarmos do encontro inter-

                                                                                                                                                         
(não o dualismo) vive-se na unidade pessoal. Todo este dinamismo, deve ser guiado pela relação de 
integração-inclusão, respeitadas sempre as diferenças entre as duas dimensões. 
290 J. AUER. El mundo, creacíon de Dios, p. 274. 
291 Cf. J. GEVAERT. El problema del hombre, p. 86-88. 
292 E. SCHILLEBEECKX. El mundo y la iglesia, p. 390. 
293 Cf. E. SCHILLEBEECKX. El mundo y la iglesia, p. 389-392. 



  

 112 

humano sublinharemos a importância antropológica fundamental que possui o olhar humano, 

a escuta humana e a palavra humanas294. Também o valor antropológico da expressividade 

própria da sexualidade humana aponta para a mesma direção295. 

Em resumo, é pelo corpo que a pessoa humana se expressa, se faz presente e se 

comunica aos outros seres humanos; é pelo corpo igualmente que a pessoa humana intervém 

no mundo das coisas transformando-o e criando cultura296. 

 

  4.1.2. A ALMA NA UNIDADE DA PESSOA HUMANA297 

                                                 
294 Cf. A. G. RUBIO. Unidade na pluralidade: o ser humano à luz da fé e da reflexão cristãs, p. 364-
376. 
295 Cf. A. G. RUBIO. Unidade na pluralidade: o ser humano à luz da fé e da reflexão cristãs, p. 377-
404. 
296 Sobre os significados humanos fundamentais do corpo, cf. J. GEVAERT. El problema del hombre, 
p. 91-103. 

297 Já pudemos notar anteriormente como algumas categorias antropológicas 

tomadas pela reflexão teológica cristã do mundo filosófico grego foram deixadas de 

lado, uma vez que, por uma parte, mostraram-se inadequadas à comunicação 

significativa da mensagem cristã para o ser humano moderno e pós-modemo e, por 

outra, não se revelaram elementos indispensáveis da linguagem fundamental da fé. 

E que dizer do termo "alma"? Não seria conveniente deixar de lado também esta categoria tão 
carregada de um lastro dualista? No campo da teologia dividem-se as opiniões. 
Evidentemente, todos aceitam, com o Novo Testamento, que é possível estar com Jesus Cristo 
logo imediatamente depois da morte (cf., por exemplo, Fl, 23-24) e que existe no ser pessoal 
humano com sua consciência e sua liberdade uma dimensão que não pode ser destruída. É isto 
que a afirmação tradicional sobre a imortalidade da alma queria assegurar. Ora, aqueles que 
são favoráveis ao abandono do uso do termo "alma" acreditam ser possível guardar fidelidade 
à intencionalidade profunda desta afirmação, deixando de lado o esquema interpretativo no 
contexto cultural helênico-medieval. Esta intencionalidade seria respeitada defendendo a 
realidade da ressurreição imediatamente depois da morte, sendo dispensável o esquema 
interpretativo da "alma imortal". Obviamente a mudança de esquema interpretativo obedece à 
necessidade de encontrar um caminho plausível para o diálogo com a perspectiva científica 
evolucionista, que coloca a matéria e o espírito num processo de mútua e inseparável 
interpenetração. (Cf. J. B. LIBÂNIO e M. C. L. BINGEMER. Escatologia cristã: o novo céu 
e a nova terra, p. 208-213). 
Para outros, o abandono do termo "alma" traria consigo graves inconvenientes. O cardeal J. 
Ratzinger resume bem esta posição. Na medida em que "o estado intermediário" ou 
"escatologia intermediária" é defendido pela Igreja, ela deverá manter "firmemente a 
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A mesma experiência que percebe a unidade básica da pessoa humana, de tal maneira 

que o corpo é vivido como uma realidade própria da pessoa, percebe igualmente que esta não 

se identifica com aquele. Existe na pessoa humana uma dimensão que excede todas as 

possibilidades e virtualidades do corpo298. O termo "alma" é utilizado tradicionalmente para 

designar esta dimensão, entendida como o princípio  estruturante  que  enforma  (segundo  a  

terminologia  aristotélica)  o corpo  

humano. É este princípio que faz com que o corpo humano seja diferente de qualquer outro 

organismo vivo. É a dimensão da pessoa humana que a torna capaz de conhecer de maneira 

ilimitada percebendo o sentido da realidade, capaz de um conhecimento reflexo, de 

autopossuir-se com liberdade e responsabilidade, de se abrir aos outros seres pessoais 

                                                                                                                                                         
continuidade e a existência autônoma do elemento espiritual no ser humano, depois da morte 
deste, elemento dotado de consciência e de vontade, de tal sorte que o eu do ser humano 
continue a existir. Para designar este elemento, a Igreja serve-se do termo alma" (J. 
RATZINGER. “Entre a morte e a ressurreição”, p. 71). Esta palavra aparece, assim, como 
"portadora de um aspecto fundamental da esperança cristã", passando, destarte, a ser 
"considerada elemento integrante da linguagem fundamental da fé" (J. RATZINGER. “Entre 
a morte e a ressurreição”, p. 71). E tem mais, acrescenta o cardeal J. Ratzinger, o abandono do 
termo alma não é necessário para evitar o dualismo antropológico, pois a alma "continua a 
existir e retém em si, interiorizada, a matéria da sua vida, esperando impacientemente o Cristo 
ressuscitado, para uma nova união entre o espírito e a matéria, união que se abre nele" (J. 
RATZINGER. “Entre a morte e a ressurreição”, p. 84). De maneira que, mesmo no chamado 
"estado intermediário", o espírito humano não dispensa a sua vinculação com a corporeidade. 
Continua a relação, tal como já afirmara Santo Tomás, só transformada (Quanto à 
determinação de tipo de relação que existiria entre o espírito e a corporeidade no estado 
intermediário, é mister reconhecer que as explicações apresentadas não passam de 
conjecturas. Apenas como exemplo, K. Rahner vê o estado intermediário não como 
desvinculação entre alma e corpo, mas como a relação do espírito humano com a 
corporeidade tornada pancósmica. (Cf. K. RAHNER. Zur theologie des todes: Quaest. Disp. 
2. Friburgo, 1958). 
Não podemos aprofundar aqui o estudo destas duas posições teológico-pastorais (Para uma boa 
visão de conjunto desta problemática, cf. J. B. LIBÂNIO e M. C. L. BINGEMER. Escatologia cristã: o 
novo céu e a nova terra, p. 178-213). O que deve ser ressaltado especialmente é o seguinte: é 
verdade, segundo já vimos, que a dualidade tornou-se freqüentemente dualismo, na tradição cristã 
mais influenciada pelo neoplatonismo. Mas, por sua vez, a forte reação (legítima e necessária) pode 
levar agora a uma minimização da realidade da constituição dual (espiritualidade-corporeidade) do 
ser humano. Uma visão antropológica correta, que não sacrifica nada da complexidade do humano, 
deverá sublinhar decididamente a unidade fundamental do ser humano, respeitando, contudo, as 
diferenças existentes entre suas dimensões constitutivas. Nem dualismo, nem monismo, mas unidade 
pessoal, na dualidade de aspectos constitutivos. 
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(especialmente a Deus) no diálogo e no amor bem como ao mundo da natureza para 

transformá-lo em mundo humano pela cultura genuína. 

É uma dimensão qualitativamente diferente do mundo material localizado 

espacialmente e formado de conjuntos de partículas mantidas em equilíbrio mediante forças 

que se atraem e se repelem. Já a dimensão espiritual não depende do espaço e sintetiza de 

maneira extremamente simples a enorme multiplicidade que apresenta o mundo material. Pois 

bem, a partir desse centro unitivo, organizador e interpretador é que o ser humano conhece de 

maneira humana (abertura ao ilimitado do ser) e vive a liberdade e o amor humanos, 

irredutíveis ao mundo material299. 

A originalidade mais profunda do espírito humano deve ser procurada na dimensão 

pessoal do ser humano. A realidade do espírito manifesta-se sobretudo na unicidade 

irrepetível de cada sujeito pessoal, mas unicidade aberta (dimensão de transcendência) aos 

outros sujeitos pessoais mediante o diálogo, o amor, a interpelação, o conflito etc. Nas 

relações interpessoais (não objetivadas, pois se trata da "novidade" do outro como ser pessoal) 

revela-se a natureza do espírito. O conhecimento intelectual e a liberdade humana constituem 

expressões do espírito, sem dúvida, mas é no nível do "eu", do sujeito como pessoa (que 

conhece e atua livremente) aberta, relacionada pessoalmente com os outros sujeitos que se 

encontra o núcleo profundo da realidade chamada espírito ou alma300. 

Realmente, não se deve definir prioritariamente o espírito em contraposição ou 

referido à matéria. Em contraposição à matéria, no sentido de que a realidade espiritual seria 

vista como simplesmente não-material ou como negação da matéria, tal como tem sido feito 

amplamente pela escolástica (efeito da penetração do dualismo na antropologia da Cris-

tandade). Na realidade, o mundo da corporeidade está presente em todas as atividades 

                                                                                                                                                         
298 Cf. J. GEVAERT. El problema del hombre, p. 88-90. 
299 Cf. C. TRESMONTANT. El problema del alma, p. 157-159 e F. P. FIORENZA e J. B. METZ. “O 
homem como união de corpo e alma”, p. 61. 
300 Cf. J. GEVAERT. El problema del hombre, p. 142-145. 
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humanas conhecidas. Mais ainda, o corpo e a matéria, como assinalamos anteriormente, "são 

lugar e meio para a realização do espírito"301. Contudo, o espírito não é redutível à matéria, 

nem mero produto da evolução da mesma. E, assim, cada pessoa humana comporta uma 

novidade qualitativa que a torna única e irrepetível. 

Tampouco deve ser apresentado o espírito referido prioritariamente à matéria, de tal 

maneira que seja entendido como mera racionalidade objetivante que penetra nas estruturas e 

no funcionamento da realidade material para manipulá-la e transformá-la. Esta racionalidade 

poderosamente desenvolvida na Civilização Industrial tem levado a gravíssimas distorções 

tanto na relação homem-meio ambiente (crise ecológica) quanto na desumanização das 

relações humanas, nos seus diversos níveis302. 

O materialismo afirma que tanto o pensamento quanto as decisões da vontade são 

meros produtos do cérebro humano. Trata-se de mais um reducionismo antropológico. É certo 

que lesões no cérebro podem impedir a realização de atividades  pessoais.  Mas  isto  

simplesmente  vem corroborar a realidade da íntima  

união existente no ser humano entre o corpóreo e o espiritual. A medicina psicossomática 

constitui uma boa indicação de quanto é real a inter-relação entre o corpóreo e o espiritual no 

ser humano. A dimensão espiritual da pessoa humana não é algo nebulosamente mitológico. 

Tanto o corpóreo quanto o espiritual são reais no ser humano, com poderoso e íntimo influxo 

recíproco303. 

 

 4.1.3. CORPO E ALMA: SUPERAÇÃO DO DUALISMO 

 

                                                 
301 J. GEVAERT. El problema del hombre, p. 140. 
302 Cf. J. GEVAERT. El problema del hombre, p. 141-142. 
303 Para a crítica do monismo meterialista, cf. J. L. R. DE LA PEÑA. Las nuevas antropologías, p. 174-
197. 
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Das considerações anteriores conclui-se facilmente que corpo e alma não devem ser 

entendidos como se fossem duas partes do ser humano. Já vimos que este não tem corpo, mas 

é corpo. Igualmente o ser humano não tem alma, ele é alma. A antropologia orientada pelo 

platonismo e pelo cartesianismo afirma que o ser humano é "composto" de corpo e alma. Na 

realidade, a composição não se dá entre corpo e alma; ela só tem sentido quando referida ao 

corpo humano, pois este sim está, de fato, composto de matéria múltipla organizada e 

animada pelo princípio de enformação (alma humana). Impossível a existência do corpo 

humano, sem o princípio de enformação. Faltando este, não existe corpo humano, mas tão-

somente a matéria que se desagrega e desorganiza (cadáver)304. 

Ressaltando: o ser humano é uma única realidade, um único ser pessoal, um único 

sujeito. Tanto a dimensão espiritual quanto a corpórea designam a realidade e o ser total do 

ser humano. Alma e corpo não são dois seres que se justapõem, antes devem ser considerados 

como duas notas ou princípios essenciais e fundamentais "da estrutura ontológica unitária que 

é o homem"305. 

Evidentemente não se trata de espiritualizar idealisticamente a matéria nem de 

corporificar materialisticamente o espírito, mas de conceber espírito e matéria "como 

momentos diversos entre si e referidos reciprocamente de modo indissolúvel, da realidade una 

e criada"306. Ou ainda de modo mais direto: "O cristão não pode ser senão materialista ao 

mesmo tempo que espiritualista se é que com estes dois termos se afirma que espírito e 

matéria não designam regiões particulares e justapostas da realidade total, mas momentos, 

diversos na sua essência e referidos um ao outro, constitutivos da realidade una, seja onde e 

como for que esta se encontre"307. 

                                                 
304 Cf. C. TRESMONTANT. El problema del alma, p. 156-158. 
305 E. DUSSEL. El dualismo en la antropología de la cristianidad, p. 265. 
306 K. RAHNER. Teología y ciencias naturales, p. 124. 
307 K. RAHNER. Teología y ciencias naturales, p. 124. 
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O corpo humano, convém repetir, não é um mero objeto ou uma coisa, mas pertence à 

experiência do ser humano, que se autopercebe como corporeidade orientada ao encontro com 

as pessoas e ao relacionamento com o mundo, enquanto que a alma — espírito finito — 

designa o "caráter humano-global e a existência corpórea do espírito humano”308. 

Em resumo, a dimensão corpórea e a dimensão espiritual designam o ser humano na 

sua totalidade, embora não de maneira monística, pois apontam para aspectos diversos da 

realidade unitária que é o ser humano concreto. Trata-se de dimensões essenciais do ser 

humano integralmente considerado que se inter-relacionam, não mediante uma relação de 

oposição-exclusão; "O espírito humano encontra a complementação de sua espiritualidade 

justamente em sua união com o corpo, de modo que o espírito humano, como tal, não se torna 

mais espírito à medida que se separa do corpo e sim à medida que se corporeifica. Todo ato 

do homem, seja ele o mais sublime de suas aspirações religiosas ou o mais elevado de seus 

pensamentos especulativos, é, como realização que aperfeiçoa sua natureza, uma 

corporificação de seu espírito e uma espiritualização do seu corpo"309. 

Ora, como já ressaltamos reiteradamente, a unidade no ser humano não anula a 

dualidade (espiritualidade-corporeidade) e vice-versa, esta não destrói a unidade. Antes, pelo 

contrário, "a pluralidade ou não identidade de alma e corpo consiste justamente na unidade de 

'espírito' e 'matéria' no homem". Ou ainda: "a espiritualidade e a corporeidade do homem têm 

a sua pluralidade em sua unidade e sua unidade em sua pluralidade"310. 

No segundo capítulo e, sobretudo, no terceiro, sublinhamos as conseqüências 

negativas da infiltração dualista no que se refere à vida cristã. Apresentamos alguns exemplos 

que certamente poderiam ser multiplicados. A luz das precisões feitas no presente capítulo, é 

fácil concluir que a relação dualista de oposição-exclusão entre dimensões ou aspectos (tal 

como tem acontecido a respeito da alma e do corpo humanos) da realidade boa e positiva 

                                                 
308 F. P. FIORENZA e J. B. METZ. “O homem como união de corpo e alma”, p. 59. 
309 F. P. FIORENZA e J. B. METZ. “O homem como união de corpo e alma”, p. 61. 
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criada por um Deus que é simultaneamente criador e salvador, traduz uma anormalidade do 

ser humano, além de ser uma grave traição à fé nesse Deus. Definitivamente, esse dualismo 

de negação-exclusão, na sua vertente espiritualista, leva a uma experiência de cisão 

esterilizante. O ser humano reduzido ao "eu" ou à alma, fecha-se ao Outro e aos outros, pois 

uma vez que o corpo é desprezado falha inevitavelmente a comunicação que lhe é própria311. 

Com não menor vigor deve ser denunciada a mutilação do humano causada pela 

vertente materialista do dualismo: destituído da sua abertura ao Transcendente, o ser humano 

fica escravizado pela absolutização do que é relativo, abrindo-se, destarte, o caminho para sua 

trágica animalização. Por último, a tentativa de justapor em dois planos corpo e alma (e, como 

conseqüência, oração-ação, Igreja-mundo, divino-humano etc), leva à frustração e à 

experiência de esterilidade, pois a relação dos dois elementos em tensão resulta meramente 

extrínseca. 

A superação real do dualismo (evidentemente, não da dualidade) só é possível a partir 

da experiência unitária básica do ser humano como pessoa. A partir deste dado, deve ser 

desenvolvida uma articulação ou relação de integração-inclusão entre os aspectos ou 

dimensões do humano respeitando, contudo, as diferenças existentes entre eles. 

 

4.2. A UNIDADE DA PESSOA HUMANA NA PERSPECTIVA SITEMÁTICO-

TEOLÓGICA 

 

4.2.1. O PROBLEMA ANTROPOLÓGICO 

 

Das reflexões históricas e das precisões terminológicas precedentes, deduz-se como 

devemos entender a unidade do ser humano. Se tomarmos a sério a solução dada por Tomás 

                                                                                                                                                         
310 F. P. FIORENZA e J. B. METZ. “O homem como união de corpo e alma”, p. 61. 
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de Aquino, corpo e alma jamais devem ser compreendidos como dois seres ou duas realidades 

no ser humano, nem como duas camadas ou objetos dentro do ser humano. O ser humano uno 

e total constitui uma realidade e um ser. Nesta interpretação, o ser humano uno e real deve ser 

entendido como um todo “espiritual” e um todo “corporal”; ambos os termos designam, como 

determinações globais do ser humano, um e o mesmo ser total do ser humano. Por isso o 

corpo também não pode ser considerado, num primeiro momento, como algo presente e 

preexistente no ser humano, anterior à subjetividade própria e ao auto-relacionamento de seu 

ser espiritual; situa-se, antes, dentro da realidade deste auto-relacionamento do ser humano e 

nesta direção é ultrapassado pela consciência humana. 

O corpo é um “dado” original do ser humano, do qual ele não se pode distanciar 

através de reflexão alguma, no qual ele está colocado desde o início e que ele sempre aceita e 

realiza, quando em seus atos se determina a si mesmo, quando se dirige a si mesmo e, 

crescendo, se realiza em liberdade. Em todas as suas auto-realizações, o ser humano se acha 

inserido ao corpóreo mundano, mesmo no pensamento mais sublime, que sempre vem 

acompanhado de uma representação corpórea, para ser realmente pensamento humano. Tudo 

o que é real no ser humano tem, por isso, o caráter de corporeidade, constitui o ser humano 

em sua atualidade e presença mundanas312. 

Desta unidade de alma e de corpo resulta sempre o caráter humano-global de ambos. 

Corpo e alma não constituem o ser humano como duas coisas justapostas, mas são dois 

princípios essenciais, separáveis apenas metafisicamente, de um único existente humano. A 

alma não é, então, uma parte invisível do ser humano, como se fosse um espírito escondido e 

aprisionado no corpo, cuja realidade seria outra que a realidade do corpo. Antes, a alma é 

somente real em seu real existir-fora-de-si, como realidade informante, isto é, como “corpo”. 

O espírito humano, como alma, completa-se e está para si em seu existir-fora-de-si, como 

                                                                                                                                                         
311 Cf. J. GEVAERT. El problema del hombre, p. 83-84 e E. DUSSEL. El dualismo en la antropología 
de la cristianidad, p. 287. 
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corpo313. Da mesma maneira o corpo, considerando-se o seu caráter de um todo humano, não 

é apenas um disfarce e um sinal para o ser “verdadeiro e oculto” do ser humano. Antes, está 

no próprio corpo a “profundidade do ser humano” e o ser se mantém nele  através  da  

individualidade  espiritual do ser humano314. Esta unidade global do  

ser humano não deve ser entendida jamais como indiferença, que desconheça a pluralidade 

das dimensões do existir humano. Nesta linha, as reflexões de Karl Rahner, com a sua análise 

ontológica da natureza do símbolo, que partem da interpretação de exteriorização de Hegel, 

são uma tentativa muito útil de conceber esta pluralidade na unidade e esta unidade na 

pluralidade. Rahner escreve: “...aquilo que chamamos de corpo nada mais é do que a 

realidade da própria alma no ‘outro’ da matéria-prima, a alteridade produzida pela própria 

alma, isto é, sua expressão e seu símbolo...”315 Por outras palavras: a pluralidade ou não-

identidade de alma e corpo consiste justamente na unidade de “espírito" e “matéria” no ser 

humano. Esta frase dialética pode ser ilustrada analogicamente no exemplo da amizade. 

Quanto mais profundamente um amigo é aceito pelo outro e é “acolhido” na própria 

existência deste, tanto mais independente ele se torna e tanto mais conquista o seu próprio ser, 

de modo que, quando duas pessoas se entregam mutuamente em amor e autodoação, surge 

entre estas pessoas uma crescente vinculação. Esta vinculação, entretanto, não leva à negação 

da independência de cada um, mas sim a uma independência mais profunda316. 

                                                                                                                                                         
312 Cf. S. SPINSANTI. “Corpo”, p. 212, 218. 
313 Cf. K. RAHNER. Teologia e antropologia, p. 13-41. 
314 Cf. A. MARRANZINI. “Anima e corpo”, p. 364-378. 
315 K. RAHNER. Zur theologie des symbols, p. 305. Cf. também, G. W. F. HEGEL. Estética, 
fenomenologia do espírito e introdução à história da filosofia. 
Karl Rahner emprega este princípio para a união hypostática, pois, nesta perspectiva é fácil entender 
que apenas uma pessoa divina é capaz de possuir uma liberdade realmente diferente de si mesma e 
possuí-la como sua própria. Pois, apenas em Deus é concebível que ele mesmo possa constituir a 
sua distinção para consigo mesmo. Justamente isto constitui um predicado de sua divindade como tal 
e de sua existência de criador: a possibilidade de constituir algo através de si mesmo e do próprio ato 
como tal e que adquire, enquanto radicalmente dependente (porque inteiramente constituído), uma 
real independência, uma realidade e verdade própria. A questão que surge aqui, é saber até que 
ponto é lícito atribuir este princípio à inter-relação entre corpo e alma. Veja também a crítica de W. 
PANNENBERG. Antropologia in prospettiva teologica. 
316 Cf. I. MELINA. “Averdade da sexualidade no plano divino: aspectos da teologia do corpo”. 
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Embora esta analogia seja imperfeita, visto que a relação entre corpo e alma não é uma 

relação entre dois seres, mas entre dois princípios metafísicos, ela indica algo  de  certo  nesta  

relação,  isto  é,  que a espiritualidade e a corporeidade do ser  

humano têm a sua pluralidade em sua unidade e sua unidade em sua pluralidade. Isto significa 

que o espírito humano encontra a complementação de sua espiritualidade justamente em sua 

união com o corpo, de modo que o espírito humano, como tal, não se torna “mais espírito” à 

medida que se separa do corpo e sim à medida que se corporifica. Todo o ato do ser humano, 

seja ele o mais sublime de suas aspirações religiosas ou o mais elevado de seus pensamentos 

especulativos, é, como realização que aperfeiçoa sua natureza, uma corporificação de seu 

espírito e uma espiritualização de seu corpo317. Esta unidade radical da pluralidade das 

dimensões da existência humana não é reduzida pelo ser humano a um indiferentismo, se ele 

experimenta esta pluralidade da maneira correspondente à sua realidade básica. Como esta 

realidade básica do ser humano não é a de um indivíduo isolado ou de uma mônada dentro de 

um cosmo material, e sim o de uma pessoa social dentro de uma sociedade histórica, o ser 

humano experimenta a pluralidade das dimensões de seu próprio existir, não primeira e 

primariamente, como determinações plurais de sua individualidade através de sua auto-

contemplação e auto-introspecção teóricas, mas sim através de seu encontro com outros318. 

Estes encontros não podem, porém, ser divididos adequadamente em relações íntimas de eu-tu 

e relações objetivas de eu-isto, uma vez que se desenvolvem principalmente no meio de 

situações e deveres comuns e, por isso, não são primariamente encontros particulares e 

íntimos, mas sociais e políticos319. Como tais, os relacionamentos humanos não existem 

apenas na contemplação, e sim “no trabalho”, isto é, na convivência prática com os seres, 

                                                 
317 Cf. T. GOFFI. “Homem espiritual”, p. 510-521. 
318 Cf. A. G. RUBIO. “Novo paradígma civilizatório e o conceito cristão de pessoa”, p. 275-307. 
319 Cf. J. GEVAERT. El problema del hombre, p. 40-42; T. R. GILES. História do existencialismo e da 
fenomenologia. Vl. II, p. 47-148; M. BUBER. Eu e tu e M. BUBER. Sobre comunidade. 
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como diz Heidegger contra Husserl320, ou na prática existencial e social, como salienta 

Sartre321. Somente nesta convivência operativa com o seu semelhante e com o mundo que o 

cerca o ser humano experimenta a plena “espiritualidade” e “corporeidade” dos outros e, com 

isto, simultaneamente, a sua própria. Esta experiência não acontece, portanto, como auto-

reflexão direta, e sim como uma reflexão derivada das dimensões sociais de sua vida322. 

Concluindo esta exposição do problema da unidade do ser humano, é preciso dirimir 

expressamente um mal-entendido. Dizíamos que os termos “alma” e “corpo” não podem ser 

identificados simplesmente com “espírito” e “matéria", porque os termos “alma” e “corpo” se 

referem a dois princípios humano-globais do único ser humano. O corpo não é só matéria, 

mas espírito que é forma da matéria. Por isso, não podemos falar de alma ou corpo, como se 

fossem “espírito puro” ou “matéria pura”. Isto deve-se ter em vista quando, em afirmações 

eclesiásticas e teológicas, o problema antropológico básico é formulado como problema das 

relações de espírito e matéria. Neste contexto devemos mencionar mais uma precisão. As 

afirmações eclesiásticas não conhecem apenas a unidade de “espírito” e “matéria” no ser 

humano, mas ensinam também que há entre eles uma diferença essencial. Como, entretanto, 

compreender esta diferença essencial, sem cair num dualismo antropológico absoluto, no qual 

“espírito” e “matéria” sejam duas realidades totalmente separadas e no qual seja posta 

radicalmente em dúvida a unidade do ser humano, acentuada até agora? Para responder a esta 

pergunta, devemos ligar o acima citado princípio dialético para a determinação da unidade 

espiritual-anímica do ser humano com a ontologia escolástica e sua idéia (grega) de 

participação. Pois esta ontologia é usada categorial-interpretativamente nas citadas de-

clarações eclesiásticas. Segundo esta interpretação, um ser é tanto mais real, quanto mais 

“participa” do ser. Participação no ser e ato de ser são intimamente correlativos. Uma 

                                                 
320 Cf. M. HEIDEGGER. Conferências e escritos filosóficos, p. 151-170. 
321 Cf. T. R. GILES. História do existencialismo e da fenomenologia. Vl. II, p. 77-148. 
322 Cf. A. MARRANZINI. “Anima e corpo”, p. 364-378 e M. MANZARES. “El cuerpo, lugar de 
encuentro”, p. 407-420. 
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diferença no grau da participação no ser constitui, por isso mesmo, uma diferença essencial: a 

diferença de ato e potência. A relação entre matéria e espírito deve ser explicada e entendida a 

partir desta diferença323. 

Então “espiritualidade pura”, sem qualquer relação à materialidade, parece impossível 

para um espírito criado, uma vez que este se caracteriza justamente pela potencialidade em 

sua distância criatural em frente ao ser absoluto. Somente Deus, como ato absoluto, é “espírito 

puro”. Potencialidade pura não é, então, um puro nada, mas tampouco é um existente 

determinado “atual”. Quando o problema da relação de espírito e matéria é desdobrado à luz 

da relação ontológica de ato e potência, vê-se que não existe uma disparidade total entre 

espírito e matéria, como se fossem dois seres. Como se pode determinar o problema da 

evolução e da origem da alma humana individual como também o problema da relação entre 

máquinas cibernéticas e espírito humano, sobre o fundamento deste princípio ontológico324. 

 

4.2.2. O PROBLEMA SOTERIOLÓGICO 

 

A concepção bíblica e eclesiástica do ser humano acentua sua unidade, defendendo-a 

contra todo dualismo que considere a alma ou o elemento “espiritual” do ser humano como 

uma parte ou emanação de Deus, e o corpo ou elemento “material” como inimigo de Deus ou 

uma criatura do demônio. Se, porém, o credo cristão por um lado professa que Deus é o 

criador de “espírito e matéria” e de “céu e terra”, e por outro lado acentua que o próprio Deus 

é espírito, diz com isso que Deus não é uma parte deste mundo, mas é o seu fundamento 

transcendental. A alma é, portanto, diferente de Deus — não só porque não é uma parte de 

Deus e não só porque, como espírito informante, não é um espírito “puro” separado da 

                                                 
323 Lançamos a pergunta se é a materialidade ou a relação para com ela que constitui a condição ou 
a possibilidade da espiritualidade de criaturas. 
324 É o que demonstra Karl Rahner em K. RAHNER. Il problema dell’ominizzazione. Conferir, também, 
K. RAHNER. Teologia e antropologia, p. 155-183. 
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matéria, mas porque Deus é sua causa absoluta, transcendental, e como tal só pode ser 

chamado de “espírito” per viam negationis et eminentiae325. Aqui é preciso atentar para o 

ensino do IV Concílio de Latrão, segundo o qual não se pode conceber uma semelhança entre 

Criador e criatura, sem simultaneamente afirmar uma dissemelhança maior326. Visto que o 

credo cristão reconhece a Deus como criador de toda realidade, como criador de “espírito e 

matéria”, isto significa, além disso, que a “caracterização de Deus como espírito só pode ser 

entendida muito analogicamente e só é possível, quando se toma também a matéria como 

ponto de partida para o conhecimento de Deus per viam negationis et eminentiae”327. Se, 

porém, esta afirmação é válida para “espírito e matéria”, ela também é certa principalmente 

para a espiritualidade e corporeidade do ser humano, porque estas não são seres, mas 

princípios metafísicos do único ser humano. Por isso, a alma ou o elemento “espiritual” do ser 

humano não é, de maneira nenhuma, mais aparentada ou mais semelhante a Deus do que o 

elemento “corpóreo”. Deus está, como fundamento criador, na mesma relação direta, 

transcendental e imanente tanto para com a “corporeidade” como para com a “espiritualidade” 

do ser humano328. 

Em conseqüência, deve-se rejeitar também aquela concepção do ser humano, que está 

implicada na teoria neoplatônica da emanação, segundo a qual um ser está tanto mais próximo 

de Deus, quanto mais alta for a sua ordem ontológica. Para refutar esta concepção antropo-

lógica, o teólogo não se pode valer unicamente de seu reconhecimento de Deus como criador 

transcendental de toda a realidade (como acima), mas também de seu reconhecimento de que 

a salvação do ser humano acontece na revelação da misericórdia de Deus através de Jesus 

Cristo. Pois esta afirmação qualifica a salvação do ser humano de duas maneiras: a salvação é, 

                                                 
325 Cf. K. RAHNER. Il problema dell’ominizzazione, p. 32-90. 
326 Cf. H. DENZINGER e A. SCHÖNMETZER. Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum 
de rebus fidei et morum, 806: “quia inter Creatorem et creaturam nom potest similitudo notari, quin 
inter eos maior sit dissimilitudo notanda”. 
327 K. RAHNER. Il problema dell’ominizzazione, p. 40. 
328 Cf. K. RAHNER. Il problema dell’ominizzazione, p. 43-90. 
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em primeiro lugar, a misericórdia de Deus e, em segundo lugar, a misericórdia dada em Jesus 

Cristo. Isto implica novamente uma dupla rejeição de qualquer interpretação dualística do ser 

humano. Primeiro: como a salvação é a graça de Deus, ela se constitui de uma auto-

comunicação de Deus, livre e dada por amor. Não é uma perfeição imanente e própria do ser 

humano, capaz de ser obtida “naturalmente”, mas é um dom histórico e livre e uma dádiva 

indébita de Deus. O ser humano não pode alcançar a salvação, apenas aperfeiçoando-se natu-

ralmente e cultivando as “faculdades superiores” de seu ser (como, por exemplo, sua 

inteligência espiritual), mas somente é santificado pelo fato de Deus se comunicar a ele em 

amor, dando-lhe com isso a sua “amizade” e “graça”. A salvação do ser humano não consiste 

numa tendência natural de aperfeiçoar-se apenas ontológica e espiritualmente, mas na 

aceitação, em resposta da autocomunicação e amizade de Deus329. Segundo: como a salvação 

é a graça encarnada em Jesus Cristo, tem ela claramente um caráter encarnatório e 

cristológico. O Filho de Deus tornou-se carne, para nos mostrar o amor de Deus e para nos 

salvar através da total aceitação de nossa carne mortal. Por isso, como diz Tertuliano: caro 

cardo salutis. Assim, justamente a encarnação do Filho nos desvendou a grandeza e a 

promessa de nossa existência terreno-corpórea. Visto como ele mesmo se aproximou de nós, 

sabemos: não são na realidade dois caminhos que se separam, um levando para Deus e o outro 

para a imensidão e o abismo de nosso mundo corpóreo; ambos seguem a mesma direção, 

porque também o término dos caminhos de Deus é a corporeidade. O coração da terra está 

mais próximo do coração de Deus do que nós, espiritualistas tardios, ousamos crer. A própria 

“carne” é portadora de salvação; existe, por assim dizer, o “sacramento da carne”: “na carne” 

o Filho realiza seu ato central de salvação e redenção; na entrega de seu corpo realiza-se a sua 

obediência salvadora para com o Pai, e com São Paulo professamos que fomos remidos “no 

sangue de Cristo”. A salvação cristã é salvação corpórea; não acontece “atrás” ou “acima de” 

                                                 
329 Cf. K. RAHNER. Teologia e antropologia, p. 185-212. 
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nosso existir corporal, mas nele, com ele e para ele. O corpo tem, portanto, uma qualidade 

salvífica original, que nunca poderá ser trocada ou mascarada em algo “puramente espiritual”. 

Por isso, também a graça cristã não se limita à “interioridade pura”. Ela é “infundida em 

nossos corações” (cf. Rm 5,5), em nosso centro que reúne e enraíza todas aquelas dimensões 

de nossa existência, para, a partir dele, se imprimir e estender até às últimas fibras de nossa 

vida corpórea e ser tal como foi concebida desde sempre: nova criação do ser humano todo330. 

Esta interpretação da corporeidade da salvação mostra a íntima ligação entre a antropologia 

cristã e a soteriologia. Em conexão com a fé cristã na unidade radical do ser humano, devem, 

pois, ser consideradas as seguintes verdades teológicas: a ressurreição da carne, a redenção 

pelo sangue e pela morte de Cristo, a futura “transfiguração” do cosmo através da graça, a 

sacramentalidade e visibilidade eclesiástica da salvação, etc. Estas verdades teológicas têm 

suas raízes não só na simples vontade de Deus, mas também na natureza do ser humano e na 

correspondente corporeidade da alma. 

Finalmente, o cristão recusa, em sua interpretação do ser humano, toda a concepção 

dualística, não só porque não identifica simplesmente “espiritualidade” humana com 

“parentesco com Deus” e não só porque reconhece o caráter gratuito e corpóreo da salvação, 

mas também porque não vê na matéria informada ou no corpo a causa do pecado. “Vezes sem 

conta a matéria foi tida como a realidade obscura, antidivina, tenebrosa, caótica, em 

contradição e em dura luta com o espírito, verdadeira imagem e representante de Deus no 

mundo, luta que constitui a história do mundo e da natureza; e o cristianismo protestou cada 

vez contra estas idéias como interpretações simplistas e precipitadas da experiência humana, 

condenando-as como erro e heresia, embora nem tudo estivesse errado na experiência 

falsamente interpretada do homem. A matéria, com tudo o que ela é e significa, tem a mesma 

origem que o espírito criado”331. Apesar deste ensino cristão, surge muitas vezes uma 

                                                 
330 Cf. J. L. R. DE LA PEÑA. “Dualismo”, p. 231-235 e J. B. METZ. “Corporeidade”, p. 322-330. 
331 K. RAHNER. Corso fondamentale sulla fede, p. 188. 
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interpretação vulgar de concupiscência, segundo a qual “a concupiscência deve ser tida como 

‘rebelião’ justamente do homem ‘inferior’ contra o ‘superior’, o que sempre volta a suscitar a 

idéia de que o elemento metafisicamente (ontologicamente) inferior do homem é também o 

eticamente mais perigoso, e neste sentido, inferior, como se o perigo do afastamento de Deus 

se originasse justamente das esferas ontologicamente mais baixas do homem, como se, quanto 

mais alto, ontologicamente, é um ser, tanto menor é o perigo que corre no terreno da moral, 

quando na verdade há perigo, tanto nas alturas luciféricas do espírito, como na escura profun-

deza da pura mente sensível. Não é a parte ontologicamente inferior do homem que está em 

desarmonia com a superior através da concupiscência”332. Não existe “dissensão” entre o 

espiritual e o sensível do ser humano, porque não existe uma espiritualidade ou sensibilidade 

pura como tal, no ser humano, como explicamos acima. Esta dissensão é, antes, uma 

dimensão entre o ser humano e o seu mundo histórico, e sempre uma dissensão do ser humano 

(histórico-social) existente consigo mesmo. A própria concupiscência é, por isso, um 

fenômeno humano-global; ela não atinge apenas uma determinada parte da natureza do ser 

humano333. Isto não significa, porém, que a concupiscência seja inofensiva ou, eticamente 

falando, neutra, uma vez que toda a natureza humana, devido à sua corporeidade, está sempre 

em uma situação do mundo, que nunca é neutra, mas que é de antemão marcada histórico-

existencialmente. “Pelo fato de e na medida em que esta situação mundana, que afeta 

permanentemente a atualidade da liberdade humana, não é simplesmente expressão e estrutura 

de causas materiais (da massa hereditária, das disposições inatas, da constituição, etc.), mas 

também de outras origens da liberdade, ela já traz em si tendências e orientações bem 

determinadas; é esse o rumo que a situação humana tende a imprimir aos atos livres, que se 

realizarem em seu campo. Neste sentido, a liberdade condicionada pela situação nunca tem 

um ponto de partida neutro ou indiferente, mas está desde o início sob determinada pré-

                                                 
332 K. RAHNER. Corso fondamentale sulla fede, p. 201. 
333 Cf. K. RAHNER. Teologia e antropologia, p. 43-59 e J. B. METZ. “Concupiscência”, p. 251-260. 
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decisão. Ela é sempre ‘tentada’, respectivamente ‘constrangida’ por sua situação: liberdade 

condicionada pela situação é liberdade constitucionalmente tentada. Neste sentido existe para 

a liberdade pós-ada-mítica uma predisposição permanente de seu campo de liberdade, uma 

presunção universal, por assim dizer, um ‘existencial negativo’ de seus atos...”334 Falando 

teologicamente, porém, existe simultaneamente uma predisposição positiva da situação de 

liberdade, mediante a salvação escatológica de Jesus Cristo. Neste sentido, esta “passividade” 

e “ameaça” do exterior, que atinge o ser humano todo, não leva necessária e invariavelmente 

ao mal, mas pode — e é por isso que há corporeidade da salvação em Cristo e na Igreja! — 

levar ao bem e à salvação. O cristão não está, pois, apenas no afastamento e dissensão 

existente em sua situação mundana (aceita por cada um em sua auto-realização), mas também 

no horizonte do eon de Cristo, já iniciado, e de sua salvação corporal. Tem, por isso, o dever 

escatológico de destruir cada vez mais o existencial ativo, concupiscente e negativo da 

situação de seu existir e de seu mundo, e de construir o existencial de Cristo através de sua 

realização livre, sempre sob o influxo crítico da sociedade, rumo àquele futuro promissor da 

nova criação335. 

 

4.2.3. O PROBLEMA ESCATOLÓGICO 

 

A determinação do problema da unidade do ser humano como problema escatológico 

não se deve entender como se aqui se tratasse apenas das “últimas coisas”, isto é, da unidade 

do ser humano após o fim de sua vida ou após o fim do mundo ou da história. Pois a 

interpretação cristã da escatologia tem também em mira a relação dos cristãos para com o seu 

mundo e o futuro histórico do mesmo. Por isso, procuramos encarar a unidade do corpo e da 

alma do ser humano não somente como um problema da unidade do ser humano “após a 

                                                 
334 J. GEVAERT. El problema del hombre, p. 102. 
335 Cf. K. RAHNER. Teologia e antropologia, p. 43-84. 
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morte” ou após o fim do mundo, mas também como problema da relação do ser humano com 

o seu mundo e o futuro histórico do mesmo. 

Primeiramente, a unidade do ser humano após a sua morte. Embora o ensino 

eclesiástico recuse qualquer interpretação dualística do ser humano, na qual se faça consistir a 

salvação do ser humano somente na “viagem da alma ao céu” e não na ressurreição da carne, 

pode, contudo, surgir a impressão de que os pronunciamentos eclesiásticos impliquem uma 

interpretação dualística do ser humano, porque reconhecem a “imortalidade da alma” e sua 

“visão direta de Deus”, logo após a morte. 

Em relação à imortalidade da alma, devemos lembrar o que dizíamos no capítulo 

terceiro: o V Concílio Lateranense acentuou a imortalidade da alma, justamente porque queria 

acentuar a unidade e a individualidade do ser humano, contra o neo-aristotelismo e seu ensino 

de uma alma universal. O concílio preocupa-se principalmente com a imortalidade de cada 

indivíduo e, com isto, com a do ser humano todo, e não apenas com a imortalidade “natural” 

só da alma. Apesar disso, alguns teólogos evangélicos, por exemplo, O. Cullmann336, 

consideram este ensino sobre a imortalidade “natural” da alma como incompatível e em 

contradição radical com a concepção bíblica, segundo a qual a imortalidade do ser humano 

não consiste numa qualidade “natural” permanente de sua alma, mas num ato gratuito e 

histórico-salvífico de Deus, que acontecerá no fim do mundo na ressurreição universal da 

carne. Sua afirmação de que existe uma radical oposição entre imortalidade natural e 

sobrenatural baseia-se em determinadas afirmações filosóficas, que devem ser consideradas. 

Em um modo de pensar material-cosmo-cêntrico, a natureza do ser humano aparece como um 

ser abstrato-geral, no sentido de uma “natureza” estática e alheia à história. Neste modo de 

pensar, a diferença entre natureza e graça somente pode ser sentida como contraposição, na 

qual a graça é “estranha” é acessória à natureza. Numa concepção histórico-antropocêntrica, a 

                                                 
336 Cf. O. CULLMANN. Immortalitá dell’anima o risurrezione dei morti? e B. MONDIN. Antropologia 
teológica, p. 381-387. 
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natureza do ser humano não é uma realidade abstraía, com caráter de coisa acabada, mas um 

poder-ser histórico, aberto ao concreto; não é um simples “dado”, mas uma incumbência, de 

modo que a natureza, no caminho da história e da liberdade, ainda precisa tornar-se o que ela 

é. Nesta concepção, a relação entre natureza e graça dada livremente na história não é 

puramente exterior-aditiva337. As declarações eclesiásticas sobre a imortalidade “natural” da 

alma devem ser meditadas dentro do horizonte de compreensão desta concepção histórico-

antropocêntrica e não dentro da concepção material-cosmocêntrica. Segundo o credo cristão, 

o ser humano foi criado e constituído por Deus de tal modo que lhe é prometida uma vida 

eterna de parceria e amizade com Deus338. Este “existencial sobrenatural” que é “transmitido” 

por Jesus à substância humana e é “realizado” a partir da mesma, constitui a natureza e 

espiritualidade concreta, histórica do ser humano, de modo que a sua imortalidade é, 

simultaneamente, natural e sobrenatural. Isto significa que o ser humano conhece unicamente 

seu chamado concreto-histórico para a eterna parceria com Deus. A realização escatológica 

desta parceria não é apenas um futuro dado como graça, em oposição a um futuro natural, 

como se o futuro do ser humano fosse duplo, mas é também a realização “natural” de sua 

natureza humana em sua “incumbência” histórico-aberta para um futuro prometido, ainda não 

ocorrido. Se a interpretação bíblica sobre o futuro do ser humano, por conseguinte, for com-

preendida dentro desta concepção histórico-antropocêntrica, ela não aparecerá como a 

oposição ao futuro “natural” do ser humano, como a sua realização339. 

Com o problema do “tempo” desta única realização, aparece uma nova pergunta, a 

saber, se as declarações do magistério eclesiástico sobre a visão direta de Deus pela alma não 

implicam uma interpretação dualística do ser humano. Diversas reflexões se impõem. 

Primeiro: O Papa Bento XII ensina, na Constituição “Benedictus  Deus”,  que  a  alma  

participa  da  visão  direta de Deus imediatamente  

                                                 
337 Cf. J. SPLETT. “Antropocentrismo”, col. 270-272. 
338 Cf. K. RAHNER. Sulla teologia della morte. 
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após a morte, e não só após a ressurreição universal no fim do mundo. Trata-se, pois, nesta 

definição principalmente da participação imediata do ser humano na visão de Deus após a 

morte e não primariamente do estado corporal do ser humano após a morte. Não sem razão se 

poderia também aqui — como no ensino oficial sobre a imortalidade da alma — chamar a 

atenção para o fato de que nestas afirmações teológicas está em foco, principalmente, a 

unicidade absoluta do destino eterno do ser humano, respectivamente, a validade “eterna” 

diante de Deus, de sua existência livremente vivida, que não pode ser mascarada por nenhuma 

generalidade natural e que é expressa através do ensino da visão direta de Deus. Além disso, o 

teólogo que quer falar sobre o estado que existirá imediatamente após a morte deve ter em 

mente o seguinte princípio hermenêutico: não se deve fazer de um caso-limite um princípio 

geral e determinante ou um caso “normal”; um estado teológico conhecido não deve ser 

explicado através de um estado desconhecido ou menos conhecido. Na Sagrada Escritura e na 

pregação eclesiástica temos uma coisa certa: a unidade escatológica do ser humano. Embora o 

testemunho bíblico acentue, em primeiro lugar e diretamente, a imortalidade do ser humano 

na ressurreição da carne no fim da história, não exclui ele o estar-diretamente-com-Cristo 

após a morte (Fl 1,23)340. Mas permanece obscuro como isto se deva explicar teologicamente. 

É o que mostra a divergência das opiniões teológicas. K. Rahner interpreta a “separação” do 

corpo e alma após a morte não como um tornar-se acósmico da alma espiritual, mas um 

tornar-se todo-cósmico. A alma bem-aventurada não dispensa a sua corporeidade, após a 

morte, mas a sua corporeidade recebe uma qualificação: primeiro, por um tornar-se todo-

cósmica e depois pela glorificação através da ressurreição da carne341. Alguns teólogos (H. 

Conrad-Martius, por exemplo), acreditam que a alma, após a sua separação do corpo atual, 

conserva um corpo etéreo aparente. Outros, ainda (L. Boros, por exemplo), pensam que a 

ressurreição do corpo, em um determinado sentido, se sucede imediatamente após a morte, 

                                                                                                                                                         
339 Cf. K. RAHNER. “O morrer cristão”, p. 233-259. 
340 Cf. F-J. NOCKE. “Escatologia”, p. 377-387. 
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porque o tempo final, que visa à corporeidade da salvação, já iniciou e a “ascensão” de Maria 

não foi uma exceção, e sim um modelo342. Com respeito a qualquer destas posições, poderiam 

formular-se perguntas críticas. Mesmo assim, uma teologia acentuadamente “negativa” com 

relação às “últimas coisas” não é só expressão de impotência teológica. Corresponderia à 

tradição cristã, cujo conhecimento pela fé se caracteriza, em comparação com as especulações 

do gnosticismo e com as mitologias das religiões de mistério, não por um “saber-mais” em 

tais perguntas, mas um “saber-menos”. A fé cristã não é uma gnose secreta que vê o futuro, 

mas responsabilidade esperançosa pelo futuro do mundo. A realidade escatológica da fé cristã 

não representa, portanto, um “apêndice” da realidade presente, sobre o qual se especula e se 

emitem teorias, mas a expressão do “novo mundo” fundamentado em Jesus Cristo, que é 

horizonte e imperativo de nossa atual esperança, pela fé343. 

Segundo: por conseguinte a unidade de corpo e alma no ser humano atinge, como 

problema escatológico, a relação do ser humano para com a história e seu futuro. Em primeiro 

lugar, é válido o seguinte: no sentido de que a materialidade da corporeidade humana é 

expressão da criaturidade e potencialidade do existir humano, ela não deve ser apreciada 

negativamente como “deficiência do ser”, como no neoplatonismo, mas positivamente, como 

abertura para a história. A medida que o ser humano experimenta a sua criaturidade através de 

sua corporeidade, experimenta que ele e seu mundo não são absolutos. Desta experiência 

adquire atualidade a tendência fundamental do ser humano para um futuro cada vez maior e 

para o Deus sempre transcendente. Em segundo lugar, é preciso considerar: como o ser 

humano existe essencial e substancialmente como corpo e alma, o seu futuro escatológico não 

é um futuro puramente espiritual, mas também um futuro corporal. Como este futuro 

escatológico do ser humano todo é, além disso, para ele um futuro a ser realizado, o ser 

                                                                                                                                                         
341 Cf. K. RAHNER. “O morrer cristão”, p. 233-259. 
342 Para uma maior compreensão destas posições, conferir, F-J. NOCKE. “Escatologia”, p. 400-424. 
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humano, em seu existir atual e terreno, não pode alcançá-lo, respectivamente antecipá-lo, 

através de uma contemplação puramente espiritual ou extasiamento puramente interior. Em 

outras palavras: como a escatologia cristã não é uma escatologia puramente interior e 

presente, mas do ser humano todo, futura e distante, o ser humano tende a esta realidade 

escatológica, não só através de uma visão teórica de seu futuro, mas de toda relação de 

operosidade para com este futuro escatológico ainda distante. Esta relação de operosidade 

possui sua corporeidade, antes de tudo, na relação de amor fraternal e no serviço crítico-

libertador junto ao presente344. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
343 Leonardo Boff apresenta, de forma sucinta e clara, a expressão do “novo mundo” fundamentado 
em Jesus Cristo Ressuscitado, horizonte de nossa esperança, em L. BOFF. A nossa ressurreição na 
morte. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 

Procuramos com nosso trabalho enfocar a riqueza das dimensões com que é 

visto o ser humano pela fé bíblico-cristã no Deus da criação-salvação, e a unidade 

básica com que elas devem ser vivenciadas e pensadas. Superando o 

relacionamento de negação-exclusão, contra todas as orientações reducionistas 

de, não importa que sinal, o cristão e a comunidade eclesial, como um todo, vão 

desenvolvendo uma fecunda relação de integração-inclusão entre as dimensões 

ou elementos constitutivos do humano, conscientes de que a prioridade 

eventualmente concedida a uma determinada dimensão não deve significar a 

negação ou o descuido das outras, antes, pelo contrário, o seu questionamento, 

complementação e enriquecimento. 

Como pudemos observar no primeiro capítulo, as Sagradas Escrituras 

apresentam o ser humano numa perspectiva fortemente unitária. Percebemos de 

                                                                                                                                                         
344 Para maior aprofundamento da questão, conferir, J. B. LIBÂNIO e M. C. L. BINGEMER. 
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forma especial esta visão unitária quando se analisa o significado dos termos 

antropológicos básicos do Antigo e do Novo Testamento: eles apontam tanto para 

aspectos diversos do único ser humano quanto para a realidade mesma do ser 

humano inteiro. Esta unidade do ser humano, no entanto, não exclui, antes 

pressupõe, a dualidade de aspectos: o ser humano é um ser terrestre como as 

outras criaturas do mundo e, ao mesmo tempo, é diferente, porque criado à 

imagem de Deus. 

Nos capítulos segundo e terceiro, vimos que a necessária abertura 

evangelizadora ao mundo cultural greco-romano fez com que a Igreja passasse a 

utilizar a língua e o instrumental filosófico helênico. E assim a visão bíblica unitária 

de ser humano expressou-se mediante categorias da antropologia grega. A 

utilização desta mediação filosófica permitirá, por uma parte, uma precisão muito 

maior na reflexão cristã sobre o ser humano, mas, por outra, a compreensão 

unitária de ser humano será colocada em perigo pela infiltração dualista, embora 

se tenha tratado de um dualismo moderado, mitigado que foi pelo conceito 

unitário de pessoa e pela fé no único Deus criador-salvador; pela fé na 

encarnação e pela fé na ressurreição. 

O esforço eclesial para guardar fidelidade à visão unitária de ser humano 

encontra uma expressão particularmente significativa nas declarações do 

magistério eclesial a respeito do ser humano composto de alma e corpo. 

Certamente o magistério toma o instrumental expressivo da cultura ambiental, 

mas com o objetivo bem preciso de afirmar a unidade fundamental do ser 

humano, rejeitando para isso as separações entre alma e corpo, que atentam 

contra essa unidade. O problema que a Igreja deve enfrentar uma e outra vez não 

                                                                                                                                                         
Escatologia cristã. 
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se refere ao reconhecimento da dualidade de aspectos no ser humano, mas à 

necessidade de evitar que a dualidade se torne um dualismo radical, instaurando 

uma relação de oposição-exclusão entre espírito e matéria e levando à 

condenação desta como intrinsecamente má e princípio do mal. A alma, afirma o 

magistério eclesial, não é preexistente, não pertence ao mundo divino, pois ela é 

criatura; por sua vez, o corpo não é produto de um princípio mau, pois ele é 

igualmente criatura, criado por um Deus bom que simultaneamente é salvador; 

não há repugnância alguma na união entre alma e corpo e, assim, a alma está 

unida imediatamente ao corpo como sua única forma substancial. A mesma 

afirmação da imortalidade da alma própria de cada ser humano não visa à 

separação dualista entre alma e corpo, antes procura defender a vida do ser 

humano após a morte no “estado intermediário”, vida negada pelos que não 

admitem uma alma individual, mas somente uma espécie de alma universal. 

Com o quarto capítulo, ponderamos que a respeito da reflexão antropológica 

sobre alma e corpo, para além das recentes discussões sobre a conveniência 

hoje de continuar utilizando esta terminologia, convém notar bem que ela nos 

situa no coração da complexidade do ser humano e nos alerta, ao mesmo tempo, 

contra todas as simplificações que acabam sempre empobrecendo a riqueza 

própria da pessoa humana. Simplificações e empobrecimento acontecem sempre 

que, guiados por uma mentalidade de negação-exclusão, se acentua de tal 

maneira o valor da dimensão de espiritualidade ou o da dimensão de 

corporeidade, que o outro elemento da tensão acaba sendo negado ou 

gravemente descuidado. Diante das tendências unilateralmente espiritualistas ou 

materialistas, redutivas e empobrecedoras do ser humano, importa sublinharmos 

que a rica complexidade deste só é assegurada quando, fundamentados na fé no 
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Deus criador-salvador e na realidade básica da pessoa, valorizamos  

positivamente tanto a dimensão espiritual quanto a corporeidade, articuladas 

fecundamente numa relação de integração-inclusão. 

Achamos pertinente ressaltar ao término deste estudo que, tanto na teologia 

como no pensamento moderno, insiste-se no fato de que o ser humano não “tem” 

uma alma e um corpo, mas “é” alma e corpo. E, na medida em que ambos são 

corpo e alma do ser humano, ele é uno; essa unidade deveria ser o aspecto 

principal. Somente a partir dela é possível a distinção desses dois aspectos ou 

dimensões, “momentos”, nunca partes, de seu ser. O ser humano é corpo, ou 

seja, existe no espaço e no tempo, é parte deste cosmos, encaminha-se para a 

morte; é alma, isto é, transcende os condicionamentos deste mundo, é imortal, e, 

em última análise, tudo isso tem sentido porque o ser humano é ser para Deus, é 

relacionado radicalmente a Ele. Há no ser humano uma dimensão irredutível ao 

material e ao mundano, ontologicamente distinta da realidade corporal. A fé cristã 

mantém esta concepção como algo a que não se pode renunciar, porque só 

assim pode ter sentido a concepção do ser humano criado à imagem de Deus, 

chamado à comunhão com Deus em Cristo e à conformidade com o 

Ressuscitado. 

A dimensão “espiritual” do ser humano que conhecemos não vem só de alma 

como realidade ontológica, mas também do chamado, no Espírito do Deus, do 

espírito à comunhão com Ele. Com efeito, a dimensão dialogal, a comunhão com 

Deus, é essencial à visão cristã da transcendência do ser humano em relação a 

este mundo. Não se trata de uma simples transcendência do ser humano enquan-

to alma em relação a este mundo, mas da comunhão com Deus, do "estar com 

Cristo", do ver a Deus face a face. Todas essas são expressões diferentes desse 
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aspecto essencial para a transcendência humana a que nos referimos. Diversos 

teólogos católicos insistiram nesse ponto. Naturalmente, não se trata de 

confrontar o aspecto dialogal ou relacional com o ontológico ou vice-versa. A 

tentativa de considerar esses dois momentos em sua unidade é legítima: Deus 

pode criar um ser precisamente na medida em que o chama à comunhão com 

Ele, e dar-lhe, com esse mesmo chamado, todas as características e dimensões 

"ontológicas" de que precisa para responder a ele. É evidente que é preciso não 

perder de vista que, no uso de sua liberdade, o ser humano poderá, por seu lado, 

aceitar ou recusar essa comunicação divina que lhe é oferecida, mas o primeiro 

passo dado por Deus, isto é, o fato de chamá-lo à comunhão com Ele, 

determinará todo o seu ser desde o início e em todas as suas dimensões. O ser 

humano é desde o começo um ser chamado pelo Espírito de Deus, e por esse 

mesmo chamado, constituído como alma espiritual. E por isso só será perfeito na 

acolhida do Espírito. É claro que esse elemento, enquanto divino, é 

transcendente. Contudo, isso não significa que não seja essencial para a própria 

constituição do ser humano que existe, o único que Deus criou, que não se 

encontra nem jamais se encontrou no estado de "natureza pura". É o paradoxo do 

ser humano, que alcança sua perfeição somente para além de si mesmo. 

Conseqüentemente, repetimos as considerações de há pouco — não se trata de 

contrapor o aspecto ontológico ao dialogal. As duas dimensões implicam-se 

reciprocamente. 

A relação intrínseca entre alma espiritual e referência a Deus permite, a nosso ver, 

uma abordagem (evidentemente não uma solução) mais satisfatória da questão da criação 

imediata da alma por Deus, que a tradição e o magistério da Igreja repetidas vezes afirmaram. 

O problema é posto porque certas explicações dessa verdade podem criar e de fato criam 
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dificuldades: podem dar margem a uma visão do ser humano não somente dual como dualista 

(desvalorização do corpo, não criado diretamente, etc.); a questão da intervenção direta e 

categorial de Deus no próprio plano das causas segundas, etc. A combinação do esquema da 

causalidade eficiente com o da "causalidade pessoal" pode ser mais útil para preservar a 

peculiaridade da ação divina na criação do ser humano. Cremos que a retomada do conceito 

de "espírito" em seu sentido teológico e não só metafísico possa ser de grande utilidade para a 

antropologia teológica. 

Por sua condição espiritual, por sua alma, o ser humano é imortal. Há pouco falamos 

do destino do ser humano como conformidade a Jesus Cristo Ressuscitado. Sem dúvida é essa 

a mensagem central do cristianismo. Surge então o problema do lugar que a idéia de imor-

talidade da alma deve ocupar nesse contexto. Na realidade, a idéia da alma imortal não se 

opõe à da ressurreição, mas é de certo modo o seu pressuposto; ela garante a identidade do 

sujeito morto e ressuscitado, faz com que a intervenção de Deus na força de seu Espírito, na 

ressurreição dos mortos, não seja uma simples criação "ex nihilo", em que seria impossível 

que reconhecêssemos a nós mesmos. Justamente porque, em virtude da criação, nossa alma é 

imortal, Deus pode ressuscitar-nos na plenitude de todas as dimensões de nosso ser, mesmo 

na transformação do que é, por sua natureza, mortal e caduco. A imortalidade se posiciona, 

assim, na perspectiva da ressurreição. Na visão cristã, ela tem sentido sobretudo a partir desta 

última. 

O ser humano, em sua radical unidade e na pluralidade de suas dimensões, possui 

aquela constituição correspondente à sua condição de imagem de Deus, que, sempre pelo dom 

da graça, lhe permite alcançar plenamente a semelhança divina. Deste ponto de vista, 

compreende-se a posição católica, que insiste na permanência da imagem de Deus no ser 

humano em todas as vicissitudes de pecado em que ele possa vir a se achar. O ser humano 

permanece sempre chamado a se conformar a Cristo, porque o barro de que foi plasmado já 
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reproduz a forma do Senhor. É claro, com isso, que essa imagem só pode estar deformada no 

pecador. Aliás, enquanto tal, deixará entrever o modelo de que se afasta. 

O ser humano chamado a conformar-se a Cristo, enquanto constituído em seu ser pelo 

chamado à comunhão com Ele, é um ser "pessoal". Seu ser "pessoa" não é algo acrescentado 

ao ser do humano, mas uma característica essencial desse ser. O ser humano não é apenas 

algo, mas alguém, não apenas se pergunta o que é, mas sobretudo quem é. A própria 

linguagem mostra-nos a diferença entre o ser humano e todos os outros seres que nos 

circundam. A insistência da doutrina da Igreja, que há pouco recordávamos, na criação direta 

da alma por parte de Deus, evidencia a irrepetibilidade de cada ser humano, que jamais é um 

mero indivíduo da espécie. 

Portanto, como pessoa humana ele é um sujeito, senhor de si mesmo, livre, e 

capaz de conformar seu ser de modo criativo. Não podemos esquecer-nos de que 

a noção de pessoa entrou na teologia e no pensamento cristão em geral não a 

partir da antropologia, mas sim da cristologia e da doutrina trinitária. Pai, Filho e 

Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. Assim foi salvo o monoteísmo, 

a que o cristianismo se sente ligado, com a Revelação de Jesus Cristo, Filho 

único de Deus, e do Espírito Santo, que completa e leva a termo a obra da 

salvação. Esses "três" existem apenas na relação recíproca que os próprios 

nomes já indicam. Jesus, na dualidade de suas naturezas divina e humana, é 

uma só pessoa, porque é inseparavelmente um só sujeito e um só tu para o Pai, o 

tu do Filho eterno. As definições clássicas da pessoa, a partir da famosa definição 

de Boécio — que mais tarde Santo Tomás retomou, embora com modificações —, 

insistiram sobretudo na individualidade do ser racional, em sua irrepetibilidade e 

incomunicabilidade, em sua relativa "independência". Eu sou eu e não outro. 

Nessas definições, chama a atenção a ausência da dimensão relacional, quando 
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as pessoas da Trindade são definidas justamente a partir da relação. Por isso, o 

pensamento atual insiste simultaneamente nestas duas dimensões como 

constitutivas da pessoa, a individualidade e o autodomínio, por um lado, e a 

abertura ao outro, a comunicabilidade, por outro. As duas dimensões são 

igualmente fundamentais e primárias. O eu e o tu implicam-se reciprocamente. E, 

em última análise, para sermos conseqüentes com o que dissemos até agora, não 

podemos nos esquecer, desde a nossa perspectiva teológica, de que em Jesus 

Cristo os seres humano são um tu para Deus. No chamado de Deus à comunhão 

com Ele em Cristo, nosso ser pessoal alcança sua plenitude, que, ao mesmo 

tempo, determina nossa irrepetibilidade e nosso ser em relação. 

Enfim, reportando-nos ao questionamento que fizemos na introdução deste 

trabalho, podemos concluir que, frente à relação entre a reflexão cristã sobre o 

ser humano e as diversas abordagens científico-filosóficas sobre o tema, convém 

frisarmos que não há motivo para a teologia sentir-se diminuída diante da vasta 

investigação desenvolvida pelas ciências humanas ou pela multiplicidade de 

afirmações filosóficas a respeito do ser humano. Os enunciados da fé, bem como 

a reflexão teológica, situam-se, segundo vimos, em outro plano que não nega, 

antes assume em atitude dialogal, a verdade fragmentária sobre o ser humano 

descoberta pela pesquisa científica (deixando de lado extrapolações ideológicas). 

A mesma atitude a teologia mantém em relação à verdade contida nas afirmações 

filosóficas. Guiada pela dinâmica do “desprendimento-encarnação-serviço”, a 

reflexão teológica aprende a utilizar criticamente essa verdade, científica ou 

filosófica, como mediação para uma melhor compreensão e comunicação da 

verdade sobre o ser humano proveniente da Revelação do Deus criador-salvador. 

Uma reflexão teológica nesses moldes pode, assim, ajudar no discernimento 
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necessário para enfrentarmos os novos desafios que comportam a modernidade, 

com as suas crises, a pós-modernidade com suas diversas variantes, a visão da 

economia e da sociedade informacional e global. 

Procuramos, ao longo da exposição, deixar claro que o aprofundamento no 

significado da humanização, na perspectiva bíblico-cristã, longe de ser um 

exercício de teorização distante da urgência dos compromissos pastorais e 

sociopolíticos, constitui um valioso serviço ao discernimento cristão que deve 

iluminar esses compromissos. A teologia busca a realização deste serviço com 

humildade e coragem, à medida que deseja vir a ser verdadeira sabedoria. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

Estes anexos visam auxiliar nosso estudo sobre a unidade fundamental na pluralidade 

da pessoa humana; pois, para penetrarmos na riqueza da visão mítica, semítica, grega, cristã, 

filosófico-científica, etc., do simbolismo corpo e alma face a anarquia corporal e/ou idealismo 

espiritual a que muitas vezes estivemos atados, são necessárias chaves etimológicas, 

semânticas, culturais, psicológicas e religiosas. Ninguém possui o monopólio da simbologia 

próprio do ser humano, nem de sua geografia sagrada. A chave é um símbolo ambíguo: tem o 

duplo papel de abrir e fechar. Cremos, porém, que o panorama proposto nestes anexos possam 

mais abrir nossos horizontes para tão bela e necessária perspectiva antropológica: o da 

articulação necessária entre a espiritualidade e a corporeidade humanas, de tal maneira que a 

unidade se realize na dualidade de dimensões e a dualidade, pela sua vez, aconteça na 

unidade. 
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ANEXO I 

SIMBOLOGIA NUMÉRICO-DUAL 

 

  O 2 é o símbolo da duplicação, da separação, da discórdia, da 

contradição, do conflito, mas também do equilíbrio. Simboliza o 

movimento que dá partida a todo desenvolvimento. Numerosos 

fenômenos fundamentam uma visão dualista do mundo, como por exemplo, as 

oposições de criador e criatura, luz e sombra, masculino e feminino, espírito e 

matéria, bem e mal, vida e morte, dia e noite, céu e terra, terra e água, ativo e 

passivo, direito e esquerdo, etc. Visões do mundo 

caracteristicamente dualistas são os dois princípios da filosofia 

chinesa Yin e Yang e o zoroastrismo persa com os princípios do 

bem (Ahura Masda) e do mal (Arimã). 

 

Cf. U. BECKER. Dicionário de símbolos, p. 90. 

 

2 

☯ 
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O corpo humano e a Árvore das vidas 
Figura 1 

 

ANEXO II 

O CORPO HUMANO E A ÁRVORE DAS VIDAS (SEFIROT) 

 No livro “Corpo: território do sagrado”, E. E. Miranda registra um diálogo 

inédito com o pensamento judaico acerca do ser humano. Em face do absurdo 

corporal a que nos vemos atados, o autor repropõe a unidade essencial da pessoa 

humana: somos mais que órgãos, vísceras, fluídos e funções. Somos mais que 

mentes em busca de si mesmas... somos corpo e alma que procede de um Sopro. É 

preciso buscar em nossa aparição de seres físicos a “linguagem” que nos revela, 

desvelando nossa procedência e apontando para a unidade entre biológico e 

espiritual como alicerce de nossa estrutura de sujeitos falantes. A partir da 
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Os nomes divinos e a Árvore das sefirot 
Figura 2 

 

atualização do que a Bíblia e todas as tradições interpretativas dela derivadas nos 

revelam, Miranda oferece uma nova visão do corpo como território do sagrado. A 

mishná, o talmud, os apócrifos, os pseudepígrafos, os escritos de Qumran e todo o 

corpus da literatura rabínica passam a iluminar o sentido das palavras e ações 

registradas nos evangelhos, em que o corpo humano é sempre apresentado como o 

instrumento de nossa felicidade, inserindo-se na Árvore da vidas (sefirot). 

 Fundamentada na tradição mística judaica e cristã, a Árvore das sefirot 

(Figuras 1 e 2) apresenta sistematicamente a simbologia de cada uma das principais 

partes do corpo (pés, pernas, joelhos, coxas, braços, mãos, ombros, pescoço etc), 

bem como de seus órgãos (plexo urogenital, útero, rins, fígado, pâncreas, coração, 

estômago, pulmões etc.) e sistema associado aos sentidos (olhos, boca, língua, 

ouvidos, narinas etc.). De baixo para cima, dos pés para a cabeça, do Reino 

(Malchút) para a Coroa (Ketér), no 

sentido do chamado à verticalização: 

geografia sagrada de nossos corpos. 

 O tema da Árvore das vidas 

ou das sefirot é milenar no judaísmo 

e extremamente polissêmico. Traz 

consigo uma perspectiva que une no 

humano o plano ontológico e o 

existencial pouco conhecida. Ela 

está presente no texto bíblico e 

ilumina muitas passagens 

evangélicas. 

 A essa representação 
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simbólica da Árvore humana corresponde a 

presença de uma Árvore divina (Figura 3), 

em posição invertida. No texto bíblico, o ser 

humano pode ser visto como a expressão de 

duas árvores, como no Éden. A Árvore 

humana, cujas raízes se inserem na terra. E 

a Árvore divina, ocupando uma posição 

invertida, com as raízes apontando para o 

céu e mergulhando no infinito. Na visão 

judeu-cristã do corpo, os pés correspondem 

simultaneamente às raízes da Árvore 

humana e à copa da Árvore divina, de onde 

compreende-se a sacralidade do ser humano 

integral, imagem e semelhança do Deus 

Criador-salvador. 

 

Cf. E. E. MIRANDA. Corpo: território do sagrado. 

 

 
 

A Árvore divina, invertida com relação à Árvore humana 
Figura 3 
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ANEXO III 

MICROCOSMO-MACROCOSMO 

 

 O próprio ser humano como tal bem como 

partes e processos do corpo em muitas 

civilizações aparecem como símbolo de 

realidades divinas. Era muito difundida a 

interpretação do ser humano como microcosmo 

(Figura 1), em analogia com o universo 

(macrocosmo). 

 Provavelmente é muito antigo (já aparece 

no Antigo Próximo Oriente) o paralelismo entre o microcosmo e macrocosmo: “... o 

que existe em baixo é igual ao que existe em cima, que corresponde ao que existe 

em baixo”. A idéia de microcosmo-macrocosmo possivelmente tem a sua origem nos 

mitos primordiais, segundo os quais tudo foi formado de um único ser antes do 

tempo. Este paralelismo é uma das idéias fundamentais da astrologia e de muitas 

áreas da alquimia, que se manteve desde a Antigüidade clássica (“Tábula 

smaragdina”), passando pelo pensamento simbólico-mítico da Idade Média, por 

exemplo, Hildegard von Bingen e Agrippa von Nettesheim, até a era moderna, por 

exemplo, Boehme, Goethe, Novalis, chegando à onda mais moderna do esoterismo. 

A idéia microcosmo-macrocosmo influenciou decisivamente a simbologia da 

Antiguidade clássica e da Idade Média. 

 Até a Idade Média é sempre o ser humano, o microcosmo, que ocupa o 

primeiro plano, enquanto o macrocosmo (assim também ainda Robert Fludd, 1574-

 
 

Ser humano como microcosmo 
Figura 1 
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1637), é constituído apenas pelo meio ambiente ou pelo zodíaco, nas suas múltiplas 

representações. 

 O ser humano, que estende os braços, sente-se o centro do mundo 

(antropocentrismo). Está exposto às influências dos quatro elementos e dos 

planetas. Os sete planetas atuam através das sete aberturas da cabeça (Figura 2: 

segundo um desenho do Glossarium Solamonis, Prüfening, aproximadamente 1160). 

 No ser humano como microcosmo (Figura 3: Ser humano como microcosmo, 

com zonas de luz e de sombra, segundo uma representação em Roberto Fludd, 

Utriusque cosmi historia, Oppenheim, 1619), aparecem incluídos todos os aspectos 

da idéia de microcosmo-macrocosmo. Porém, nesta representação, está bastante 

presente a idéia dualista corpo-alma, bem-mal, luz-sombra. 

 Importa-nos ressaltar que, 

desde Boécio o microcosmo é 

representação do ser humano como 

“espelho do mundo”. Segundo 

Hildegard von Bingen, Giordano 

Bruno, Leibnitz e muitos outros, 

especialmente na Renascença, por 

exemplo, Agrippa von Nettesheim, 

também representação da alma 

humana. 

 O Doutor da Igreja São 

Gregório Magno (+604) disse certa 

vez: Homo quodammodo omnia, o 

homem é de certo modo tudo. O ser 

 

 
Microcosmo e antropocentrismo 

Figura 2 
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humano, o microcosmo, também é um macrocosmo, um universo completo, mas 

pequeno, que traz em si: a ordem sem vida dos minerais, a ordem viva das plantas e 

dos animais, e a ordem espiritual que é comum aos seres humanos, aos anjos e a 

Deus. São Pedro Damião, outro Doutor da Igreja (1007-1072) constata ainda mais 

enfaticamente: de acordo com uma palavra grega, o ser humano é chamado 

microcosmo, isto é, “mundo em pequeno”, porque na sua essência material é 

composto dos mesmos quatro elementos que é o universo. 

 
 

Ser humano como microcosmo com zonas de luz e de sombra 
Figura 3 
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Ser humano como microcosmo na sua realidade corpórea e espiritual indivisa 
Figura 4 
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O microcosmo (Figura 4: visão II de Hildegard von Bingen, descrita por H. 

Schipperges) como homem nu encontra-se no círculo do ar, que circunda a Terra e 

com as medidas dos seus membros alcança o sistema das esferas que por sua vez 

são abarcadas pelo macrocosmo com braços abertos. Esta simbologia quer 

representar que Deus desde o início abraça no seu amor e na sua bondade, com 

braços bem abertos, toda a criação e assim traz no seu coração a ação salvadora 

instaurada por Cristo que resgata toda a humanidade na sua integralidade. No meio 

da representação está o ser humano sobre a Terra, na sua realidade corpórea e 

espiritual indivisa. 

 

Cf. U. BECKER. Dicionário de símbolos, p. 123,147,186-189. 
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ANEXO IV 

CÍRCULO – PSYCHÉ 

 

 

O 

MUNDO TODO 

É UM CÍRCULO. 

TODAS AS IMAGENS 

CIRCULARES 

REFLETEM A 

PSYCHÉ. 

 

 

 

 Círculo, um dos sinais simbólicos mais freqüentes, muitas vezes visto em 

relação com o quadrado ou em oposição a ele. O círculo volta para si mesmo e por 

isso é símbolo da unidade, do absoluto e da perfeição. Relacionado com isso 

também é símbolo do céu em oposição à terra, ou do espiritual em oposição ao 

material. Como linha infinita é símbolo do tempo e do infinito, muitas vezes 

representado sob a forma de serpente que morde a própria cauda. No Zen-Budismo 

círculos concêntricos simbolizam o mais alto nível de iluminação, a harmonia de 

todas as forças espirituais. Em outros contextos, por exemplo, no cristianismo, 

simbolizam as diversas hierarquias ou os diferentes níveis da criação. O círculo 

inscrito num quadrado é símbolo cabalístico comum das centelhas do fogo divino 

oculto na matéria. C. G. Jung e diversos ramos da psiquiatria contemporânea vêem 

no círculo um símbolo explícito da alma (psyché) e do eu. 
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Zodíaco de Bet Alpha, representação do cosmo em mosaico de uma sinagoga, Israel, séc. VI 

Figura 1 
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Krishna dança com pastores de gado, Índia, séc. XVII 

Figura 2 
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Inicial de Ezequiel, página da Bíblia de Winchester, séc. XII 
Figura 3 

 

 

 

 

Cf. U. BECKER. Dicionário de símbolos, p. 68s,128; 

C. G. JUNG (org.). O homem e seus símbolos, p. 240-249;  

J. CAMPBELL. O poder do mito, inserções coloridas 1 e 4. 
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ANEXO V 

PRIMADO DA ALMA 

 Na Idade Média o centro do pensamento, agir e interagir humano deslocou-

se, em todas as suas abrangências, para o alto (teocentrismo). Mesmo o simbolismo 

da cruz, até então representada pela forma usual grega ou eqüilateral, tomou sua 

forma latina, com a estaca e o travessão, como se usa até agora. Esse 

deslocamento que enfatiza o alto é importante porque corresponde à evolução 

interior da cristandade medieval. Em termos mais simples, simboliza a tendência 

para deslocar da terra o centro do ser humano e sua fé e “elevá-lo” a uma esfera 

 
 

Anjos recebem a alma de São Guthlac 
Figura 1 
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espiritual (alma). A vida terrena, o mundo, o corpo eram, portanto, forças a serem 

vencidas. As esperanças do ser humano medieval estavam dirigidas para o além, 

pois só o paraíso lhe acenava com a promessa de uma realização total. 

Observa-se claramente essa tendência na representação da morte de Guthlac 

(667-714), o santo eremita de Crowland (Figura 1). Medalhão desenhado a tinta por 

volta de 1200, que pretendia, possivelmente, ser cartões para vitrais. Os anjos 

recebem a alma da sua boca. Também, a representação do Tractatus qui dicitur 

Thomae Aquinatis de 

alchimia de 1520 (Figura 

2). Simbologia alquímica 

medieval do corpo e 

seus diversos fluídos, e a 

alma resgatada da 

condição mortal e 

imperfeita do ser 

humano. 

 As esperanças do 

além não encontraram 

expressão apenas nas 

pinturas; podem ser 

percebidas também na 

altura crescente das 

catedrais góticas, por 

exemplo, a Catedral de 

Chartres (Figura 3), que 

 
Alma resgatada da condição mortal 

Figura 2 
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parecem desafiar as leis da gravidade e 

alcançar a esfera espiritual em 

detrimento do aspecto mundano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf. D. MATTHEW. Europa medieval: rumo ao mundo moderno, p. 85; 

C. G. JUNG (org.). O homem e seus símbolos, p. 243s; 

C. G. JUNG. Psicologia e alquimia, p. 293. 

 

 
Catedral de Chartres 

Figura 3 
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ANEXO VI 

RETORNO AO CORPO 

 

Cristo com corpo atlético, Juízo final de Michelangelo, Vaticano, séc. XVI 

Figura 1 
 

 Na aurora da Renascença uma mudança revolucionária começou a ocorrer na 

concepção que o ser humano fazia do mundo. O movimento “para o alto” (que 

alcançara o seu clímax no final da Idade Média) foi invertido; o ser humano voltou-se 

para a terra. Redescobriu as belezas do corpo e da natureza, fez a primeira viagem 
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de circunavegação do globo e provou que o mundo era uma esfera. As leis da 

mecânica e da causalidade tornaram-se o fundamento da ciência. O mundo do 

sentimento religioso, do irracional e do misticismo, que tivera um papel tão 

importante na época medieval, estava cada vez mais oculto pelos triunfos do 

pensamento lógico. 

 Da mesma maneira, a arte tornou-se mais realista e mais sensual. Libertou-se 

dos temas religiosos da Idade Média e abrangeu a totalidade do mundo visível. Foi 

dominada pela multiplicidade de aspectos da terra, por seus esplendores e horrores, 

e tornou-se o que fora a arte gótica: um verdadeiro símbolo do espírito da época. 

Assim, dificilmente poderemos considerar acidental a mudança ocorrida também na 

arte e arquitetura eclesiástica, por exemplo a pintura realizada por Michelangelo na 

Capela Sistina, onde a natureza, a harmonia corporal e a anatomia são temas 

constantes (Figuras 1 e 2). Em contraste com as elevadas catedrais góticas, fizeram-

se mais plantas-baixas circulares. Podemos observar isso no projeto de uma igreja 

ou basílica circular, baseada nas proporções do corpo, desenhada pelo artista e 

arquiteto italiano do século XV, Francesco di Giorgio (Figura 3). 

 
 

Criação do homem, Michelangelo, Vaticano, séc. XVI 
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 A despeito de alterações consideráveis nas artes, na filosofia e na ciência 

produzidas pela Renascença, o símbolo central do cristianismo mantinha-se ainda 

incorporado pelo pensamento bastante firmado na era medieval. Isto significava que 

o centro do ser humano religiosos permanecia baseado em um plano mais elevado e 

espiritual do que o do ser humano terrestre, que retornava à natureza. Assim, fez-se 

uma divisão entre o cristianismo tradicional e a mente racional ou intelectual. Desde 

aquela época, estes dois aspectos do ser humano moderno não se encontraram até 

meados do século XX, quando a filosofia, teologia e diversas áreas do conhecimento 

têm buscado insistentemente a superação dos dualismos e a reintegralização do ser 

humano. 

 

Cf. C. G. JUNG (org.). O homem e seus símbolos, p. 243-246. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Projeto de igreja circular, baseada nas proporções do corpo 
desenhada por Francesco di Giorgio, séc. XV 

Figura 3 
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ANEXO VII 

RESSURREIÇÃO – PLENITUDE DO SER HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ícone da Ressurreição 
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Figura 1 
 

 

 Para a fé cristã, a ressurreição não é apenas a revivificação de um cadáver, 

mas a total realização das capacidades do ser humano em sua unidade corpo-alma, 

a superação de todas as alienações que estigmatizam a existência desde o 

sofrimento, a morte e também o pecado e, por fim, a plena glorificação como 

divinização do ser humano pela realidade divina. A ressurreição é a realização da 

utopia do reino de Deus para a situação humana. Daí que para o cristianismo não há 

lugar para uma utopia, mas somente para uma topia: já agora, pelo menos em Jesus 

Cristo, a utopia de um mundo de total plenitude divino-humano encontrou um topos 

(lugar). Pois Cristo assumiu nossa carne, para fazer-nos plenamente partícipes de 

suas graças. E seu corpo caiu, como isca, nos braços da morte, para que, ao dispor-

se a devorá-lo, se visse por sua vez o dragão infernal obrigado a vomitar também os 

que já havia engolido. Porque foi ele, o Cristo, quem subjugou para sempre a morte 

e quem enxugou as lágrimas de todos os olhos (Cf. Cirilo de Jerusalém. Catequesis 

XII; Is 25,8). 

 A experiência de Deus da morte humana e “descida aos infernos” não afeta 

somente a inteligência ou tão-só o espírito. É o ser humano pleno, em todas as 

dimensões do seu ser, que está vivendo a presença de seu Criador. 

Por intermédio da fé de nossos pais, podemos contemplar esta realidade 

através de antiquíssimas representações iconograficas (Figuras 1 e 2).  

Aos pés de Cristo aparecem desencaixadas as portas da mansão dos mortos. 

No primeiro plano estão Adão e Eva, esta simboliza toda a humanidade, visto que 

ela é de fato a mãe dos viventes (Cf. Gn 3,20). Ao lado, num segundo plano, 

aparece uma corte de justos. Alguns são facilmente identificáveis pela forma em que 
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estão representados. Com efeito, na primeira fila são identificáveis o barbado rei 

Davi e seu filho Salomão, vestidos ambos com vestes régias. São igualmente 

reconhecíveis João Batista e Daniel, com seus característicos barretes na cabeça. 

Também Moisés, com as tábuas da Lei nas mãos, Jonas e outros profetas, que 

habitavam no Hades com todos os mortos. São representantes do “povo imerso nas 

trevas”, “dos que habitavam na terra e sombra da morte”, sobre os quais agora se 

fez sentir a Luz (Is 9,1; Mt 4,16), e Sol da justiça. 

 

Cf. G. PASSARELLI. O ícone da ressurreição; 

L. BOFF. A nossa ressurreição na morte. 

 

 
 

Ícone da Ressurreição, mosaico da Basílica de São Marcos, Veneza, séc. XIII 

Figura 2 


