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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo uma análise da teologia desenvolvida por James Fowler 

em seus escritos, principalmente na obra Estágios da fé, publicada em 1980, que aponta 

o teólogo Paul Tillich como influenciador teológico de seu trabalho. A questão, então, é 

observar nessa obra as influências de Paul Tillich sobre o pensamento de James Fowler e 

apontar as aproximações possíveis entre os dois autores. 

O fundamento desta é a possível proximidade entre a tese de Paul Tillich sobre a 

“preocupação última” e a de Fowler, sobre o “ambiente último”. As principais obras 

analisadas são a Dinâmica da fé, de Paul Tillich, e Estágios da fé, de James Fowler, que 

utilizou o livro de Tillich como base para o seu trabalho. Entendemos que o conceito de 

“preocupação última” é muito bem definido e conhecido, porém precisamos buscar os 

fundamentos do conceito de “ambiente último” para percebermos se há alguma 

proximidade entre os autores nesse sentido. Entendemos que esse tema tem grande 

importância para os conceitos da religião e da fé, pois a ultimidade seria o processo 

essencial que gera sentido a tudo mais na existência. Por isso, vemos que a síntese a 

que possamos chegar seja um importante incremento para o estudo das Ciências da 

Religião, principalmente diante de um mundo com uma religiosidade imediatista e 

utilitária. 

Palavras-chave: Preocupação última – Ambiente último – Religião – Dinâmicas da fé 



 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the theology developed by James Fowler in his writings, 

mainly Stages of Faith, published in 1980, which points out the theologian Paul Tillich as 

an influencer of his work. Starting from Stages of Faith, the point is to observe the impact 

of Paul Tillich on James Fowler’s thinking and to draw attention to possible approximations 

between these two authors. 

The basis of this project is a possible approach between Paul Tillich’s “ultimate 

concern” and Fowler’s “ultimate environment” ideas. The main works analyzed are 

Dynamics of Faith by Paul Tillich and Stages of Faith by James Fowler, who has employed 

Tillich as the starting point for his book. We realize that “ultimate concern” is a well-defined 

and well-known concept, but we need to look for the grounds of the “ultimate environment” 

idea, so that we may see if there is any proximity between the authors in this regard. We 

realize that this theme is of great importance for the concepts of religion and faith, since 

the ultimacy would be the essential process that generates meaning to everything else in 

our existence. Therefore, we see that the synthesis that we may reach is an important 

increase for the study of the Sciences of Religion, primarily in a world that has experienced 

an immediate and utilitarian religiosity. 

Keywords: Ultimate concern – Ultimate environment – Religion – Dynamics of faith 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo uma análise da teologia de um dos autores mais 

empregados na área de Educação Cristã e também da área de Psicologia do 

Desenvolvimento Religioso, que é James Fowler, observando fundamentalmente os 

aspectos teológicos de sua tese sobre os estágios da fé, pela qual é mais conhecido, 

focando seu conceito de “ambiente último”. Sabemos que Fowler foi influenciado, na 

construção de seu pensamento, por teólogos como Helmut Richard Niebuhr, Wilfred 

Cantwell Smith. Porém Paul Tillich sempre foi apontado por ele e por todos os que lidam 

com suas obras, como a sua grande influência teológica.  

Queremos trabalhar esses dois teólogos e comparar suas aproximações, pensando 

prioritariamente na perspectiva do “ambiente último”, conceito fundamental nos 

pressupostos de Fowler, e da “preocupação última”, que é o tema maior no livro Dinâmica 

da fé, de Tillich. Pretendemos entender se essa tese de Fowler é uma influência da 

teologia de Tillich e o quanto as duas teses se aproximam. 

Nossa pesquisa se propõe a perceber se o conceito de “ambiente último” e as 

estruturas de pensamento teológico de James Fowler foram influenciados por Tillich, 

como é comumente relacionado. 

Este tema nasceu da minha proximidade como os textos de James Fowler na área 

de Aconselhamento Pastoral, pois, como pastor, o aconselhamento é uma das áreas 

fundamentais para a pastoral hoje, neste mundo em que muitas pessoas perderam os 

sentidos fundamentais da vida. Devido a essas leituras, me interessei pelas ideias do 

autor, principalmente a noção de um “ambiente último”. Observando as bases do 

pensamento de Fowler encontrei Paul Tillich, porém sempre citado de uma maneira muito 

superficial, e isso me instigou a investigar até onde essa influência se deu, de fato. 
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James Fowler foi um teólogo que foi ousado na criação de suas teorias, e por isso 

sempre recebeu críticas tanto da área da psicologia quanto do meio teológico. 

Poderíamos citar, no campo da psicologia, Sam Keen, professor no Princeton Theological 

e editor da Psychology Today. No campo teológico temos C. Ellis Nelson, que escreveu 

um artigo no livro Christian Perspectives on Faith Development: a Reader (1992), cujo 

título é “Does Faith Develop?” (A fé se desenvolve?). Porém, não se pode negar que os 

temas de Fowler são instigantes e, mesmo sob críticas, seu trabalho tem sido reverberado 

por teólogos, psicólogos, educadores e até mesmo em outras áreas de conhecimento, tais 

como a pedagogia, administração e comunicação, entre outras, que se utilizam de suas 

obras para repensar o desenvolvimento humano. Vemos, então, um trabalho relevante e 

consistente, que ainda hoje nos estimula a discutir a fé. Seu olhar com o foco na pessoa e 

nos relacionamentos ajuda a aproximar o conceito teológico do cotidiano das pessoas. 

Observamos, em alguns casos, um distanciamento entre a teologia e o mundo prático. 

Fowler, contudo, fez a ligação entre esses dois mundos com maestria, estabelecendo 

pressupostos que são extremamente atuais, pois falam de uma fé teológica, profunda e, 

ao mesmo tempo, prática. 

Algo interessante que observamos nos trabalhos sobre a obra de Fowler é que se 

abordam, majoritariamente, o tema do “desenvolvimento da fé” e seus estágios, 

principalmente em uma perspectiva psicológica, e vemos poucas pesquisas relacionadas 

aos seus conceitos teológicos.  

Durante oito anos, Fowler coletou impressões a respeito da fé de trezentos e 

cinquenta e nove pessoas que o ajudaram a desenvolver sua percepção de como a fé se 

desenvolve no sentido humano e como essa mesma fé fundamenta e estrutura a 

dimensão relacional de cada indivíduo. A crítica ao seu trabalho está nesse aspecto 

desenvolvimental da fé, que para a maioria dos autores, inclusive o próprio Tillich, seria 

algo muito pontual, que estabeleceria entre ter ou tê-la de forma equivocada, uma fé 

idólatra (TILLICH, 2001). 

Porém, é fato que o próprio Fowler não discorre com detalhes quais os conceitos 

teológicos que o influenciaram. Em uma entrevista que deu para a revista Religious 

Education1, em 1974, republicada em 2004, percebemos uma citação muito tímida da 

                                                         
1 FOWLER, J. W.  Faith Development at 30: Naming the Challenges of Faith in a New Millennium. Religious 
Education, v. 99, n. 4, p. 405-421, Fall 2004. 



 

 13 

influência de Tillich e Niebuhr2 em sua teologia. Na prática, contudo, não seria bem assim. 

Pelo contrário, a obra “Dinâmica da fé” é uma fonte abundante para o pensamento de 

Fowler. Isso não quer dizer que a influência dessa teologia não foi fundamentalmente 

importante para ele, mas que entendeu se ater aos aspectos do desenvolvimento 

religioso. Por isso ele cita muitos autores do campo da Psicologia, tais como Lawrence 

Kohlberg e sua teoria do desenvolvimento moral, Jean Piaget e a teoria do 

desenvolvimento cognitivo, bem como Erik Erikson e a teoria do desenvolvimento 

psicossocial. 

Nesta pesquisa buscamos um olhar mais para os fundamentos teológicos da obra 

de Fowler, mais especificamente a ideia de “ambiente último” que permeia o seu 

entendimento sobre a fé, mas que ainda é pouco explorada por aqueles que pesquisam 

sua obra. Investigaremos, ainda a influência da tese de Tillich acerca da “preocupação 

última” no conceito de Fowler sobre o “ambiente último”. 

Entendemos a importância deste trabalho frente a um mundo esvaziado de 

“ambiente último” e “preocupação última”. Um mundo que tem buscado sentido em muitas 

coisas imediatas, finitas e descartáveis, como aponta Zygmunt Bauman em seu livro 

Modernidade líquida: 

Para que as possibilidades continuem infinitas, nenhuma deve ser capaz de 

petrificar-se em realidade para sempre. Melhor que permaneçam líquidas e fluidas 

e tenham “data de validade”, caso contrário poderiam excluir as oportunidades 

remanescentes e abortar o embrião da próxima aventura (BAUMAN, 2001, p. 81). 

A ideia do que é fugaz e passageiro toma conta da religiosidade moderna. Uma 

busca pelo novo e a “última onda”3, a última frase de efeito transcendental, estabelece-se 

nesse conceito de fluidez, de nada que dure mais do que uma temporada. Nessa religião 

líquida não cabe o que é “último” e, portanto, estabelece um conceito de perenidade, do 

que é eterno, do que é último.  

                                                         
2 Importante ressaltar que Richard Niebuhr foi um teólogo muito próximo de Paul Tillich. Os dois são de 
ascendência alemã e Niebuhr foi um dos responsáveis por levar Tillich para os Estados Unidos. Ele também 
traduziu a obra de Tillich, Interpretation of History, do alemão para o inglês e ela o influenciou em suas 
elaborações a respeito da “finitude” e da “transcendência”. Por isso entendemos que, quando o autor fala 
dos dois, ele tem em mente aquilo que os aproxima, ressaltando a grande influência de Tillich sobre 
Niebuhr. Por essa razão, poderíamos pensar na predominância do nome de Tillich na maioria dos trabalhos 
sobre Fowler. Cf. http://people.bu.edu/wwildman/tillich/resources/influence_niebuhrhr.htm. Acesso em 18 
ago. 2020. 

3 Paul Freston (1996) emprega a ideia do pentecostalismo no Brasil, desenvolvido em três ondas. 

http://people.bu.edu/wwildman/tillich/resources/influence_niebuhrhr.htm
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No primeiro capítulo falaremos sobre a teologia de Tillich e seus fundamentos, 

olhando essencialmente para a obra Dinâmica da fé (2001), livro citado por Fowler como 

sua base em Tillich. Queremos nos ater em seu conceito de fé e, mais especificamente, 

em sua ideia de “preocupação última”, pois entendemos que essa concepção foi muito 

mais utilizada em sua teologia do que propriamente o conceito de fé. Como afirma Tillich, 

“O fato de o homem ter uma preocupação última revela algo de sua natureza, isto é, que 

ele tem a capacidade de transcender o fluxo contínuo de experiências finitas e 

passageiras” (TILLICH, 2001, p. 10). “Preocupação última” e “transcendência” são 

conceitos que queremos abordar para as aproximações ao pensamento de Fowler. 

Além disso, abordaremos o “incondicional” em Tillich, pois esse é um tema 

essencial em Dinâmica da fé. Percebemos, porém, que esse tópico não foi processado 

por Fowler, uma vez que, para ele, o incondicional seria algo que passaria pelo crivo da 

religião e pelas tradições cumulativas. Para Tillich, todavia, não existiria mediação da 

religião entre o indivíduo e o “incondicional”. O incondicional, como sabemos, na teoria de 

Tillich está baseado na fé. Como define: “Fé é o estado em que se é possuído por algo 

que nos toca incondicionalmente” (TILLICH, 2001, p. 7). O “incondicional” é a nossa 

experiência com o transcendente, e, para ele, a fé faz parte desse processo. 

Fé não é, portanto, um ato de forças irracionais quaisquer, assim como também 

não é um ato do inconsciente; ela é, isto sim, um ato em que se transcendem tanto 

os elementos racionais como não-racionais da vivência humana (TILLICH, 2001, 

p. 9). 

No segundo capítulo trataremos dos pressupostos teológicos de Fowler. 

Percebemos que, no tocante à teologia, ele recebeu muitas críticas — o que talvez não o 

tenha levado a discuti-las com tanta disposição quanto a defesa de seus pressupostos 

sobre os “estágios da fé”. Tanto que Fowler não gasta tantas páginas assim 

fundamentando suas concepções teológicas; ele muito mais insere histórias que 

corroboram a sua tese da fé evolutiva do que cita os conceitos teológicos empregados. Se 

fizermos um apanhado minucioso de Estágios da fé, notaremos que ele despende menos 

de seis páginas para falar dos autores que lhe serviram de base. Isso, porém, não quer 

dizer que Fowler tenha um alicerce teológico frágil. Ele somente escolheu focar mais 

profundamente seu tempo nos “estágios”. 

Interessam-nos os caminhos da teologia de Fowler, buscando-os não apenas em 

Estágios da fé, mas também em escritos anteriores, tais como Life Maps: Conversations 

on the Journey of Faith (1978) e Faith, Liberation and Human Development (1974), 
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percebendo o desenvolvimento de conceitos, principalmente o de “ambiente último”. 

Sobre o “ambiente último” ele declara: 

A fé nos ajuda a formar um “espaço de vida” confiável, um “ambiente último”. Em 

um nível mais profundo, a fé nos sustenta quando nosso espaço de vida é ferido e 

entra em colapso, quando a realidade sentida de nosso ambiente último prova ser 

menos que última (FOWLER, 1992, p. 9). 

A formulação sobre o “ambiente último” é uma chave para entender Fowler, mas 

que ainda tem sido pouco estudada e desenvolvida. Notamos que sua teologia foi se 

aprimorando no decurso do tempo. Por exemplo, em Life Maps, de 1978, é possível 

perceber um distanciamento teológico em relação àquilo que escreveria em 1981. Ainda 

que o tempo tenha sido curto, vemos uma evolução quanto à questão do “centro 

compartilhado de valor e poder”, que antes se apontava apenas como “transcendente”, 

mas que, na tese de 1981, perde o aspecto transcendente de sua tríade da fé. 

No terceiro capítulo tentaremos estabelecer as aproximações possíveis entre a 

teologia de Fowler e Tillich, principalmente quando às teses de “ambiente último” e 

“preocupação última”. Queremos aprofundar a possibilidade de o princípio de “ambiente 

último” ser ou não algo adquirido de Tillich, ou se seria um pensamento totalmente alheio 

ao conceito de “preocupação última”. Nos apegamos à ideia de senso comum de que 

Tillich seria a grande fonte teológica na obra de Fowler com respeito à fé e o seu 

desenvolvimento, principalmente na premissa da fé como estruturadora de nossos 

mundos. É ponto pacífico que tanto a “preocupação última” como o “ambiente último” são 

instrumentos de sentido na vida do ser humano. Por isso, entendemos que esse projeto 

se torna importante nesta sociedade carente de um senso de “ultimidade” necessário para 

o sentido de vida.  



 

CAPÍTULO 1 

PAUL TILLICH, FÉ E O CAMINHO AO INCONDICIONAL 

1 Incondicionalidade 

Paul Tillich4 é um desses teólogos que influenciou a muitos pensadores e continua 

reverberando por causa de sua teologia vigorosa e sempre atual diante dos 

questionamentos da fé. Uma das suas teses fundamentais é a do “incondicional” ou 

“incondicionado”. O incondicionado, muitas vezes, tem sido confundido com a ideia de 

Deus, o numinoso, ou definições como essas. Tillich afirma: “O ser humano está 

incondicionalmente preocupado por aquilo que condiciona seu ser para além de todos os 

condicionamentos que existem nele e ao redor dele” (TILLICH, 2014, p. 32). 

Para Tillich, a incondicionalidade é a preocupação que nos é última e que nos 

concede sentido de profundidade na vida. Para ele, o incondicional está ligado ao 

conceito da religião, ou seja, a incondicionalidade é um conceito fundamentalmente 

religioso, pois, na percepção de Tillich, a religião tem essa função de produzir resposta 

para o sentido do ser e o alívio para as ambiguidades do não ser. É importante 

compreendermos que os termos “preocupação última” e “preocupação incondicional” são 

termos correlatos, segundo Eduardo Gross (2013, p. 14). 

A incondicionalidade está ligada à nossa “preocupação última”, a qual qualifica 

todas as outras coisas. Por isso, essa incondicionalidade estabelece o critério penúltimo 

para as demais coisas e, ao mesmo tempo, define as demais coisas em nossa vida, 

inclusive a nós mesmos.   

                                                         
4 Paul Johannes Oskar Tillich nasceu em 20 de agosto de 1886, em Starzeddel, na Alemanha, e estudou 
teologia com Barth e Bultmann. Foi capelão durante a Primeira Guerra Mundial, o que marcou muito sua 
visão teológica. Foi para os Estados Unidos em 1933, lecionou no Seminário de Columbia e nas 
Universidades de Harvard e Chicago. É considerado um dos mais influentes teólogos do século XX, tendo 
trabalhado a ontologia na perspectiva fenomenológica. Escreveu, em 1956, o livro Dynamics of Faith, que 
influencia os escritos de James Fowler em seu livro Estágios da fé. 
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A preocupação incondicional é total: nenhuma parte de nós mesmos ou de nosso 

mundo está excluída dela. Não há “lugar” onde nós possamos esconder dela. A 

preocupação total é infinita: nenhum momento de relaxamento ou descanso é 

possível em face de uma preocupação religiosa que é última, incondicional, total e 

infinita (TILLICH, 2014, p. 29). 

É importante dizer que a incondicionalidade, para Tillich, tem a ver com a religião, 

porém não essa religião sistematizada e doutrinária — mesmo porque Tillich não é um 

teólogo descritivo, mas um teólogo construtivo, pois não se limita em definir temas 

teológicos, mas procura definições incomuns e consegue ler nas entrelinhas da teologia, 

descortinando temas como o da incondicionalidade, e a partir dela por exemplo, Tillich 

conceitua as demais coisas. Por essa razão, é preciso compreender que, ainda que o 

incondicional esteja lidado à religião, ele não tem como finalidade definir a religião, mas 

perceber os seus fundamentos. Decorre disso que ele não fala de “religiões”, mas desse 

aspecto humano fundamental. 

Enio Mueller fala da ideia tillichiana de construção e desconstrução da religião, pois 

ao mesmo tempo que conceituamos a religião, estamos também limitando a sua 

abrangência. Esta é uma ambiguidade inevitável, pois precisamos conceituar, mas ao 

conceituarmos fragilizamos o que conceituamos. Portanto, para Mueller, só resolveremos 

esse dilema se entendermos que a religião e seus símbolos são um processo transitório 

de algo muito maior.   

O conceito de religião é um paradoxo, na medida em que “religião” é um conceito 

para algo que através de tal conceituação é destruído. “E mesmo assim ele é 

inevitável. A questão, portanto, é usá-lo de forma que ele fique subordinado a um 

conceito mais elevado, que lhe retire o poder destruidor”. Este conceito mais 

elevado é, para Tillich, o do incondicional. A questão do conceito de religião é 

discutida por Tillich num duplo movimento, o primeiro desconstrutivo e o segundo 

construtivo (MUELLER, 2006, p. 15). 

 
A religião, neste sentido, é algo que uma vez definido a si mesmo destrói e 

precisa, no entanto, subordinar-se a algo mais elevado. É importante perceber que Tillich 

esclarece acerca da necessidade de uma estrutura para explicar o transcendente. Isso é 

inevitável, pois, ao mesmo tempo em que diz que a conceituação da religião a destrói, ele 

não nega a necessidade da conceituação. Para Tillich, esse é um processo necessário e 

fundamental para a religião, pois o incondicional não se estabelece em nenhum processo 

existencial e finito e, desse modo, não pode ser definido, uma vez que é o gerador de 

profundidade e sentido para todas as demais coisas. 
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Tillich entende que o “incondicional” é para onde direcionamos a nossa fé e, ao 

mesmo tempo, é aquilo que a estabelece. Portanto, ele fala de uma faceta objetiva e 

subjetiva da fé. Subjetiva porque o incondicional traz o aspecto de profundidade ao ser, 

que é pessoal, individual e ligado à “transcendência”; é o que Tillich definiria como 

“autotranscendência”, a nossa relação com a ultimidade. Objetiva porque 

conceitualizaremos o divino e o simbolizaremos (TILLICH, 1985, p. 10). 

A grande dificuldade em entendermos Tillich é que ao trabalhar os conceitos de 

incondicional e religião ele deixa claro que esses são termos difíceis de definir sem os 

esvaziar. Por isso, quanto à religião ele aponta pelo menos quatro possibilidades 

perigosas da conceitualização: 

Primeira, ao tomar a certeza de Deus dependente do ego; a certeza do eu torna-

se base para a certeza de Deus e o Incondicionado (Deus) fica em segundo plano 

em relação ao condicionado (sujeito). Segunda, a partir do momento que o 

incondicionado se torna dependente do condicionado, Deus passa a ser tido como 

relativo ao mundo e, tornando-se Deus correlato ao mundo, a religião perde sua 

relação com o incondicionado. Terceira, ao perder sua relação com o 

incondicionado e restringir-se apenas à realidade daquilo que é condicionado, a 

religião torna-se uma função ao lado de outras, torna-se relativa à cultura. Quarta, 

sendo o incondicionado dissolvido nas diversas funções do espírito humano, a 

revelação perde seu caráter singular e absoluto, é inserida numa abordagem 

meramente histórica e se relativiza em relação à história da religião (MATHEUS, 

2014, p. 13). 

 
Para Tillich, a religião conceitualizada pode se tornar demoníaca, uma vez que 

estabelece o objeto da fé que representa o incondicional, ao mesmo tempo em que 

restringe e exclui outras expressões de fé. Isso faz dessa fé uma destruidora de outra fé, 

tornando-se, assim, demoníaca. Como afirma Tillich:  “Semelhante orientação pode levar 

a uma pujante vida de fé; mas ela também pode fazer com que surjam o vazio e o 

cinismo, sendo que, em reação, o vazio surgido e depois preenchido por símbolos 

concretos, mas demoníacos” (TILLICH, 1985, p. 67). 

Experimentar o incondicional é ter a coragem de “estar possuído por aquilo que nos 

toca incondicionalmente”. Ou seja, a segurança do símbolo — daquilo que podemos tocar 

e ver — aponta para a realidade última, mas não a pode abranger, pois não podemos 

categorizar o que é incondicional. Tillich entende que toda definição da religião, ao 

mesmo tempo em que a conceitua, também a enfraquece e deturpa, ao que ele 

estabelece o incondicional como “coragem” da fé. O incondicional não pode ser 

categorizado, pois ele é como desejo fundamental, a busca humana pelo que é infinito. 
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Cremos que entender os fundamentos da teologia de Tillich e suas nuances nos 

permite perceber as proximidades com Fowler, pois não estamos procurando por cópia 

dessa teologia nesse outro autor, mas fundamentos dela em seus escritos. 

2 Fé e a incondicionalidade 

A teologia de Tillich é profunda e caudalosa. Ela se multiplica diante de cada tema 

que se desdobra devido à profundidade das teses de seu autor. A questão da “fé” é um 

desses temas, pois tem sido pensada de várias formas no contexto da religião e, para 

Tillich, a fé é eminentemente religiosa. Tillich afirma que a fé como “preocupação última” é 

essa vivência que se estabelece na pessoa inteira, abrangendo todas as partes de sua 

vida e todos os seus elementos. Portanto, para ele, a fé perpassa todas as áreas do 

conhecimento. Como diz: 

Fé como estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente é um ato da 

pessoa como um todo. Ele se realiza no centro da vida pessoal e todos os 

elementos desta dele participam. Fé é o ato mais íntimo e global do espírito 

humano. Ela não é um processo que se dá numa seção parcial da pessoa nem 

uma função especial da vivência humana. Todas as funções do homem estão 

conjugadas no ato de fé. A fé, no entanto, não é apenas a soma das funções 

individuais. Ela ultrapassa cada uma das áreas da vida humana ao mesmo tempo 

em que se faz sentir em cada uma delas (TILLICH, 2001, p. 7). 

Estar “possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente” é a definição mais 

conhecida de Tillich a respeito da fé e está intimamente ligada ao conceito de 

“preocupação última”. Porém, é importante notar que Tillich não está falando de um 

conceito psicológico da fé, preocupação como definida em nosso vocabulário: 

“perturbação antecipada de espírito” ou “sofrimento moral” — esta, sim, é psicológica. 

Tillich tem em mente algo que está além, fora da subjetividade, fundamentalmente fora do 

ser humano. A fé não é criada pela circunstância e emoções humana, mas ontológica. 

Sobre isso alerta Gross: “Afinal, preocupação (não como última) é um termo que denota 

primordialmente uma atitude subjetiva e psicológica” (GROSS, 2013, p. 23). 

É difícil não tomar todos estes conceitos de Tillich de forma psicológica e empírica, 

haja vista que boa parte dos termos por ele usados nos remete a esse entendimento. Por 

exemplo, é o caso da fé como “paixão infinita” que, de forma muito simples, inferimos ser 

essa entrega total do nosso ser àquilo que nos tocou incondicionalmente. Assim como a 
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paixão não é fruto de uma racionalização desse processo, mas de uma aposta, essa 

“paixão infinita”, que Friedrich Schleiermacher definiu como sendo “sentimento de 

dependência absoluta” (apud TILLICH, 1985, p. 29), nos parece um conceito 

essencialmente antropológico. Para Tillich, a fé é essa entrega total que fazemos diante 

do que nos toca incondicionalmente, como uma aposta que gera todo sentido à nossa 

existência.  

Em relação a “preocupação última”, Tillich aponta o texto de Deuteronômio 6:5: 

“Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua 

força”. Para ele, essa é a essência daquilo que é incondicional, sendo a essência da fé o 

que nos toma de forma última. Desse modo, toda experiência humana que tenta, por meio 

da mística ou dos símbolos, representar o incondicional, torna-o condicional, humano e 

finito. Por esse motivo, Tillich dirá sobre a “coragem da fé”, a fé como esse ambiente de 

risco, uma aposta: 

A coragem não nega que a dúvida está aí; mas ela aceita a dúvida como 

expressão da finitude humana e se confessa, apesar da dúvida, aquilo que toca 

incondicionalmente. A coragem não precisa da segurança de uma convicção 

inquestionável. Ela engloba o risco, sem o qual não é possível qualquer vida 

criativa (TILLICH, 1985, p. 66). 

A coragem da fé evidencia que a religião é maior do que os símbolos e toda mística 

que possamos produzir por meio dela. Tillich vê com bons olhos a ideia da religião que se 

limita e se define porque não permitiria o aprofundamento do conceito de religião. De 

acordo com ele, essa seria uma religião demoníaca e uma fé idólatra.  

Carvalhaes destaca a ideia de Tillich de que o incondicional, ao mesmo tempo em 

que está acima de tudo que pode ser finito e existencial, toca a tudo que existe trazendo 

profundidade e essência. Porém, a cultura sempre gerará um símbolo para tentar traduzir 

a experiência transcendente que nos leva ao incondicional. A questão, contudo, é que 

toda a vez que o símbolo tenta definir o incondicional ele mesmo o distorce e o limita. O 

que é incondicional não pode ser definido de forma limitada em relação ao símbolo.  

Para Tillich, a manifestação de Deus é a manifestação do sagrado que está 

sempre oculto e que, quando aparece, revela a profundidade e a essência de seu 

conteúdo. Deus e a realidade podem ser apreendidos pela preocupação suprema. 

Esta revela o que é importante, o que é real, o que está escondido sob a 

superfície. A religião é o sentido último que dá significado/substância às formas da 

cultura (CARVALHAES, 2003, p. 98). 
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Como Tillich afirma em Dinâmica da fé, “Deus é símbolo de Deus”, e esse 

símbolo deveria, segundo ele, trazer em si a clareza da sua falta de incondicionalidade: 

“O símbolo de fé que mais se aproxima da verdade e aquele que exprime não apenas o 

incondicional, mas ao mesmo tempo a sua própria falta de incondicionalidade” (TILLICH, 

1985, p. 64). O incondicional sempre estará oculto e envolto na profundidade que se 

esconde na superfície da cultura. 

O símbolo, segundo Tillich, é esse “Deus Pessoal” (TILLICH, 2014, p. 250) que se 

estabelece pelo risco da fé. O incondicionado é infinito e não pode entrar nos conceitos 

que se estabelecem como religião sem destruir a dúvida e, assim, ser somente certeza — 

e, desse modo, apenas uma fé racional e esvaziada. Essa é a lógica da ambiguidade da 

fé, posto que é o humano que se relaciona com o incondicional. E diante do incondicional, 

que nunca conheceremos por completo, sempre irá repousar a dúvida. Para Tillich, a fé e 

a coragem caminham juntas, pois o “estar possuído” aponta para a nossa finitude, algo 

que nunca conheceremos por inteiro pela sua infinitude.   

Esse risco, que assumimos conscientemente na busca pelo incondicional e traz o 

sentido de profundidade em existências, não se trata de sentimentos e emoções, mas de 

consciência e essência, utilizando uma das expressões mais conhecidas de Tillich: “aquilo 

que nos toca incondicionalmente”. E o que nos toca incondicionalmente gera em nós o 

desejo de uma dedicação total àquilo que nos tomou como preocupação última. 

Estar possuído incondicionalmente — ou seja: fé — é estar tomado pelo 

incondicional. A paixão infinita, como também já se chamou a fé, é a paixão pelo 

infinito; ou, voltando à nossa formulação anterior, na “preocupação incondicional” 

se trata daquilo que o homem experimentou como incondicional, de validade 

última. Com isso já nos voltamos do aspecto subjetivo da fé como um ato central 

da pessoa para o seu significado objetivo, para a questão do que é experimentado 

no ato da fé (TILLICH, 1985, p. 12). 

Para Tillich, “ser possuído” é essencialmente um ato de fé, um ato que se 

estabelece no caminho ao incondicional. A fé, então, é primeiramente o caminho que 

trilhamos até chegar à nossa “preocupação última”. Seria uma experiência, algo que não 

é somente fruto da razão e da interpretação daquilo que é infinito, mas é a experiência de 

reconhecer o que é transcendente. 

Essa mesma fé é que Tillich chama de religiosa, pois nos faz perceber o 

incondicional, no meio da nossa incondicionalidade, das coisas que são existenciais e 
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finitas, mas que carregam em si a essência do incondicional. Fé, neste sentido, é essa 

procura e descoberta que terminam com uma entrega apaixonada. 

Neste sentido, a fé é um ato integral procedente do centro do eu pessoal, no qual 

percebemos o incondicional, o infinito, e por ele somos possuídos. Mas o que é a 

fonte dessa preocupação que tudo engloba e tudo transcende? A expressão 

“preocupação incondicional” indica dois lados de um relacionamento: ela mostra 

para aquele que por ela é possuído como para aquilo que o possui. Daí resulta 

que precisamos nos conscientizar da situação do homem como tal, por um lado, e 

do homem em relação com o seu mundo, por outro. O fato de o homem ter uma 

preocupação última revela algo de sua natureza, isto é, que ele tem a capacidade 

de transcender o fluxo contínuo de experiências finitas e passageiras (TILLICH, 

1985, p. 10). 

A fé é o caminho que permite ao ser humano estabelecer sentido para o seu 

mundo e que, ao mesmo tempo em que traz sentido e profundidade para a vida, também 

traz esse sentido para o mundo. Pois o incondicional não está somente na transcendência 

e no infinito, mas gera a essência para tudo que é finito e existencial. É essa fé que gera 

paixão que nos faz transcender diante deste mundo sem sentido e utilitarista. 

Quando entendemos um pouco do conceito de fé em Tillich, percebemos ser 

inconsistente a ideia de ser uma teologia fluída e diluída (FOWLER, 1992, p. 81), mas, 

como Gustav Weigel afirmou, uma teologia equilibrada. Antes, notamos uma leveza em 

seus conceitos e um fervor diante da fé, a qual nos lança a algo que é maior do que a 

religião, apaixonante.   

3 Ontologia e a questão última  

Estamos trabalhando alguns termos próprios de Tillich no intuito de estabelecer 

uma base mínima para realizar a proposta deste trabalho com seriedade e imparcialidade, 

conhecendo os fundamentos necessários para identificar aproximações entre Tillich e 

Fowler. É importante frisar que estamos estabelecendo os conceitos teológicos 

prioritariamente a partir do texto citado por Fowler, que é Dinâmica da fé. Estamos nos 

atendo a esse contexto, ainda que se faça necessário caminhar por outras obras do autor 

e de pensadores que as estudam para que possamos entender os seus conceitos.  

É importante observar que essa “preocupação” não se trata, como podemos ver, de 

uma inquietação de ser que se constitui de forma subjetiva, mas se estabelece em 
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relação com o “transcendente” e, portanto, fora do âmbito subjetivo e psicológico do ser. 

Quando Gross (2013, p. 23) faz a afirmação de que, para Tillich, a “preocupação última” 

não é psicológica e interior, ele alerta para o fato de que essa fé tem um fundamento 

ontológico e fenomenológico que se firma em uma estrutura abrangente que dá sentido 

de vida. 

Tillich tem uma teologia que trabalha vigorosamente os temas da ontologia, pois, 

para ele, a “preocupação última” traz sentido à existência humana, tendo em vista que “se 

realiza no centro da vida pessoal e todos os elementos desta dele participam” (TILLICH, 

1985). Não é apenas um encontro com o incondicionado, mas é o sentido para a 

existência; não é só uma experiência religiosa, mas uma experiência da vida.  

Para Tillich, no contexto religioso estabelecemos o conceito de “preocupação 

última”, que nos faz pensar em uma esfera que não seja das coisas contingentes, mas um 

sentido mais profundo da existência. Isso se dá seletivamente, pois escolheremos entre 

experiências que valem à pena e aquelas que são apenas cotidianas. Seria esse 

processo seletivo e ontológico que nos dirá aquilo que nos preocupará 

incondicionalmente.   

O fato de o homem ter uma preocupação última revela algo de sua natureza, isto 

é, que ele tem a capacidade de transcender o fluxo contínuo de experiências 

finitas e passageiras. As experiências, os sentimentos e pensamentos do homem 

são condicionados e passageiros (TILLICH, 2015, p.10). 

Tillich é um teólogo e, como tal, entende a “preocupação última” como o 

estabelecimento do transcendente em nossa existência. Entende que o ser humano 

busca transcender a sua existência e que, para isso, estabelece a estrutura daquilo que é 

passageiro e daquilo que é o incondicional, colocando como incondicional aquilo que se 

firma como permanente. 

O conceito “preocupação última” seria, para Tillich, aquilo que se estabelece como 

religioso para o ser humano. Ele não vê essa preocupação como algo que seria outra 

coisa senão religiosa, pois nos transcende para aquilo que nos toca incondicionalmente. A 

experiência da finitude e limitação da vida revela essa necessidade religiosa da 

existência, aquilo que vai além de nós mesmos, que é fora de nós e nos atrai. A 

incondicionalidade instala duas perspectivas na teoria de Tillich, que seriam (1) a do 

homem se percebendo como ser e criação, seu anseio enquanto a infinitude e (2) a 
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perspectiva do mundo ao seu redor. Essas perspectivas, juntas, apontam para a 

necessidade do ser humano de transcender tanto em uma perspectiva como na outra.  

O ser humano está infinitamente preocupado pelo infinito ao qual pertence, do 

qual está separado e pelo qual anseia. O ser humano está totalmente preocupado 

pela totalidade que é seu verdadeiro ser e que está rompida no tempo e no 

espaço. O ser humano está incondicionalmente preocupado por aquilo que 

condiciona seu ser para além de todos os condicionamentos que existem nele e 

ao redor dele. O ser humano está preocupado de forma última por aquilo que 

determina seu destino último para além de todas as necessidades e acidentes 

preliminares (TILLICH, 2014, p. 32). 

A preocupação última seria, então, aquilo que direciona nossa consciência para 

significar as coisas ao nosso redor a partir desse anseio infinito que temos, que ao 

mesmo tempo em que nos desprende da condicionalidade nos posiciona diante dela.  

Para Tillich, todas as experiências cotidianas, das paixões e interesses finitos que 

temos seriam, em sua totalidade, preocupações existências, e o que ele concebe como 

“preocupação última” seria aquilo que traz sentido a todas as preocupações e que nos 

apontaria um lugar de conforto e resposta a todas essas outras preocupações. Daí a 

definição desta última como o ambiente da religião. Neste sentido, para poder entender 

esse infinito e incondicional — o que seria, para ele, uma tarefa hercúlea, o ser humano 

só conseguiria perceber o transcendente a partir de categorias finitas e existenciais. 

A preocupação última seria a descoberta do “incondicional”, que traria para o ser 

humano um sentido de si mesmo, um processo Tillich chama de “inquietude do coração” 

(1985, p. 11). Essa inquietude é a busca pela resposta da existência, que está 

engendrada no ser humano e que só seria apaziguada pelo encontro com esse 

“incondicional”. 

A palavra “transcender” aponta para aquilo que é “último” para o ser humano, 

aquilo que está fora de nós e ao mesmo tempo nos identifica. Para Tillich, é tomar 

consciência de que se faz parte de algo maior do que nós mesmos, e que toda 

experiência finita e passageira esconde em si uma fagulha daquilo que é infinito e 

incondicional. O termo que ele usa para isso é “ser possuído”, pois intui que aquilo que 

seria incondicional para o ser humano não está em uma esfera do controlável, mas 

daquilo que se estabelece acima de nós e, portanto, como forma última, intocável e 

incondicional. 
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Estar possuído é um termo muito religioso e até nos traz a ideia de submissão, de 

autoridade sobre ou de algo institucionalizado. Mas esse estar possuído não se refere a 

uma submissão institucional ou a uma tradição cumulativa. É, antes de tudo, uma 

escolha, pois a fé é um risco que se corre. Essa opção é a escolha que fazemos mediante 

o caminho da fé que nos leva a tomar consciência daquilo que nos toca 

incondicionalmente. E o incondicional na vida se torna a opção para entender o meu 

mundo. O mundo, aqui, seria a ideia de todos os elementos da personalidade, como o 

indivíduo se vê. Como afirma Claudio de Oliveira Ribeiro:  

a preocupação última não é somente mais uma função do espírito humano. Ela é 

o que concede sentido e profundidade a todas as funções criativas da vida 

humana e que aponta para o caminho da autotranscedência (RIBEIRO, 2017, p. 

351). 

Lembramos, aqui, que Tillich ressalta a questão da criatividade como uma 

característica divina no ser humano, ou seja, ela seria o impulso do ser criado. Tillich 

aponta para o erro de se designar às preocupações existenciais e finitas o status de 

última, o que, para ele, seria apenas uma fé idólatra, pois seria como tentar estabelecer 

como essencial algo que é existencial e finito. Isso que alcança todos os elementos da 

personalidade teria o sentido de incondicional (TILLICH, 1985, p.15), pois é a verdade que 

abrange toda a vida.  

Por essa razão, “preocupação última” traria um sentido necessário para vida, assim 

como a água é necessária para o peixe. É uma questão de vida e morte, de viver ou 

apenas existir. De acordo com ele, é isso que essa preocupação última nos traz: um 

sentido de vida. Porém, ao mesmo tempo, ela nos traz uma espécie de desconforto que 

não nos deixa acomodados. Parece que, para Tillich, essa “validade última” (1985, p. 53) 

seria inalcançável, inatingível; não se trata de uma solução, mas de uma constante 

procura.  

Tillich ainda fala de uma busca por algo que nos explique e que nos perpetue. 

Precisamos de um processo que nos dê um sentido maior do que tudo o que vimos antes. 

A preocupação última é aquilo que gera valor em nossas vidas e, ao mesmo tempo, 

aquilo que nos aponta. “Nossa preocupação última — aquilo que nos toca 

incondicionalmente — pode nos destruir assim como também nos pode curar. Mas sem 

uma preocupação última não podemos viver” (TILLICH, 1985, p. 15). Mais uma vez ele 

toca nesse sentido necessário de encontrar sua “preocupação última” para poder obter 
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“cura”, uma vida saudável, um processo saudável na busca pelo ser integral e completo. 

Da mesma forma, se não encontramos esse processo transcendente para nossa história, 

desenvolvemos uma identidade disfuncional e alienada. 

Aquilo que é incondicional seria uma busca do ser humano por um sentido maior 

que aquilo que lhe é objetivo, mostrando uma constante insatisfação deste que só poderia 

ser suprida pelo “incondicional”, não como objeto, mas como lugar. Esse encontro com a 

realidade que transcende gera profundidade na vida. A ideia da dedicação total, ou estar 

possuído pelo incondicional, não traz em si o sentido de uma submissão por constatação, 

mas por descoberta, por experienciar um sentido maior do que é finito.   

A “preocupação última” é um ato da pessoa toda. Isso quer dizer que não podemos 

entender esse processo como uma forma de departamentalização da vida, mas de 

integração em que tudo o que é essencial e existencial se converge e se torna parte 

dessa realidade última. Quando falamos de ser integral, ou ser centrado, estamos 

falando, também, em estabelecer o incondicional em nossa vida e de entender que não 

podemos perceber o inteiro se não for dessa forma ontológica. Para Tillich, ter apenas 

uma peça do quebra-cabeça seria o mesmo que não ter nada para vislumbrar a figura 

final.   

“Ser ou não ser”, neste sentido, e uma questão de preocupação última, 

incondicional, total e infinita. O ser humano está infinitamente preocupado pelo 

infinito ao qual pertence, do qual está separado e pelo qual anseia. O ser humano 

está totalmente preocupado pela totalidade que é seu verdadeiro ser e que está 

rompida no tempo e no espaço. O ser humano está incondicionalmente 

preocupado por aquilo que condiciona seu ser para além de todos os 

condicionamentos que existem nele e ao redor dele. O ser humano está 

preocupado de forma última por aquilo que determina seu destino ultimo para além 

de todas as necessidades e acidentes preliminares (TILLICH, 2014. p. 32). 

O termo “preocupação última” envolve exatamente esse sentido, pois nos fala 

sobre preocupação, que faz relação como as coisas ambíguas, finitas e angustiantes para 

o ser humano, e a questão do último, que se refere àquilo que é essencial, incondicional, 

infinito. O termo abrange essa ideia de que na integração entre o essencial e o existencial 

encontramos aquilo que nos “toca incondicionalmente”. 

Tillich destaca três formas nas quais podemos estabelecer essa preocupação 

última. A primeira delas é a “indiferença mútua” (2014, p. 30). Quando indistintamente 

procuramos por respostas últimas, testando essa resposta naquilo que é preliminar, 
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temos uma pergunta última, mas conseguimos perceber essa ressonância nas coisas 

preliminares. A segunda forma seria a “elevar algo preliminar à ultimidade” (2014, p. 30). 

Para Tillich, isso se caracterizaria pela idolatria, pois seria o mesmo que colocar um deus 

ilusório no lugar de um Deus verdadeiro. O problema, aqui, é que, na perspectiva de 

Tillich, aquilo que não é afasta a pessoa paradoxalmente do seu sentido verdadeiro; não 

poderia ser isto e aquilo, mas se escolho isto, automaticamente estou excluindo aquilo. 

Portanto, para ele, esse erro de ultimidade nos levará, inevitavelmente, a uma “frustração 

existencial”. A terceira relação é da “preocupação preliminar como meio e veículo” (2014, 

p. 30), ou seja, o entendimento de que a preocupação última está implícita em toda 

preocupação preliminar e, sendo assim, torna-se o meio pelo qual podemos perceber o 

que é último. Nada se exclui, mas se completa, pois, nesse sentido, o infinito é possuidor 

daquilo que é finito. 

Queremos estabelecer, nesse pensamento, a completude do ser que a tese 

tillichiana implica por meio do conceito de “preocupação última”, pois, para Tillich, essa 

tese é fundamentalmente ontológica. O caminho dessa “preocupação última” também é o 

caminho pelo qual conseguimos vencer as ambiguidades da vida, aonde chegamos na 

experiência daquilo que é incondicional para nós e geramos profundidade à existência 

humana. Para Tillich, “sem uma preocupação última não podemos viver” (TILLICH, 1985, 

p. 15). 

Esse viver não é o fato da morte eminente, mas de uma vida sem sentido, sem 

entender o porquê da sua existência, pois todo ser humano tem em si percepção do ser 

criado, ou seja, a essência do “ser-em-si” que o torna semelhante ao criador. A 

criatividade é essa que aponta para compreendermos o nosso porquê. Não podemos 

chegar à incondicionalidade sem exercer o poder do sermos “eu”.   

Esse é o pano de fundo daquilo que chamamos a “criatividade humana”. Se 

criatividade significa “conduzir o novo ao ser”, o ser humano é criativo em todas as 

direções – com respeito a si mesmo e a seu mundo, com respeito ao ser e com 

respeito ao sentido. Porém, se criatividade significa “conduzir ao ser aquilo que 

não tem ser”, então criatividade divina e criatividade humana diferem 

profundamente. O ser humano cria novas sínteses a partir de um material dado. 

Esta criação é, em realidade, transformação. Deus cria o material a partir do qual 

se podem desenvolver novas sínteses: Deus cria o ser humano; ele lhe dá o poder 

de transformar a si e a seu mundo. O ser humano só pode transformar aquilo que 

lhe é dado. Deus é criador de um modo primário e essencial; o ser humano é 

criador de um modo secundário e existencial. E, além disso, em todo ato de 
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criatividade humana atua o elemento de separação do fundamento criativo. A 

criação humana é ambígua (TILLICH, 2014, p. 262). 

A criatividade é essa característica que aponta primeiro para individualidade do ser 

humano como ser criado, a qual lhe dá um sentido único de incondicionalidade e um 

sentido único de ser, mas também traz a percepção de que somos parte de um todo, 

tendo em vista que o incondicional está em todas as coisas e nada no nosso mundo está 

excluído desse princípio maior que nos individualiza e nos dá liberdade de ser. Esse 

modo criativo e secundário é exatamente nossa marca identitária.  

Quando, em nossa experiência de transcendência, encontramos nossa 

preocupação última, também encontramos o nosso sentido e profundidade da vida, o que 

Tillich chama de autotranscedência. Ele conclui que a vida é fundamentada por 

ambiguidades, e enquanto não pudermos discernir entre o que seriam as ambiguidades, 

existencial e essencial, não conseguiremos entender quem somos. Essa é a razão pela 

qual ele usa o termo “ser centrado” para esse processo de descoberta ontológica. 

4. Fé como sentido 

Embora Tillich não apresente o tema do sentido de vida de uma forma direta e 

intencional, esse assunto permeia todo o seu conceito de fé, pois, para ele, a fé (e 

consequentemente a religião) é caminho que gera sentido à vida humana. Em suas obras, 

ele aborda principalmente as questões ontológicas do ser, estabelecendo a questão 

fundamental entre o ser-em-si e o não-ser, que é a grande angústia da existência 

humana: a ambiguidade entre o existencial e o essencial, que são dilemas na busca para 

além de si e que traz sentido à existência. 

Se queremos trabalhar com as obras de Tillich e Fowler, buscando aproximações, 

não seria justo deixar a perspectiva do sentido de vida fora de nossos diálogos, pois, 

como sabemos, o tema dos estágios da fé e a busca de sentido é um tópico potente na 

tese de Fowler. Por isso, acreditamos ser importante buscar esse paralelo em Tillich para 

analisar se há aproximações possíveis ou não. 

Poderíamos aventar que essa “preocupação última” transfere um sentido último à 

nossa existência. Estar possuído pelo incondicional não é o fato de deixar as incertezas 
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da realidade cotidiana, pois a fé corre risco e a religião está imbuída das ambiguidades da 

vida. A fé que estiver baseada em coisas finitas e mensuráveis é fé vazia de sentido; o 

sentido precisa estar fora de nós mesmos, fundamentado na “incondicionalidade”. 

Portanto, ele não é definido, mas define e gera sentido às demais coisas neste mundo.  

Como indica Tillich: “A primeira relação é predominante na vida cotidiana com sua 

oscilação entre situações condicionadas, parciais, finitas e experiências e momentos em 

que a pergunta pelas coisas últimas da existência se apodera de nós” (2015, p. 30). O 

caminho da “preocupação última” é um caminho de questionamentos existenciais que “se 

apodera de nós”, ou seja, algo que estamos buscando por causa dessa angústia do ser e 

deixar de ser. Para ele, essa é uma pergunta essencial da existência humana e sua 

resposta não pode ser negada em detrimento da realização existencial e da completude 

do ser. 

A “preocupação última” de que fala Tillich é de inquietude existencial que nos 

incomoda para o que é último e incondicional. É por isso que, para ele, não se pode ter o 

que é último apenas como um objeto, sem a preocupação que o envolve. Não podemos 

ter certezas sem primeiro passar pela insegurança das incertezas existenciais. Desse 

modo, segundo Tillich, no “ser” também está incluso o “não-ser”5. Como afirma, “a fé gira 

em torno de um problema existencial: em torno da questão de ser ou não-ser” (TILLICH, 

1985, p. 27). Dito de outra maneira, não existem certezas existenciais sem as dúvidas que 

as baseiam; não se responde nada se antes não tivermos uma pergunta que nos mova.  

Nós só podemos compreender a relação entre fé e coragem se tomarmos o termo 

corrente de coragem numa acepção mais ampla. Coragem como elemento da fé é 

arriscar a afirmar-se a si mesmo diante dos poderes do “não-ser”, pelos quais todo 

ser finito está ameaçado. Mas onde há risco e coragem também existe a 

possibilidade do fracasso, e essa possibilidade se encontra em todo ato de crer. É 

um risco que precisa ser levado em troca (TILLICH, 1985, p. 15).  

Vemos, então, que a ideia dessa pergunta essencial e ontológica, que torna a 

vida “digna de ser vivida”, está presente de forma universal em todo ser humano, diante 

da força do “não-ser”. Nota-se que, para Tillich, a “preocupação última” é naturalmente 

uma questão religiosa, pois a religião tem essa natureza fundamental de responder ao ser 

humano sobre a sua existência. As perguntas sobre a existência só podem ser 

                                                         
5 Tillich aborda esse tema no livro Coragem de ser (1992, p. 30), afirmando que no ser já está também 
incluída a ideia do não-ser. Esse seria o grande dilema do ser. 
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respondidas pela religião. É importante esclarecer que essa religião de que Tillich fala não 

é a religião institucional, mas aquela que nos proporciona a “autotranscendência”. 

É preciso abordar o tema da “autotranscendência”. Em seu livro Teologia 

sistemática (2014), Tillich trata a questão da transcendência como um processo inerente 

ao ser humano em busca de algo que é maior do que si. A autotranscendência é essa 

inconformidade com a finitude, como ele mesmo diz, a “angustia” do não-ser. Ou seja, o 

ser humano tem a necessidade pela transcendência, ele precisa entender uma existência 

fora de si mesmo, que gera sentido para a existência finita que nos conduz ao não-ser de 

uma forma compulsória. 

Para Tillich, a autotranscendência seria a busca por “sentidos últimos” que 

qualificam a vida, não em termos de grandeza, mas de profundidade, de sentido, o que, 

para ele, tem seu fundamento nesse processo da religião.  

A vida autotranscendente aparece no espelho da consciência do ser humano 

como tendo grandeza e dignidade. Grandeza pode ser entendida em termos 

quantitativos e, neste sentido, pode ser medida; mas a grandeza da vida no 

sentido de autotranscendência qualitativa. O grande, no sentido qualitativo, mostra 

um poder de ser e de sentido que o toma representante do ser e sentido últimos e 

lhe confere a dignidade de tal representação (TILLICH, 2014, p. 546). 

Outro ponto que seria interessante sublinharmos é que a “autotranscendência”, 

para Tillich, é relacional. Ela está intimamente relacionada com a cultura e a moral. Ele 

ressalta que a cultura gera o desejo pelo transcendente quando também aponta caminho 

para a transcendência. 

Assim, a relação essencial entre religião e cultura — “a cultura é a forma da 

religião, e a religião é a substância da cultura” — se concretiza na Comunidade 

Espiritual. Contudo, embora sem-ambiguidade, não está privada de sua dinâmica 

(TILLICH, 2014, p. 610). 

Por esse aspecto, percebemos que a teologia de Tillich afirma uma dependência 

relacional para a transcendência. Ainda que aponte que esse processo de fé, como sendo 

“aquilo que nos toca incondicionalmente”, é necessariamente uma busca de sentido pelo 

indivíduo, esse desejo não seria algo totalmente alheio ao seu relacionamento cultural. 

É importante observar o quanto Tillich enfatiza o tópico da cultura, ou seja, as 

questões relacionais no desenvolvimento desse processo da transcendência, pois ainda 

que sempre indique ressalvas quanto a esse processo intermediado, deixa claro que é um 
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padrão no processo da fé. Precisamos fazer esse parêntese, haja vista que, sem 

considerar o tema da autotranscedência, não podemos entender algumas questões da fé 

em relação à cultura. Poderíamos entender equivocadamente que, para Tillich, a fé que 

se constrói em comunidade não seria fundamental, mas apenas a experiência da busca 

incondicional pelo incondicionado, a busca pelo que nos “toca incondicionalmente”. Mas 

vemos que Tillich não simplifica o processo da fé, pois ele é construído com diversas 

variantes, uma delas sendo a questão relacional da cultura. 

Falando sobre cultura e religião, Etienne Alfred Higuet explica que, para Tillich, 

existe uma tendência à institucionalização da religião, transformando-a em um fenômeno 

apenas cultural e moral. Podemos perceber que Tillich deixa claro que essa religiosidade 

cultural não pode determinar a nossa existência, pois está profundamente aquém do 

incondicional. Segundo Higuet, o incondicional seria a via inversa à da cultura, que partiria 

ontologicamente do incondicional para a nossa existência. 

O conceito de cultura é aqui um processo que apontaria para o incondicional, 

porém sempre limitada ao ambíguo, à angustia do não-ser e à finitude humana.  

 
Por outro lado, o religioso é também o ambíguo, o irracional, o equívoco, marcado 

pela estrutura de alienação do ser humano. Por isso, existe também a religião no 

sentido estrito como esfera separada de crenças e de culto, em consequência do 

pecado e da alienação, enquanto o Reino de Deus não vem... Daí resulta uma 

tendência à profanização: o ser humano institucionaliza sua religião, a transforma 

num fenômeno cultural e moral entre outros; e uma tendência à idolatria, à 

demonização, quando uma preocupação segunda é erguida ao nível da 

preocupação suprema, quando identifica-se o portador do sagrado com o 

incondicional. Nesse caso, o ser humano esquece que sua religião é apenas 

humana e a absolutiza, a confunde com o Incondicionado (HIGUET, 2019, p. 14). 

 
Esse método da correlação de Tillich assinala uma teologia apologética, que leva 

em consideração o indivíduo receptor da mensagem. Para ele, o papel da cultura e do 

indivíduo na cultura são igualmente importantes. Por isso, poderíamos dizer que, para 

Tillich, a religião é um processo de mão dupla, em que o incondicional gera sentido e 

profundidade à existência, mas também a cultura e o indivíduo estabelecem sua 

consciência ao incondicional. 

 
Voltamos, então, para a questão de que de fato existe uma pergunta essencial em 

todo ser humano que se traduz por uma “preocupação última”, que não pode ser 
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respondida exclusivamente, por meio de uma cultura e seus símbolos da fé. Essa questão 

só se responde de forma transcendente e incondicional.  

O conceito ontológico de vida e sua aplicação universal requerem dois tipos de 

consideração, a “essencialista” e a “existencialista”. A primeira trata da unidade e 

diversidade da vida em sua natureza essencial. Ela descreve aquilo que se 

poderia chamar de “unidade multidimensional da vida". Somente se entendermos 

esta unidade e a relação das dimensões e âmbitos da vida, podemos analisar 

corretamente as ambiguidades existenciais de todos os processos da vida e 

expressar adequadamente a pergunta pela vida sem ambiguidade, ou vida eterna 

(TILLICH, 2014, p. 476). 

Para Tillich, essa pergunta existencial, do sentido da vida, sempre será elaborada 

no coração humano, seja consciente, seja inconscientemente, por consciência religiosa 

ou não. Pois o incondicional, ao qual muitos tratarão nominalmente por “Deus”, é, uma 

experiência essencial na busca por sentido de vida. 

Percebemos, nos escritos de Tillich, esse efeito em que a “preocupação última” 

traz sentido para a vida. Portanto, o contrário também é verdadeiro: quando negamos 

nossa “preocupação última”, podemos vivenciar a frustração existencial. Dessa forma, ele 

afirma:  

Na fé verdadeira a preocupação incondicional é o estar tomado pelo que é 

verdadeiramente incondicional; a fé idólatra, em contraste, eleva coisas 

passageiras e finitas à categoria de incondicionais. Esta adulteração leva 

fatalmente à “frustração existencial”, que solapa as bases da existência humana 

(TILLICH, 1985, p. 12). 

A falta do incondicional na vida de qualquer pessoa gera a “frustração existencial”. 

Para Tillich, isso se traduz em não se encontrar com esse motivo maior para a existência, 

o além de si que nos possibilita sair da angústia do não-ser. A experiência da 

transcendência traz sentido e profundidade, e aponta para todas as dimensões 

existenciais de nossa vida como fator dessa obra criadora.  

Precisamos entender, ainda, que aquilo que nos toca incondicionalmente nos 

incita a uma pergunta existencial. Essa pergunta existencial nos leva a reconhecer que 

vivemos em uma ambiguidade do que é finito e condicional, porém instigados a 

transcender tudo isso para trazer sentido a todas as outras coisas penúltimas da vida. 

Somos impulsionados a buscar no meio dessas coisas um sentido maior de 

transcendência, de incondicionalidade. Essa ambiguidade não pode ser desfeita, pois, por 

um lado, cairia em um ceticismo idólatra ou em uma religiosidade idólatra. Para Tillich, 
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“existe uma só atitude que não encerre risco e contenha certeza imediata: a de o homem 

ficar entre sua própria finitude e a possibilidade de alcançar o infinito. Nisto se resumem a 

grandeza e a dor da existência humana” (TILLICH, 1985, p. 16). 

Não podemos, segundo Tillich, ter uma segurança racional que nos garanta 

certeza de tudo nessa nossa busca ontológica, pois, para ele, a fé é uma “aposta” que ao 

mesmo tempo nos traz segurança, mas também nos lança na dúvida, uma vez que “a 

dúvida está dentro da fé” (1985, p. 65), tirando de nossas mãos todo o controle. Não 

podemos acreditar que exista um meio termo que nos garanta um lugar confortável, sem 

riscos e sem dúvidas. Permanecer no meio do caminho não seria uma opção para o 

autor, pois isso geraria o que ele chama de frustração existencial, falta de sentido de vida.  

Gross, em seu trabalho sobre Conceito de fé em Paul Tillich, cita um trecho da 

obra What is Religion (1973), que traduziu do alemão e nos ajuda a pensar a questão do 

sentido: 

Em cada consciência de sentido três coisas estão presentes: Primeiro, a 

consciência da estrutura de sentido, na qual cada sentido individual se encontra e 

sem a qual ele não teria sentido; segundo, a consciência de que a estrutura de 

sentido tem sentido, e com isso também de que cada sentido individual o tem, isto 

é, a consciência de um sentido incondicional que está presente em cada sentido 

individual; terceiro, a consciência a respeito de uma exigência, sob a qual cada 

sentido individual está, de realizar o sentido incondicional (TILLICH, 1959, p. 318 

apud GROSS, 2013, p. 17).6 

O fato é que é muito importante pensarmos Tillich a partir do incondicional que 

traz sentido para o indivíduo. Precisamos entender que Tillich, aqui, aponta três princípios 

na dinâmica de sentido: o sentido estrutural, a consciência dessa lógica estrutural que se 

mostra coletiva e o sentido individual e particular. Ou seja, para Tillich, o sentido 

incondicional não seria o único nível de sentido, como podemos perceber em seu livro 

“Dinâmica da fé”. Nesse texto, ele deixa claro que o terceiro nível de sentido é o que traz 

esse entendimento do incondicional, isto é, o indivíduo em sua busca pessoal pelo 

transcendente é que se depara com aquilo que o toca incondicionalmente. Ele não aponta 

                                                         
6 “There are three elements in any awareness of meaning. First, an awareness of the interconnection of 
meaning in which every separate meaning stands and without which it would be meaningless. Second, an 
awareness of the ultimate meaningfulness of the interconnection of meaning and, through that, of every 
particular meaning, i.e., the consciousness of an unconditioned meaning, which is presented in every 
particular meaning. Third, an awareness of the demand under which every particular meaning stands, the 
demand to fulfill the unconditioned meaning” (TILLICH, 1973, p. 57). 
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esse caminho de forma coletiva, ou que poderíamos chegar a esse lugar por meio da 

experiência alheia, da religião ou da comunidade de fé. 

Fica claro em todo o texto de What is Religion? (1973) que o tema “sentido” está 

inserido como apêndice ao tema do “incondicional”. Por esse motivo, não poderíamos 

deixar de lado o tema sentido, ainda que isso não esteja tão abordado em “Dinâmica da 

fé”. Sendo assim, precisamos entender que quando Fowler fala sobre a “busca de 

sentido”, talvez ele esteja juntando em seus escritos a influência integral de Tillich sobre o 

tema e não somente a do livro específico por ele citado. 

Outra citação de Tillich que encontramos no texto de Gross é esta: 

O caráter significativo de todo sentido é o fundamento, mas também o abismo de 

cada sentido, também da forma incondicional de sentido. A ideia de que em uma 

forma incondicional de sentido se esgotaria todo fundamento de sentido anularia a 

infinitude interna do sentido; ela não poderia excluir a possibilidade de que todo 

sentido mergulhasse no sem sentido. O caráter incondicionalmente significativo de 

todo sentido se apoia na consciência da impossibilidade de se esgotar o sentido 

do fundamento do sentido (TILLICH, 1959, p. 319 apud GROSS, 2013, p. 19).7 

 Tillich, aqui, alude a um caráter inesgotável da apropriação de sentido por meio da 

experiência da transcendência. A questão, então, se estabelece: que o caminho da 

transcendência, ao que é incondicional, é também nossa busca pelo sentido. Ao que 

parece, Tillich aponta para um processo em espiral sobre o sentido e o incondicional.  

Assim, se a nossa “preocupação última” é a consciência do incondicionado, entendemos 

também que a nossa “preocupação última” é geradora de sentido para nossa vida.  

Veremos, no decorrer do nosso trabalho, que a “preocupação última”, na visão de 

Tillich, não é algo que nos traria um processo sistematizado para “o incondicional”, não 

como referência a um objeto divino, mas a uma percepção transcendente. Essa 

percepção Tillich chama de fé. Esse ser tocado, estar possuído, é, de fato, a grande 

aposta que se chama fé, um ato de liberdade que nos traz o sentido do ser-em-si, algo 

que nos é necessário e nos gera sentido. 

                                                         
7 “The meaningfulness of all meaning is the ground, but it is also the abyss of every meaning, even of an 
unconditioned form of meaning. The idea that in an unconditioned form of meaning all ground of meaning 
exhausts itself would abolish the inner infinity of meaning; it would not be able to get rid of the possibility that 
all meaning might sink into meaninglessness. The unconditioned meaningfulness of all meaning depends 
upon the awareness of the inexhaustibility of meaning in the ground of meaning” (TILLICH, 1973, p. 58). 

 



 

 35 

A perda do sentido, na concepção de Tillich, é o fato de não se correr risco, e isso 

acontece quando usamos apenas a nossa lógica racional, que nos estabelece um chão 

extremamente compacto de certezas, onde não temos lugar para a nossa imagem 

criativa. Dedicar-se incondicionalmente a algo é, para Tillich, um ato de fé e amor. Ele 

mesmo identifica Marcos 12:29, cujo cerne seria o amor, como a essência desse princípio 

último em nossa vida: 

Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o 

Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo 

o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as 

tuas forças; este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: 

Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do 

que estes. 

Essa entrega incondicional é um ato de amor, pois não amamos somente pela 

razão, mas pelo sentido; não por meio de coisas baseadas no que é condicional, pois isso 

seria interesse e não amor. Assim, quando falamos em fé, precisamos entender que não 

estamos falando de coisas finitas, mas do se lançar ao risco conscientemente, ao amor.   

O risco da fé como dedicar-se a algo que me toca incondicionalmente é de fato o 

maior risco que uma pessoa pode tomar sobre si. Pois se a fé de uma pessoa se 

evidencia como ilusória, isso pode levar a que essa pessoa perca o sentido de sua 

vida. Ela vê que se entregou a si mesma, a verdade e a justiça a algo que não 

merecia esta dedicação. Tal pessoa desistiu do que lhe é mais intimamente 

próprio, sem ter qualquer esperança de recuperá-lo (TILLICH, 1985, p. 16). 

Tillich esclarece essa relação entre sentido de vida e a fé. Em sua expressão, ele deixa 

implícito que o desenvolvimento de uma fé distorcida e apenas baseada no condicional e finito, 

tolhida da transcendência, gera uma falta de sentido para o ser humano. Portanto, é possível 

afirmar, ainda que Tillich não aborde tão explicitamente assim, que a fé e o sentido de vida estão 

intimamente ligados. 

Mais à frente queremos discorrer melhor essa ideia de religião e sentido em relação ao 

conceito de Fowler de fé e, assim, perceber se essa perspectiva tillichiana está implícita em sua 

teoria. Pois, para Fowler, a fé pode ser simplesmente humana, mas, para Tillich, não há sentido 

fora da religião ou da experiência de fé, do estar possuído incondicionalmente.  

Como já dissemos, Tillich associa esse princípio ao “amar a Deus sobre todas as coisas”, 

um amor incondicional. O caráter da fé é se dedicar incondicionalmente, se entregar de forma total 

ao risco da fé. Não poderíamos tratar, então, de algo tão profundo da vida sem falar de sentido, 

pois a autotranscendência é quebrar a barreira do ordinário e finito na direção de algo que está 
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fora de nós, mas que nos dá esse sentido. Ou seja, para Tillich, não poderíamos ter sentido de 

vida sem aquilo que está além de nós mesmos.  

O que tentamos fazer neste capítulo é gerar uma base de entendimento sobre os principais 

conceitos da teologia de Paul Tillich para, assim, podermos compreender as aproximações 

possíveis entre ele e James Fowler. É claro que, tratando-se Tillich, toda explicação é limitada 

devido à profundidade de suas teses. Porém procuramos priorizar o que entendemos ser os textos 

citados por Fowler a respeito de Tillich e, dessa maneira, sermos os mais adequados possível em 

nosso projeto. Queremos apresentar, a seguir, alguns princípios da teologia de Fowler para, 

então, tentarmos trazer conclusões adequadas. 



 

CAPÍTULO 2 

JAMES FOWLER E O DESENVOLVIMENTO DA FÉ 

Neste capítulo, abordaremos algumas das bases fundamentais do pensamento de 

James W. Fowler8, assim como, em um segundo momento, o quanto seu pensamento 

recebeu influências de Paul Tillich. Trataremos especificamente de um tema fundamental 

nos escritos de Fowler, que é o “ambiente último”, e verificarmos as aproximações 

possíveis entre sua ideia de “ambiente último” e a de “preocupação última”, de Tillich. 

Além disso, refletiremos como esses dois pensadores convergem suas pesquisas ao 

conceito das ultimidades — “preocupação última”, segundo Tillich, e “ambiente último”, 

segundo Fowler. 

Fowler foi psicólogo e teólogo estadunidense, professor de Teologia e 

Desenvolvimento Humano da Emory University. Ele desenvolveu pesquisa sobre 

religiosidade e fé com trezentas e cinquenta e nove pessoas de diversas faixas etárias, 

confessionalidades e etnias, cujo resultado se tornou o livro Estágios da fé: psicologia do 

desenvolvimento humano e a busca de sentido, que publicou em 1981 e teve grande 

repercussão para esse tema de estudos. É importante dizer que sua pesquisa foi 

fundamentada nos princípios psicológicos de Jean Piaget, Erick Erikson e Lawrence 

Kohlberg e, no que se refere à teologia, suas bases vêm principalmente do teólogo 

alemão, naturalizado estadunidense, Paul Tillich, especialmente os fundamentos de fé 

compartilhados em seu livro Dinâmica da fé.  

                                                         
8 James W. Fowler, estadunidense nascido em Reidsville, foi teólogo, psicólogo e pastor. Filho de bispo da 
Igreja Metodista Unida,  formou-se pela Universidade de Duke e fez doutorado e pós-doutorado em Harvard. 
Foi diretor do Centro de Pesquisas na Fé e Desenvolvimento da Moral e do Centro de Ética na Universidade 
Emory. Foi deão em Harvard, no Programa de Ética e Sociedade. A partir de 1972, começou estudos sobre 
o desenvolvimento religioso e, em 1981, publicou seu trabalho sobre esse tema, Estágios da fé: psicologia 
do desenvolvimento humano e a busca de sentido, baseando-se em autores como Jean Piaget, Lawrence 
Kohlberg e Erik Erikson, bem como em teólogos como Paul Tillich e Richard Niebuhr. Cf. 
https://www.biola.edu/talbot/ce20/database/james-fowler. Acesso em: 21 set. 2020. 

 

https://www.biola.edu/talbot/ce20/database/james-fowler
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Percebe-se que muitos autores que estudaram o trabalho de Fowler não 

apontaram a “busca de sentido” como sendo um tema importante nele, o qual quase fica 

subentendido ou negligenciado nas dissertações sobre a sua obra. Quando alguém fala 

sobre Fowler, quase sempre foca seus estudos nos estágios da fé ou no processo de 

desenvolvimento humano, porém é escasso o interesse sobre o aspecto da “busca de 

sentido”.  

É fato que Fowler vincula o processo de descoberta da fé ao estabelecer “sentido 

de vida”, sendo o sentido como um processo de descoberta desse “ambiente último”. 

Podemos perceber claramente essa possibilidade em seus escritos. Por essa razão, 

trabalharemos mais profundamente o que Fowler entende por “ambiente último”, além do 

que já pontuamos anteriormente: se esse conceito recebeu alguma influência da 

concepção tillichiana de “preocupação última”. Isso significa que nosso estudo também 

tem como alvo pensar esse conceito muito importante nos escritos de Fowler, o qual 

muitas vezes é relegado a uma pequena citação de rodapé, mas que entendemos ser 

fundamental em sua teologia. Para que possamos compreender o que autor nos propõe, 

precisamos visitar alguns conceitos igualmente importantes do pensamento fowleriano, 

tais como fé, crença e religião. 

1. Fé, crença e religião 

Logo no início de Estágios da fé, Fowler aponta as diferenças desses três temas de 

uma forma muito didática. Parece que ele, anteriormente, acrescenta outro elemento, a 

que denomina de “fé humana”, como uma categoria diferente, como se fosse uma 

dimensão universal da fé. O fato que analisaremos mais adiante é sua declaração de que 

a “fé não é sempre religiosa”, sendo que Tillich diz o contrário. 

 Para Fowler, as perguntas e questionamentos da vida geram sentido e visão de si 

mesmo em relação ao “campo de força da vida” (FOWLER, 1992, p. 15). Vemos que a 

pergunta ontológica engendrada no interior de cada indivíduo vem por meio da fé e pode 

gerar “sentido de vida”. O “sentido de vida”, então, toma um papel protagonista no 

pensamento de Fowler, pois, para ele, a fé é desenvolvida no coração humano para 

responder às perguntas ontológicas que sempre assombraram a sua alma. 
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Nesse sentido, a ideia de uma fé universal, para Fowler, é o processo pelo qual o 

ser humano desenvolve uma vida significativa (FOWLER, 1992, p. 15), o que poderíamos 

perceber como dois pensamentos distintos aqui: um que seria uma fé não tocada pela 

transcendência outro que se desenvolve eminentemente naquilo que é existencial, nos 

processos culturais, institucionais e nos relacionamentos. 

Precisamos observar, então, que Fowler declara que a “fé não é sempre religiosa” 

(1992). Ao que parece, o que Fowler quer dizer é que existiria um processo natural de 

“busca de sentido” que nos conduziria à fé, uma busca de significados que precisa ser 

estabelecida na vida, um “pano de fundo de significados” como ele chama, os quais 

precisam estar estabelecidos para prerrogativa da própria vida. Todos nós 

estabeleceríamos naturalmente esse processo em que descobrimos um pano de fundo 

para a vida, um processo de sentido para tudo ao meu redor, uma matriz de sentido que 

estabelece também o meu fundamento de fé. Fowler denominaria esse “pano de fundo” 

de “fé humana”. 

Para Fowler (1992), o ser humano necessita estabelecer um sentido de vida para 

poder viver, e isso independe da sua religião ou fé. É esse processo natural que 

estabelece um sentido lógico, que nos tira do pensamento niilista da vida, de uma vida 

sem sentido e sem pano de fundo. Como ele afirma, nós “exigimos sentido”.  É relevante 

ressaltarmos o princípio em Fowler para criarmos um diálogo do seu pensamento com o 

de Tillich sobre esse processo de construção de sentido, desse processo ontológico que 

seria inseparável da natureza humana e é uma característica inerente a todos/as.  

É importante salientar que, para Fowler, nós não temos o controle sobre a fé, pois, 

ao que parece, na sua concepção a fé é esse processo diverso em nossa vida, relacional 

e cumulativo, que perpassa a nossa existência. Não seria apenas um processo racional 

ou empírico, mas uma estrutura conduzida pela vida. Poderíamos tentar definir essa 

diferença como um processo totalmente autônomo, com um sentido, e outro com valores 

pré-estabelecidos que determinam, de certa forma, a vida.  

A teoria de Fowler sobre o desenvolvimento da fé tem sido questionada 

exatamente pelo fato de ele orientá-la na fé como geradora de sentido de vida. Outros 

autores, principalmente da área da psicologia, pautam no desenvolvimento religioso uma 

parte da existência. Neste sentido, percebe-se que o “ambiente último” refutaria esses 
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questionamentos, pois ele não seria apenas uma utopia, mas um modo pelo qual 

“arrumamos o cenário e captamos o enredo das peças de nossas vidas” (FOWLER, 1992, 

p. 36). A questão que diferencia Fowler nesse sentido é que, segundo ele, a fé não é algo 

racional e genérico. A fé sem a perspectiva do “ambiente último” se torna uma mesma 

coisa em formatos diferentes e perde o seu sentido de profundidade. Uma segunda 

dimensão é que essa fé é um processo para chegada em um lugar. Haveria, portanto, 

para Fowler, um único ambiente que traria sentido a todo o enredo da vida. 

Outra afirmação de Fowler é que a fé é relacional e, por isso, vinculada à “lealdade 

a um centro transcendente de valor e poder” (1992, p. 24). Isso significa que essa 

lealdade não seria apenas por meio de uma reprodução cultural, mas pela experiência 

com o transcendente, algo que está fora de nós. A fé religiosa é essa experiência dialética 

com o outro, que nos leva a perceber uma ontologia nessa “estrutura abrangente de 

sentido” (1992, p. 35).  

2. Fé relacional 

A base teológica para a pesquisa de Fowler sobre a fé envolveu, além de Tillich, 

outros teólogos como H. Richard Niebuhr e Wilfred Cantwell Smith. Certamente, outras 

referências contribuíram para todo o escopo do seu pensamento. Se olharmos de uma 

forma mais atenta para os escritos de Fowler, notaremos, por exemplo, que ele não dá os 

devidos créditos à influência de Niebuhr na construção do seu pensamento (1992, p. 115). 

Ele não usou a teologia de Niebuhr de forma integral, mas como uma base para a sua 

argumentação. Sabemos, porém, que Niebuhr tem uma grande influência na teologia de 

Fowler quanto à fé relacional, que é uma marca no discurso de Niebuhr.  

Niebuhr, o teólogo que escreveu o livro “Cristo e cultura” 9, e é aquele cuja teologia 

mais se aproxima das concepções relacionais de Fowler, pois trabalha o conceito da “fé 

relacional”, aponta para o entendimento da tríade da fé10, uma formulação desenvolvida 

por Fowler. É fato que Fowler reconhece o seu débito (1992, p. 115) para com Niebuhr 

por causa da dissertação que desenvolveu enquanto estudante na Harvard Divinity 

                                                         
9 NIEBHUR, Richard. Cristo e cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 
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School, quando escreveu sobre o “desenvolvimento da posição teológica de H. Richard 

Niebuhr” (1992, p. 42). O que entendemos é que Niebuhr exerceu influência no 

pensamento de Fowler principalmente quanto à religião e cultura. 

O conceito de “transcendente” é bem interessante na perspectiva fowleriana, posto 

que essa palavra é muito usada em seus primeiros escritos. Isso, porém, foi sendo 

suavizado, principalmente em Estágios da fé, pois ele muda a perspectiva de 

transcendente para “centro transcendente de valor e poder” (1992, p. 40). Posteriormente, 

ele utiliza esse centro apenas como “centro compartilhado de valor e poder” (1992, p. 24). 

Essa foi uma mudança muito significativa. Percebemos que, para Fowler, esse “centro”, 

em um primeiro momento, seria um processo direto que levaria à transcendência. No 

entanto, a partir do desenvolvimento mais acentuado dessa estrutura psicológica da fé, 

ele passa a estabelecer esse “centro” apenas como um meio para o transcendente. Nem 

toda experiência que geramos nesse processo triádico de Fowler — entre “eu”, o “outro” e 

o “centro compartilhado de valor e poder” — pode nos estabelecer valores que sejam 

mais elevados em nossa vida, porém nem sempre possuem um aspecto religioso ou de 

fé, podendo ser apenas uma questão ética e moral. 

Outro teólogo que também influenciou Fowler é W. Smith, que trabalha essa 

questão relacional e o transcendente: 

O cuidadoso trabalho de Smith, com um impacto cumulativo que dificilmente posso 

comunicar aqui, nos ajuda a ver que, para atingir qualquer nível significativo de 

profundidade, a curiosidade acerca do que “eles creem” deverá tornar-se a 

pergunta da fé: “Em que, ou em quem você coloca o seu coração? A que visão da 

correta relação entre os seres humanos, a natureza e o transcendente você é 

leal?” (FOWLER, 1992, p. 25). 

 A profundidade está intimamente ligada ao contexto da transcendência, ou seja, 

podemos ter experiências cumulativas que não geram profundidade a ponto de alcançar o 

status da fé, as quais permanecem na superficialidade e não se tornam fundamentos para 

a fé. Esse aspecto da transcendência, que acontece na comunidade de fé, é algo que 

Fowler não desenvolverá em seu trabalho, pois, ainda que de forma muito diferente de 

Tillich, para ele, esse mesmo indivíduo que recebe influência de outro para estabelecer 

seus valores e autoridade também tem, em seu desenvolvimento de fé, uma experiência 

                                                                                                                                                                                           
10 “Tríade da fé” é um conceito elaborado por Fowler, de acordo com quem a fé se desenvolve em um 
processo tridiádico, entre “eu”, o “outro” e o “centro compartilhado de valor e poder”. Esse processo se 
desenvolve de uma maneira orgânica, em que todos os elementos da tríade se retroalimentam.  
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única e ímpar. Mesmo que as respostas que damos mediante a essa fé, nessa 

perspectiva, tenham o caráter do transcendente, elas seriam desencadeadas por uma 

tradição “cumulativa”, a qual Smith chama de “a causa mundana”. O transcendente, neste 

sentido, teria ainda o seu valor profundo e individual, mas fruto de uma experiência 

anterior. 

Precisamos entender que ação relacional da fé não estabelece o transcendente, 

porque isso seria um “repousar do coração”, uma vontade de cada indivíduo. Contudo, ao 

mesmo tempo, essa relação aponta o caminho para o transcendente. Como afirma 

Fowler: “Porém, se se compreende a fé como confiança no outro e como lealdade a um 

centro transcendente de valor e poder, então a questão da fé — e a possibilidade de fé 

religiosa — torna-se novamente viva e aberta” (FOWLER, 1992, p. 24). 

Vemos, na concepção de Fowler, não apenas uma fé transcendente, mas também 

uma fé relacional que produz aquilo que ele chama de “condições últimas”. Parece que 

essa afirmação de condições últimas é um tanto diferente da perspectiva de “ambiente 

último”. Queremos nos ater mais detalhadamente a esse conceito, pois entendemos que, 

assim como Fowler pode ter recebido influência de Smith e Niebuhr sobre a questão da fé 

relacional e imaginativa, a questão o “ambiente último” está, de certa forma, relacionada 

com a “ultimidade da fé” desenvolvida por Tillich.  

A questão da “condição última” tem a ver com o indivíduo e a sua visão diante do 

“ambiente último”. Todas as coisas que recebemos pela tradição cumulativa da fé nos 

oferecem, de certo modo, um fundamento sólido quanto às questões últimas da fé. Ou 

seja, estabelecemos o corte sobre aquilo que é existencial e aquilo que é transcendente. 

Para Fowler, no entanto, um ingrediente muito importante nesse processo é a 

imaginação. Como ele explica, “elas despertam as pessoas para uma percepção 

imaginativa das condições últimas da existência e capacitam-nas a celebrar ou assentir às 

visões de valor e poder transcendentes que elas medeiam” (1992, p. 36). A condição 

última da existência aponta para a questão da identidade da fé. Baseia-se no princípio da 

fé como geradora de identidade, e essa “condição última” traz a experiência de uma 

ultimidade pessoal, existencial e psicológica. 

Um termo muito utilizado por Fowler em sua primeira fase (1974 a 1978), o qual 

começa a desenvolver o conceito do “centro compartilhado de valor e poder” que, como 
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poderemos ver logo abaixo, ainda não era visto por ele como um “centro”, mas apenas 

um processo de consolidação dos valores gerados no compartilhamento da vida. 

Podemos citar sua ideia em “Life Maps” (1978) de  way-of-being-in-relation (modo de ser 

em relação). Diante desse pensamento tridiádico, da formação da fé, é possível 

identificar, em seu entendimento, algumas importantes alterações. 

Queremos pensar em alguns aspectos que foram se transformando na perspectiva 

de Fowler. Em Life Maps, ele aponta essa mesma estrutura tridiádica da fé, porém de 

uma forma diferente: 

                                            Shared Causes 

                                                   Or Values 

 

                                               Trust-in and 

                                                 Loyalty to 

      Self                                                                                      Others 

(FOWLER, 1978, p. 20) 

Esse é o diagrama demonstrado por Fowler em Life Maps. Em Estágios da fé, ele 

ressalta uma diferença em relação a esse mesmo diagrama. Nesse primeiro sentido, 

Fowler entende que os valores e causas compartilhados estão estabelecendo uma base 

de confiança e lealdade que sustentam essa estrutura de fé.  

A ideia é que a experiência relacional estaria sempre em movimento, e a sua 

sustentação seriam a confiança e lealdade. O relacionamento, então, seria esse 

propósito. Não alcançaríamos esse centro de valor e causa se não estivéssemos em 

relacionamento de confiança com pessoas ou coisas ao nosso redor. Parece que, para 

Fowler, o relacionamento, o fundamento da fé, o “modo-de-ser-em-relação”, é o caminho 

para construir essa “condição última”. Portanto, os valores da nossa vida cotidiana seriam, 
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em certo aspecto, valores de fé, pois “valor e causa” compartilhados são frutos das 

experiências relacionais de cada indivíduo da comunidade. 

Ao que tudo indica, em Life Maps Fowler está tratando mais da fé pelo aspecto do 

cuidado com o outro, uma visão para abrangência de si mesmo e cuidado com o outro.  

Quando encontramos alguém pela primeira vez e isso se repete, tentamos o 

mesmo nível de significado do nosso ‘conhecimento’, identificando as ‘causas’ ou 

valores aos quais essa pessoa é leal. Em um grau importância, nossa prontidão 

para confiar e arriscar um relacionamento depende de reconhecer que o outro 

está envolvido e é leal a causas além de si (FOWLER, 1978, p. 20; tradução 

minha)11. 

Reconhecer a devoção de lealdade e envolvimento de um indivíduo a 

determinadas estruturas de valor poderia determinar também as bases de sua fé, razão 

pela qual poderíamos entender que estamos falando de uma fé cumulativa, comunitária e 

existencial. 

Em Estágios da fé, Fowler começa a mudar sua visão quanto à fé relacional. Ele 

passa a falar da fé como “sentido de vida”, como um “centro compartilhador das 

condições últimas”, ou seja, a estrutura agora muda e a fé, então, não é apenas um 

processo relacional, mas um processo relacional que estabelece novos critérios para esse 

mesmo relacionamento. 

Centro compartilhado      

de valor e poder 

 

            Eu                                                                                              Outro 

(FOWLER, 1992, p. 25) 

                                                         
11 “When we meet someone new for the first several times, we try at some significant level of our “knowing” 
to identify the “causes” or values to which that person is loyal. To an important degree, our readiness to trust 
and risk a relationship depends upon recognizing that the other is involved in and loyal to causes beyond the 
self”. 
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A partir daí, podemos perceber que várias estruturas mudam na perspectiva da fé 

relacional, pois a questão da “confiança e lealdade” já não está ligada ao relacionamento, 

mas ao produto último dessa relação. Não é uma fé na pessoa, mas naquilo que o 

relacionamento produz. Assim como a ideia da fé cumulativa também é relacional, mas 

também é atemporal. Não se limita a um relacionamento de agora, mas dos muitos 

relacionamentos que criaram e estão criando esse “centro compartilhado de valor e 

poder”. 

Fowler alude, então, a uma estrutura que não seria tão frágil e móvel assim. Ele 

agora usa termos como “fé pactual” (Fowler, 1992. p.26), que estabelece uma ideia muito 

mais de família e vínculos profundos do que de um relacionamento comunitário, político 

ou social. Essa ideia da família se torna tão fortemente presente que, em sua estrutura 

tridiádica em Estágios da fé, ele usa o termo “padrão pactual em uma família”. A ideia 

anterior de apenas um compartilhamento dentro de um processo agora é substituída por 

um “centro”. O lugar do processo seria, de fato, independente e uma síntese desse 

processo relacional. 

   O aspecto da confiança e lealdade se estabelece como a estrutura familiar, que 

seria o nascedouro de nosso “centro compartilhado de valor e poder”. É justo que não 

deixemos de observar a questão que Fowler marca, de que podemos ter múltiplos 

“centros” como esse em nossa vida. A família seria esse ponto gênesis, mas podemos ter 

vários outros, os quais podem se sobrepor ou se modificar conforme formos 

desenvolvendo a fé. 

3. Ambiente último 

Nessa segunda fase12 de Fowler, ele aponta para um conceito vital em sua obra, 

mas que parece se mostrar ainda muito tímido em pesquisas sobre o seu pensamento. O 

tema do “ambiente último” — ultimate environment — é recorrente nos escritos de Fowler, 

porém podemos perceber que, quase de forma unânime, os trabalhos que abordam o 

pensamento fowleriano não lidam com esse conceito. 

                                                         
12 Alguns autores identificam duas fases distintas nos escritos de Fowler, sendo a primeira de 1974 a 1977 
até Life Maps, e a segunda fase, que culmina, em 1980, com a elaboração de Estágios da fé. 
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O “ambiente último” é, antes de tudo, a imagem em que o indivíduo estabelece um 

sentido de vida. Ou seja, de acordo com Fowler, o “ambiente último” gera sentido a todos 

os outros valores da vida. Para explicarmos melhor, poderíamos usar a figura do “pano de 

fundo”, do cenário estabelecido em uma peça. Se colocamos como pano de fundo um 

quarto de dormir, a cama ali terá um sentido; se colocarmos como pano de fundo um 

hospital, a cama ali terá outro sentido. Por isso, para Fowler, o “ambiente último” ajusta 

nosso foco para todas as outras coisas da vida; ele nos dá esse sentido para as coisas da 

nossa vida. Mais adiante abordaremos a ideia de Fowler sobre sentido de vida, pois ela 

está intimamente relacionada ao “ambiente último”. 

A fé forma uma maneira de ver a nossa vida diária em relação a imagens 

holísticas daquilo que podemos chamar de o ambiente último. A ação humana 

sempre implica respostas e iniciativas. Moldamos a nossa ação (nossas respostas 

e iniciativas) em conformidade com o que vemos estar acontecendo. Procuramos 

adequar as nossas ações, ou opô-las, a padrões mais amplos de ação e sentido. 

A fé, ao nos vincular a centros de valor e poder e ao nos unir de modo triádico a 

comunidades de lealdades e confianças compartilhadas, dá forma e conteúdo à 

nossa imaginação de um ambiente último (FOWLER, 1992, p. 32). 

Essa mudança parece sutil, mas é muito significativa para Fowler, tendo em vista 

que ele ressalta agora o aspecto pessoal da fé, olha o indivíduo como aquele que tem 

poder para estabelecer a sua imagem de “ambiente último”. Enquanto a “condição última” 

era algo construído em conjunto e apontava para padrões coletivos e superiores, o 

“ambiente último” é a visão pessoal de um campo transcendente de valor e poder. 

O “ambiente último” está ligado a essa ideia de amplitude ou abrangência. Dito de 

outra maneira, esse ambiente passa pelo princípio do “centro compartilhado de valor e 

poder”, que é uma construção relacional, pois essa imaginação do “ambiente último” é 

formada e estabelecida por esses óculos. É importante ressaltarmos, aqui, que ao mesmo 

tempo que parte de um contexto relacional, a imaginação desse ambiente é particular e 

pessoal. 

Mas a questão geral da adequação e seus critérios só pode ser respondida em 

relação àquilo que é conhecido ou interpretado na fé do que é construído nas 

relações entre si no contexto de uma imagem explícita ou implícita, coerente de 

um ambiente último. A fé é entendida dinamicamente como envolvendo tanto a 

descoberta quanto o significado; tanto a construção quanto a recepção de crenças 

e compromissos; e deve incluir expressões e representações religiosas 

explicitamente da fé, bem como aquelas maneiras de encontrar e orientar-se para 
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a coerência em um ambiente último que não é religioso (ASTLEY; FRANCIS, 

1992, p. 16; tradução minha)13. 

Fowler identifica o “ambiente último” como a síntese dessa construção relacional da 

fé e que não está ligada a uma ideia do “divino” ou “numinoso”, uma vez que se trata de 

uma construção de sentido e significado do indivíduo, muito mais do que a elaboração de 

algo fora de si. Quando Fowler fala desse ambiente, ele sempre demonstra a mobilidade 

do estabelecimento de sentido e da ressignificação. Quer dizer, é uma construção 

dinâmica o nosso imaginário do “ambiente último”. Sempre que falamos de fé e 

religiosidade, pensamos em um critério maior e estático que se torna uma referência 

imutável para a nossa fé e nos facilitaria a construção de significado. Porém, quem se 

depara com a lógica da fé em Fowler logo percebe que estabelecer critérios definitivos é 

um desafio, pois a teologia de Fowler é fundamentalmente dinâmica. 

Diante desse pensamento de Fowler, precisamos nos perguntar pelo vínculo entre 

fé e ambiente último. A conclusão a que poderíamos chegar é de que, para ele, o fato de 

se repensar a ultimidade de nossos fundamentos estabelece esse elo, já que o “ambiente 

último” nos estabeleceria um limite mais abrangente, um “espaço de vida confiável”. 

Fowler faz uma citação logo no início de Estágios da fé sobre essa questão: “quando a 

realidade sentida de nosso ambiente último prova ser menos que última” (1992, p. 9). O 

que ele tenta demonstrar é que nossa construção de “ambiente último” pode ser uma 

estrutura frágil que precisaria ser revista, o que acontece diante dos dilemas da vida. O 

desenvolvimento da fé é o processo que estabelece uma estrutura mais consistente para 

nosso “ambiente último”. 

Interessante Fowler usar o termo “ambiente”, porque, para ele, a questão das 

coisas últimas não seria algo construído da subjetividade, por um aspecto cognitivo, sem 

a inferência de outros agentes e por estruturas que estão alheias a nós. Por esse motivo 

ele usa o termo “abrangente”. O ambiente último é esse lugar mais abrangente da 

experiência da fé, e como isso quer dizer que não é possível construirmos o conceito de 

“ambiente último” sem passar por algo que é fora de nós. 

                                                         
13 “But the overall question of adequacy and its criteria can be answered only in relation to that which is 
known or construed in faith construal of self-other relations in the context of an explicitly or implicitly 
coherent, image of an ultimate environment. Faith is understood dynamically as involving both the finding of 
and being found by meaning; both the construction and the reception of beliefs and commitments; and it is 
meant to include both explicitly religious expressions and enactments of Faith, as well as those ways of 
finding and orienting oneself to coherence in an ultimate environment which are not religious”. 
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A fé é imaginação na medida em que compõe uma imagem sentida de um 

ambiente último. Criamos imagens a partir de nossas experiências de 

relacionamento nos contextos pactuais de nossa vida. Participamos de, formamos 

e transformamos nossos relacionamentos pactuais em reciprocidade com o pano 

de fundo transcendente de sentido e poder em relação ao qual damos sentido à 

nossa vida. Conforme esse relacionamento recíproco entre ambiente último 

imaginado e a vida diária sugere, a vida imaginadora da fé é dinâmica e muda 

constantemente (FOWLER, 1992, p. 40). 

O “ambiente último”, então, é esse “pano de fundo transcendente”, ou seja, não é 

apenas uma figura imaginária, mas é uma projeção com um valor singular de 

transcendência. São imagens que significam algo que, além do existencial, também não 

seria alguma coisa que se colocaria como o ideário do divino. Precisamos nos lembrar de 

que, para Fowler, a fé é humana e relacional. Portanto, segundo ele, a fé é flexível, 

mutável e crescente, trazendo-nos a ideia de uma espiral ascendente, pois se o pano de 

fundo muda, todo o cenário também mudará. 

É importante ressaltar, aqui, a importância que Fowler dá à questão da relação 

entre “sentido” e “ambiente último”. Para ele, essas duas coisas se estabelecem 

simultaneamente na experiência da fé. O pano de fundo que vamos formando também 

firma o sentido de vida que temos. Por isso, poderíamos inferir que o “ambiente último” 

estabelece e afeta todo o nosso sentido de ser.      

Queremos tratar, neste momento, da ideia de “ambiente último” na perspectiva de 

Fowler a partir da sua pesquisa sobre fé e desenvolvimento humano. Para ele, a fé é 

caminho que pode gerar sentido na vida das pessoas e que responde quando nos 

deparamos com o grande abismo. E sobre essa questão, Fowler afirma no início de 

Estágios da fé: 

A fé é um casaco contra a essa nudez. Para a maioria de nós, a maior parte do 
tempo, a fé funciona de modo a encobrir o abismo de mistério que nos rodeia. Nós 
todos, porém, em determinadas ocasiões, recorremos à fé para nos dar coragem 
de aguentar na presença do abismo – nus, privados dos andaimes da vida, 
confiando apenas no ser, na misericórdia e no poder do Outro nas trevas. A fé nos 
ajuda a formar um “espaço de vida” confiável, um ambiente último. Em um nível 
mais profundo, a fé nos sustenta quando nosso espaço de vida é ferido e entra em 
colapso, quando a realidade sentida de nosso ambiente último prova ser menos 
que última (FOWLER, 1992, p. 9). 

Essa nudez seria o não ser. Assim, estaríamos desnudados de um sentido de vida 

para nos cobrir, e a fé seria esse cobrir a nudez do não ser, ou do não ter resposta, pois, 

neste sentido, a fé preencheria os abismos da nossa existência.  
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Fowler também trata, assim como Tillich, esse “abismo” que temos diante da fé — 

o qual Tillich encontra entre o “sentido” e o “significado” — que não pode ser resolvido de 

forma simples. É exatamente o caminho da fé que pode nos ajudar a encontrar esse 

“ambiente último” que nos dá sentido de vida. Fowler diz que esse “ambiente último” é um 

“repousar o coração”. Isso vai ao encontro do que estamos afirmando, de a fé ser uma 

base para as inquietações da alma, aquilo que traz uma segurança e um descaso diante 

da incerteza da existência.  

O termo “ambiente último” é um importante conceito nos escritos de Fowler, pois, 

para ele, esse é o lugar de destino da nossa fé e, assim como em Tillich, não seria um 

lugar de descanso final, mas a maturidade da fé. É esse estado de sentido que é 

estabelecido internamente em cada indivíduo e que gera sentido no mundo ao seu redor. 

A palavra sentido é tão importante quando falamos em “ambiente último” porque, 

para Fowler, esse ambiente é o fator que estabelece os sentidos da nossa existência. Não 

podemos olhar o “ambiente último” como Deus, pois ele é uma estrutura sendo construída 

ao longo da vida, que não podemos declarar como acabada. A fé, portanto, seria, como 

para Tillich, uma aposta, nada que nos garanta total controle, mas um caminho que 

precisa ser reavaliado constantemente. 

Pensando em “ambiente último”, Fowler conta de uma aula que ministrou, em 

1976, para alunos de primeiro e segundo anos do colegial, e o que ouviu de uma aluna a 

esse respeito: 

“Eu acho que o senhor está se referindo às nossas imagens daquele amplo teatro 

de ações no qual representamos nossas vidas. A gente poderia dizer que nossas 

imagens do ambiente último determinam os modos pelos quais arrumamos o 

cenário e captamos o enredo das peças de nossas vidas”. Aí ela acrescentou: 

“Além disso, nossas imagens do ambiente último modificam-se à medida que 

vamos vivendo. Elas se expandem e crescem, e os enredos estouram ou têm de 

ser unidos a outros enredos” (FOWLER, 1992, p. 36). 

Em um lampejo de clareza e simplicidade, essa aluna entendeu que Fowler 

estava falando sobre uma estrutura de sentido que influencia a nossa arrumação da vida, 

ou seja, o nosso sentido de vida. Além disso, esse ambiente pode se modificar na jornada 

de vida. Essa é a ideia que Fowler tem da fé como um caminho de maturidade. Os 

“estágios da fé” seriam dimensões de crescimento e maturidade do indivíduo. Não 

podemos dizer que o nosso sentido já está pronto e finalizado diante da formação de 
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nosso “ambiente último”. Antes, ele se estabelece em um processo de significação e 

ressignificação e, por isso mesmo, se “expande”. 

 O fato é que Fowler não está dizendo que descobrimos o “ambiente último” de 

nossa vida, mas o redescobrimos constantemente por intermédio da imaginação da fé. 

Tal imaginação não é para perceber o que é último, mas para olharmos de forma holística 

(FOWLER, 1992, p. 32). 

A fé, como temos visto, compõe poderosas imagens sentidas das condições da 

existência captadas como um todo. Em seu modo imaginativo, a fé “unifica” uma 

imagem abrangente de um ambiente último, um ambiente de ambientes, em 

relação ao qual damos sentido ao campo de forças de nossa vida. Nessa 

unificação, a imagem do ambiente último feita pela fé capta o seu “caráter”, a 

disposição de valor e poder, nele presente, para com a própria pessoa, os outros e 

o mundo (FOWLER, 1992, p. 35). 

 Fowler aponta, mesmo que de uma maneira coloquial, o que a aluna entende por 

“ambiente último”: seria uma “imagem abrangente”, não seria uma visão ampliada, mas 

uma visão transcendente que iria além desse ambiente existencial, que se constituiria 

nesse “ambiente de ambientes”. É o que dá sentido a tudo o mais, ou o que gera o 

sentido daquilo que experienciamos.  

O “ambiente último” seria a maneira pela qual colocamos ordem em nossa vida 

diante daquilo que está ao nosso redor. Ordenamos as coisas com as quais nos 

relacionamos por meio de valores que atribuímos a cada uma delas. É o que Fowler 

distingue como centro de “poder e valor”. Para ele, esse “ambiente último” seria formado 

pela nossa imaginação guiada por símbolos recebidos de forma culturalmente cumulativa.  

Fowler também apresenta esse “ambiente último” como mistério, porém não 

relacionado a algo ruim ou problemático, mas mistério no sentido de algo que encanta a 

vida, vinculado à relação entre fé e imaginação. De acordo com ele, a imaginação é algo 

que encanta o sentido da vida e produz o “ambiente último”. Essa imaginação não é 

aquela fantasiosa, mas uma imaginação criativa, como característica de um ser criado, 

que, assim como Tillich afirma, apontaria para o seu criador.  

Para Fowler (1992, p. 25), a “transcendência” é o caminho pelo qual geramos 

sentido de vida. Segundo ele, a criança em seu primeiro estágio de fé procura estabelecer 

um sentido das coisas, afirmando, assim, que a busca pelo sentido é algo inerente à 

natureza humana. Ou seja, o desejo pelo transcendente caminha junto com nosso sentido 
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de vida. Algo importante a ser observado em Fowler é sua afirmação de que a fé é 

relacional e tem a ver com o outro, isto é, ela não pode ser individual, uma vez que, para 

ele, a fé começa com a confiança no outro.  

Ao longo da linha que constitui a base da tríade vemos o fluxo bidirecional entre o 

eu (e) e os outros(o), de amor, confiança e lealdade mútuas que tornam possível a 

identidade. Acima da base, no vértice da tríade, vemos uma representação do(s) 

centro(s) compartilhado(s) de valor e poder da família (ccpv). Este inclui a “estória” 

da família sua coleção – reconhecida e não-reconhecida – de mitos formativos 

(FOWLER, 1992, p. 26). 

Fowler sugere que os relacionamentos que geram valores transcendentes não são 

quaisquer relacionamentos, mas aqueles que produzem um sentido mais profundo em 

nossa vida. Ele cita o relacionamento familiar como esse padrão de modelo, pois a 

construção de valores de vida, segundo Fowler, baseia-se em uma relação de confiança e 

lealdade, como colocamos na primeira pirâmide que citamos, acima. Poderíamos afirmar, 

neste sentido, que, para Fowler, a fé é baseada em uma relação de confiança e lealdade 

com o “outro”. 

Parece que, muito mais do que construir um valor, esse processo gera um mim um 

valor que não é somente meu, mas que é coletivo e produz um ambiente abrangente para 

a fé a que chama de “imaginativa”. Primeiramente, Fowler trabalha a questão do 

desenvolvimento religioso sobre a ótica do “centro compartilhado de valor e poder”, e 

sobre isso ele diz: “ Valorizamos aquilo que nos parece ser de valor transcendente e em 

relação ao qual nossa vida tem valor” (FOWLER, 1992, p. 26). 

4. Fé e imaginação  

Se a fé religiosa é aquela que traria sentido de vida por meio do “ambiente último” e 

essa fé é fundamentalmente relacional, então precisamos entender que nosso processo 

ontológico de descobrir nosso sentido está intimamente ligado aos nossos 

relacionamentos. Não queremos entrar nesse mérito, mas quanto mais os 

relacionamentos são estáveis e confiáveis, mais podemos estabelecer sentido de vida a 

partir de uma experiência de transcendência, por termos bases de confiança em nosso 

ambiente compartilhado de lealdade. “Elas também nos mostram que a fé é relacional; 

sempre há um outro na fé. Eu confio e sou leal a....” (FOWLER, 1992, p. 25). 
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Em Estágios da fé, é possível perceber por que Fowler faz a distinção entre fé 

humana, fé relacional e fé imaginativa. Para ele, estas precisam estar em lugares bem 

definidos para entendermos os estágios da fé. Fé relacional tem a ver com uma fé 

construída e subsidiada pelo outro e pelas experiências vividas e acumuladas no 

relacionamento interpessoal.  Nossa identidade é forjada não pela fé transcendente, mas 

pela fé apreendida, e como teríamos esses vários centros compartilhados de valor e 

poder, poderíamos falar de várias fés, várias identidades e vários “eus”. 

Como a nossa fé e identidade integram as muitas tríades às quais pertencemos? 

Será que somos, de fato, “muitos eus”, adaptando e remodelando nossas 

identidades à medida que passamos de um papel, relacionamento ou contexto 

para outro? Será que temos uma “identidade principal”, correlacionada com um 

centro dominante de valor e poder e com sua comunidade, que sobressai tanto 

sobre os nossos outros envolvimentos triádicos que os torna sem importância no 

processo de moldar nossa identidade a fé? Ou será que podemos reivindicar 

autenticamente fé em um centro infinito de valor e poder, em relação ao qual 

somos estabelecidos em identidades suficientemente flexíveis e integrativas para 

unificar os “eus” que somos nos vários papéis e relacionamentos que temos? 

(FOWLER, 1992, p. 27). 

Fowler levanta esses questionamentos em uma reflexão sobre a “fé relacional” que 

se estabelece de maneira cumulativa e que, na verdade, revela a dificuldade de 

estabelecermos um só caminho, pois temos um “centro infinito de valor”, que pode nos 

moldar a partir de várias experiências de comunidades de fé. Ele usa, neste sentido, o 

termo “homem proteico”, ou seja, aquele que não se estabelece em uma identidade, mas 

vive eterna mutação em busca de uma identidade que lhe agrade. Para Fowler, essa fé é, 

na realidade, uma fé idólatra (para empregarmos um termo usado por Tillich), pois 

estabelece por incondicional o que é finito. Fowler utiliza o termo “henoteísmo”, que seria 

usar um centro de valor que seja inapropriado como transcendente. Precisamos entender 

que Fowler não está julgando esse tipo de fé e nem o está valorando, mas constatando a 

sua existência e olhando para o fato de que este seria um processo na caminhada de fé. 

Diferente de Tillich, Fowler vê a fé como um processo de amadurecimento. Então não 

teríamos o certo e o errado, mas um processo que precisa ser completado. 

Percebe-se que Fowler estabeleceu um processo diferenciado entre fé humana, fé 

relacional e imaginativa, mas, ao que parece, estas se completam em uma gradação nos 

estágios da fé. Para ele, a religião se baseia no conceito de “tradições cumulativas”, isto 

é, o conjunto de mitos, ritos, escrituras, leis, narrativas e revelações — o que seria 

diferente da crença, pois nesse processo a fé produz a crença que produz a religião. Uma 
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se tornaria consequência da outra. Porém, o grande problema para a fé seria quando esta 

se estabelece pelo processo inverso. Neste sentido, veremos mais adiante que a fé desse 

modo não produziria, então, um verdadeiro sentido de vida, mas apenas uma “fé idólatra”, 

segundo Tillich (1985). Para Fowler, a religião é nutrida e despertada pelos elementos da 

tradição cumulativa, os quais são transmitidos pelo centro de valor e poder de cada 

indivíduo. Trata-se, no seu entendimento, de uma questão de aprendizado cumulativo. 

A fé, ao mesmo tempo mais profunda e pessoal do que a religião, é a maneira 
pela qual uma pessoa ou grupo responde ao valor e poder transcendentes, 
conforme são percebidos e apreendidos através das formas da tradição 
cumulativa. Fé e religião, nesta concepção, são recíprocas (FOWLER, 1992, p. 
20). 

A questão é que a fé seria esse caráter mais individual do ser humano que é 

influenciado por causa das experiências passadas da tradição da religião. Todavia, Fowler 

entende que a fé é aquilo que traz sentido para o ser humano e estabelece a nossa 

transcendência. A fé tem foco o indivíduo e as suas experiências relacionais acumuladas, 

estabelecendo, por meio disso, um sentido último de vida como forma de traduzir a 

experiência de transcendência de maneira formal. 

 A fé seria confiança, “colocar o coração em” alguém ou em algo e depositar nisso 

a sua completa confiança. Podemos aqui pensar na ideia do desenvolvimento religioso de 

Mauro Amatuzzi (2015), que nos fala sobre o elo primitivo, também relacionando a 

experiência da fé a esse processo de confiança entre a mãe e o bebê, o qual estabelece 

um elo primitivo que é muito maior do que apenas um relacionamento, ou a confiança na 

figura materna, mas um elo que funda um mundo. 

Não se pode falar em confiança sem falar em relacionamento e experiência. Por 

isso, Fowler desenvolve, a partir do seu conceito, o “ccvp” (centro compartilhado de valor 

e poder), uma estrutura que se baseia em um tripé do eu, o outro e do centro 

compartilhado de valor e poder. Para ele, essa tríade seria dinâmica e se altera assim 

como são dinâmicos os relacionamentos. O que é importante destacar é que “apesar 

disso, a tríade, com sua descrição da estrutura de confianças e lealdades mútuas, revela 

o padrão pactual essencial da fé como relação” (FOWLER, 1992, p. 26). 

É fundamental sublinhar aqui duas palavras: “pactual” e “essencial”. Fowler 

estabelece esse esquema como uma forma de representar o processo de 

desenvolvimento da fé, e diz que esse padrão é pactual porque é estabelecido em 
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relacionamento comprometido com o outro, e é essencial porque não podemos 

estabelecer a fé sem esse processo relacional dinâmico. 

         O “centro compartilhado de valor e poder” é o resultado de valores superiores 

de nossos relacionamentos. Interessante pensarmos que, neste sentido, o amor é o 

fundamento da fé, pois a entrega de confiança ao outro estabelece um princípio essencial 

da fé. Logo, essa ideia se aproxima de Tillich, haja vista que ele recorre ao texto de 

Marcos 12:29, já que, para ele, é desse mandamento de entrega incondicional que se 

deriva o conceito da “preocupação última”. 

É necessário compreender esses conceitos em Fowler, pois ele escolhe o termo fé 

como sua proposição, motivo que deixa claro em sua exposição. Seguindo, assim, a ideia 

de Fowler, vemos que ele entende por “crença” aquilo que traduzimos da nossa 

experiência transcendente. São os ritos e posicionamentos que firmamos diante de nossa 

experiência com aquilo que é incondicional.  

A crença, para ele, é “o esposar certas ideias”. A crença, pelo menos em 

contextos religiosos, surge do esforço de traduzir experiências da transcendência 

e relações com ela em conceitos ou proposições. A crença pode ser um dos 

modos pelos quais a fé se expressa (FOWLER, 1992, p. 21). 

Se observarmos esse pensamento de Fowler, perceberemos mais uma vez que ele 

não coloca a “crença”, por exemplo, como sendo “um dos modos” de expressão da fé, o 

que nos faz pensar que podemos falar em crenças sem um processo de fé. Porém, ao 

analisarmos seu posicionamento sobre o que Tillich chama de “preocupação última”, 

notamos que Fowler oferece alguns exemplos daquilo que, para Tillich, seria “fé idolátrica” 

e não fé ou preocupação última.  

A ideia que Fowler usa de “tradições cumulativas” é a forma pela qual podemos 

compartilhar com outros a nossa fé, pois se esta é individual, única e incondicional, não 

podemos falar dela sem que seja de forma aproximada. Não temos como explicar de 

forma exata a nossa fé, pois, para Fowler, esta se forma e transformar diante da 

experiência de vida de cada indivíduo e não pode ser assimilada sem a experiência 

pessoal. 

A crença, de certo modo, é uma tentativa de tornar a transcendência em uma forma 

coletiva, e isso seria um grande perigo, pois roubaria a individualidade e o sentido de vida 

do ser humano. A confiança da fé está ligada ao relacionamento com aquilo que nos toca 
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de forma incondicional, a uma fidelidade ao transcendente, enquanto a crença está fiada 

em uma terceirização da fé, portanto, em uma fidelidade ao rito, às “proposições”, e por 

isso não gera sentido. 

Temos a impressão de que, ao falar em religião, Fowler aponta para uma estrutura 

já elaborada de crenças. Poderíamos, talvez, propor uma gradação para tornar mais fácil 

o entendimento de que a fé estabelece crenças que fundamentam religiões. 

A fé, ao mesmo tempo mais profunda e pessoal do que a religião, é a maneira 

pela qual uma pessoa ou grupo responde ao valor e poder transcendentes, 

conforme são percebidos e apreendidos através das formas da tradição 

cumulativa (FOWLER, 1992, p. 20). 

A fé, aqui, é colocada como algo que seria mais profundo. Ela agora é vinculada ao 

transcendente, o que não vemos da mesma forma. A “fé humana”, a qual o autor não 

relaciona em nenhum momento com o transcendente, nos leva a entender, assim, que 

existe um outro processo da fé que é diferente da fé humana. Importante dizer que, na 

concepção de Fowler, a fé se estabelece coletivamente, e ainda que tenhamos a nossa 

experiência do transcendente, a teríamos dentro de nossa estrutura de crença e religião. 

Parece que Fowler não abrange tanto o conceito de fé, sugerindo, ao que tudo 

indica, até mesmo a experiência transcendente vinculada a um modelo prévio das 

tradições cumulativas. Como diz, “a fé é despertada e nutrida pelos elementos da 

tradição” (1992). É claro que, fazendo justiça a esta afirmação, Fowler aponta também 

para o acréscimo que cada crente traz à tradição da fé, não deixando completamente de 

lado o caráter individual e criativo da fé. 

Neste ponto, Fowler aborda o conceito de “fé imaginativa”. A fé imaginativa é 

aquela que tem sua base no transcendente e dele se alimenta, que trabalha tanto a 

informação como o sentimento. Ela não é baseada na razão apenas, ou nas experiências 

sensoriais, mas além disso, no ambiente último, no transcendente idealizado. A fé 

imaginativa não tem a ver com uma fantasia, ou coisa parecida, mas com a perspectiva 

de dar sentido ao contexto maior de nossa vida. É esse ambiente de fé que gera sentido a 

todos os centros compartilhados de valor e poder. É exatamente aí que tudo faz o 

verdadeiro sentido, gerando identidade — “ela unifica os campos de forças de nossa vida” 

(FOWLER, 1992, p. 33). 
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Se a fé relacional multiplica o processo de valor e poder em nossos estágios de fé, 

a fé imaginativa unifica esses processos. A fé imaginativa traz o sentido abrangente de 

tudo o que consolidamos em nossa vida, no centro de valor e poder, e que destacamos 

como transcendente em nossa vida, o “ambiente último”. 

Observando os princípios em Estágios da fé, podemos compreender essa 

diferença entre religião, fé e crença e, assim, prosseguir para entender a sua proposição 

de “ambiente último”. 

5. Desenvolvimento da fé 

Para Fowler, notamos que a construção da fé passa pelos relacionamentos básicos 

de confiança — nesse caso a família, que vai estabelecendo experiências que 

valorizamos, e nos submetemos aos seus valores tomando-os como algo transcendente 

em nossa vida. Entendemos que o (ccvp14) de Fowler se constitui de forma muito similar 

ao conceito de “ambiente último” como um valor transcendente, um sentimento de 

objetivo e finalidade, como também indica Clodovis Boff15 em O livro do sentido (2014).  

Fowler lida com os estágios da fé como uma forma de entendermos o caminho 

para essa construção de um “sentido último”. Percebemos que a maioria dos autores que 

trabalham a obra Estágios da fé desconsidera a questão da “busca de sentido” como um 

fator fundamental da fé. Para Fowler, a fé está profundamente ligada ao sentido de vida, e 

o “centro compartilhado de valor e poder” é onde esse processo de sentido vai sendo 

determinado. Um processo que dura a vida toda e vai se desenvolvendo a partir de 

nossos relacionamentos, gerando primeiro uma identidade ao indivíduo (aspecto 

psicológico) e uma perspectiva do “ambiente último” (aspecto religioso) que estrutura 

nosso sentido de vida.  

Queremos, aqui, nos deter um pouco mais em Estágios da fé, a fim de 

compreendermos melhor esse processo da construção da fé, dos significados e 

ressignificados que são estabelecidos na construção de sentido. 

                                                         
14 Sigla usada por Fowler para explicar a estrutura relacional da fé: Centro Compartilhado de Valor e Poder.  

15 Clodovis Boff é teólogo e filósofo. Ele escreveu esse livro sobre o “sentido” em oposição ao que chama de 
“niilismo”, o esvaziamento de sentido.    



 

 57 

Mauro Amatuzzi16, em seu texto O desenvolvimento religioso: uma hipótese 

psicológica (2000), trabalhou quase que de forma central a teoria de Fowler sobre os 

estágios da fé, usando como base para análise a observação dos grupos populares que 

liderava. Fowler foi um teórico com quem Amatuzzi teve contato nessa época. Ele 

começou a pesquisar também as influências que Fowler recebeu e chegou aos seguintes 

nomes: Jean Piaget, Lawrence Kohlberg, Erik Erikson dentre outros teóricos com os quais 

dialogou. Para desenvolver Estágios da fé, Fowler partiu dos estágios de desenvolvimento 

moral de Kohlberg e os estágios do desenvolvimento psicossocial de Erikson, bem como 

da teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget. Ainda que Fowler tenha dito que o 

pensador que menos influenciou sua teoria foi Erikson, vemos que as estruturas que mais 

se aproximam da sua são, justamente, as de Erikson. A seguir, faremos uma breve 

descrição dos estágios desenvolvidos por Fowler. 

5.1 Fé indiferenciada – lactância 

Nesse estágio, Fowler aponta a relação do bebê com o seu cuidador como sendo a 

primeira estrutura formadora da fé. Esse relacionamento é importante para a confiança do 

bebê com o ambiente que o cerca. O fato de o bebê chorar e sentir-se cuidado, ou estar 

com dores e alguém lhe pegar no colo, dá a ele a percepção de um ambiente separado 

de si mesmo. 

Para Fowler, é ainda nesse estágio que as primeiras imagens de algo 

transcendente começam a ser formadas dentro de nós. O relacionamento, ainda que 

indiferenciado, do bebê com sua mãe pode definir o relacionamento que esse indivíduo 

terá com o sagrado. Fowler usa para descrever a percepção do bebê para com o(a) 

seu(a) cuidador(a) o termo “outros imensamente poderosos”. Ele fala dessa percepção 

infantil de entender o outro de uma forma infinitamente maior do que nós mesmo. Cremos 

que essa seja a razão por que define essa fase como tão importante para a dimensão 

religiosa. 

                                                         
16 Mauro Martins Amatuzzi é filósofo e psicólogo. Tem doutorado em Educação pela UNICAMP e Teologia 
na França. É professor na PUC-Campinas e tem desenvolvido pesquisa com grupos populares a partir da 
perspectiva fenomenológica, trabalhando conceitos sobre a psicologia da fé. É um dos principais autores, 
no Brasil, que utilizam conceitos de Fowler no processo de desenvolvimento religioso. 
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No pré-estágio denominado fé indiferenciada, as sementes da confiança, 

coragem, esperança e amor fundem-se de uma forma indiferenciada e contendem 

com ameaças de abandono sentidas pelo bebê, inconsistências e privações no 

ambiente da criança. Embora seja realmente um pré-estágio e em grande parte 

inacessível à pesquisa empírica do tipo por nós realizado, a qualidade de 

mutualidade e a força da confiança, autonomia, esperança e coragem (ou seus 

opostos) desenvolvidas nesta fase estão subjacentes a (ou ameaçam solapar) 

tudo que virá mais tarde no desenvolvimento da fé (FOWLER, 1992, p. 106). 

Nesse aspecto, parece que Fowler se apropria da concepção de Erickson de que 

em cada fase do desenvolvimento somos confrontados com uma “crise psicossocial” 

(ERIKSON, 1976, p. 90), que nos pode ser negativa ou positiva. Positiva se conseguirmos 

responder adequadamente a esse processo; negativa se não respondermos bem. Neste 

sentido, a resposta negativa à crise iria acarretar uma perda para o enfrentamento da fase 

posterior. É exatamente que Fowler está dizendo aqui. Porém, tratando-se do 

desenvolvimento da fé, é importante ressaltar que a confiança e lealdade, presentes 

fundamentalmente nessa fase, são a base para o “centro compartilhado”. 

Ainda que Fowler não trabalhe essa fase com tanto rigor, ela é fundamental em sua 

tese dos estágios da fé, pois é nela que estruturamos todas as outras, destacando o 

comprometimento dos outros estágios como consequência dessa fase.  

5.2 Fé intuitivo-projetiva – primeira infância 

Essa fase é marcada pela ferramenta da fala, e os símbolos definem as suas 

experiências de sentido. Nela a criança estabelece relação de nomes e palavras para se 

relacionar e codificar as coisas que estão ao seu redor. O modelo de confiança ainda são 

os pais e cuidadores, e o conhecimento apreendido é a imitação dos adultos. É um 

mundo mimético e, neste sentido, mesmo crianças que não possuem contato com 

símbolos religiosos demonstram uma percepção do sagrado. 

Para Fowler, essa fase é responsável pelas qualidades das imagens e histórias do 

indivíduo que servirão como guias para a imaginação de fé, sendo que a introspecção na 

criança de símbolos de fé punitivos e diabólicos, fortalecendo os conceitos de punição e 

repreensão, podem gerar experiências de uma formação precoce de identidade. 

Esse estágio ainda se estabelece por narrativa desordenada, sem conexões 

estruturadas de símbolos e imagens do seu cotidiano. Umas das estruturas que podemos 
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perceber nesse estágio são histórias em que o bem vence o mal e o vilão acaba 

derrotado. No entanto, podemos observar também alguns medos, como do escuro, 

bichos, pessoas malvadas e a morte dos pais. 

A imaginação é uma força presente no desenvolvimento da criança e muito 

importante na formação dos símbolos de fé. 

A fé intuitivo-projetiva do estágio 1 é a fase fantasiosa e imitativa na qual a criança 

pode ser influenciada de modo poderoso e permanente por exemplos, 

temperamentos, ações e estórias da fé visível dos adultos com as quais ela 

mantém relacionamentos primários. Estágio mais típico das crianças dos três aos 

sete anos, caracteriza-se por uma relativa fluidez dos padrões de pensamento. A 

criança defronta-se continuamente com novidades para as quais não se formaram 

ainda operações estáveis de conhecimento. Os processos imaginativos 

subjacentes à fantasia não são restringidos nem inibidos pelo pensamento lógico. 

Em conjunção com formas de conhecimento dominadas pela percepção, a 

imaginação, neste estágio, é fértil produtora de imagens e sentimentos duradouros 

(positivos e negativos) que terão de ser classificados e ordenados pelo 

pensamento e valoração posteriores, mais estáveis e auto-reflexivos (FOWLER, 

1992, p. 116). 

A criança constrói um mundo em que a relação consigo mesma e com os outros é 

relativamente impessoal. E como nessa fase ela ainda não consegue firmar estruturas 

básicas de julgamento, ela gerencia essas histórias pela afinidade e familiaridade com as 

pessoas e símbolos. Essa fase, então, estabelece outro relacionamento importante para 

Fowler, pois, como ainda não consegue ter suas próprias convicções de fé, por exemplo, 

ela se baseará no parâmetro relacional para a formação de seus conceitos. Aquilo que o 

pai e a mãe estabelecem como histórias do divino serão as suas bases, uma vez que o 

conceito de certo e errado passará pelo crivo do que minha base relacional define como 

certo ou errado.  

5.3 Fé mítico-literal – anos escolares 

Nessa fase, a criança já começa a ter diálogos mais organizados logicamente e 

consegue definir o tempo e o espaço dessas histórias, pois agora consegue tomar 

distância delas, de personagens e fazer, em certo grau, julgamentos a respeito. Isso 

porque é nesse estágio que a criança começa a assumir para si os símbolos e crenças 

recebidos da família e comunidade. 
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É por intermédio de suas histórias que a criança estabelece unidade e valores para 

as suas experiências. Por isso é tão importante o incentivo das histórias na experiência 

infantil, já que é a partir delas que o sentido da vida vai se formando e se organizando.  

O estágio 2, da fé mítico-literal, é o estágio no qual a pessoa começa a assumir 

para si as estórias, crenças e observâncias que simbolizam pertença à sua 

comunidade. As crenças são apropriadas com uma interpretação literal, assim 

como as regras e atitudes morais. Os símbolos são entendidos como 

unidimensionais e literais em seu sentido. Neste estágio, o surgimento de 

operações concretas leva ao controle e ordenamento da composição imaginativa 

do mundo, típica do estágio anterior. A qualidade episódica da fé intuitivo-projetiva 

dá lugar a uma construção linear e narrativa de coerência e sentido (FOWLER, 

1992, p. 129). 

As histórias de mocinho e bandido agora começam a ter um cunho moral, como “o 

bandido perdeu porque disse um palavrão” ou “porque não foi obediente aos pais”. Como 

no exemplo de “Millie”, a garotinha entrevistada por Fowler. Uma das perguntas feita a ela 

foi: “Deus se importa quando você faz algo errado?” E Millie responde com colocações 

bastante elaboradas como “arrependimento”, “perdão”, “santo”. Esses conceitos mais 

elaborados começam a se formar nas estruturas de valor e poder do indivíduo. Não é 

mais o “Papai do céu”, o “Buda”, ou “Maomé”; agora é uma questão de certo ou errado, 

de céu e inferno, de uma elaboração maior de como age o mal e de como age o bem. A 

criança constrói valores que vão sendo já elaborados nesse relacionamento mais próximo 

e relacional, estruturando o que Fowler chama de “centro compartilhado de valor e poder”. 

5.4 Fé sintético-convencional – adolescência 

Segundo Fowler, essa é a fase do pensamento operacional formal, uma fase de 

reflexão e pensar criticamente sobre as coisas e pessoas. O adolescente se torna 

idealista e julgador, podendo adquirir um perfil perfeccionista ou idealista consigo mesmo, 

com pessoas ou instituições reais.  

A frase que define essa fase é “ver o outro me vendo”, pois o adolescente não está 

mais na beirada do rio, mas consegue sentir o seu fluxo fazendo a diferença em sua vida. 

É nesse estágio que se estabelece a estrutura de identidade do indivíduo, uma vez que 

começa a projetar sua atuação quanto aos papéis exigidos dele e quanto aos 

relacionamentos futuros.  
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A figura do sagrado está vinculada ao desejo de conhecimento quanto aos limites 

da vida e quanto à sua identidade.   

No estágio 3, fé sintético-convencional, a experiência de mundo da pessoa amplia-

se além da família. Várias esferas exigem atenção: família, escola ou trabalho, 

companheiros, sociedade e mídia, e talvez religião. A fé precisa proporcionar uma 

orientação coerente em meio a essa gama mais complexa e diversificada de 

envolvimentos. Ela precisa sintetizar valores e informações; precisa fornecer uma 

base para a identidade e a perspectiva da pessoa.  

O estágio 3, tipicamente, surge e adquire ascendência durante a adolescência, 

mas, para muitos adultos, torna-se um lugar permanente de equilíbrio. Ele 

estrutura o ambiente último em termos interpessoais. Suas imagens de valor e 

poder unificador derivam-se da extensão de qualidades experimentadas em 

relacionamentos pessoais (FOWLER, 1992, p. 146). 

Para entendermos melhor essa fase, reproduzimos a resposta de Linda 

(adolescente entrevistada) para Fowler em resposta à pergunta: “O que é Deus para 

você?” Linda: “Deus é diferente para muitas pessoas (...) Eu não sigo exatamente a 

Bíblia. Penso que a gente deve fazer o mundo...” (FOWLER, 1992, p. 133). Fica claro, 

aqui, a independência de pensamento quando há um padrão assumido por alguém 

anteriormente, pois o adolescente assume a responsabilidade por suas crenças e valores, 

pois possui a capacidade de formar seu mito pessoal.  

Essa fase é aquela com que Erikson gasta mais tempo em seu estudo, posto que 

entende que nesse período, chamado “moratória” (ERIKSON, 1976, p. 133), o indivíduo 

estabelece a sua identidade (e vemos na descrição de Fowler), a questão de conceitos 

próprios, decisões que não são mais desejadas pelo outro, mas agora por pelo próprio 

adolescente. 

5.5 Fé individuativo-reflexiva – início fase adulta 

Nessa fase existe a escolha por posicionamentos específicos, pautados em 

responsabilidades assumidas e estabelecidas na fase anterior. A fé se torna mais 

autônoma e as estruturas morais constituídas até aqui começam a ser questionadas 

quanto à sua validade e veracidade.  

Há uma força interpretativa que se estabelece pelo indivíduo como estilo de vida, 

que gera a capacidade de se relacionar com o individual e o coletivo de forma pessoal. A 
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crítica se torna mais contundente, não como forma de confronto e anomia, mas pelo fato 

do desenvolvimento da fé e da individualidade. A ideologia adquirida nas fases anteriores 

é agora colocada em xeque porque se coloca sob o crivo comparativo de outros grupos e 

experiências diferentes. 

O estágio 4, da forma mais apropriada, toma forma no início da fase adulta 

(lembremos, porém que muitos adultos não o constroem e que, para um grupo 

significativo, ele só surge em meados dos 30 ou 40 anos). Este estágio se 

caracteriza por um duplo desenvolvimento. O eu, anteriormente sustentado em 

sua identidade e composições de fé por um círculo interpessoal de outros 

significativos, agora exige uma identidade não mais definida pelo composto dos 

papéis ou significados da pessoa para outras. Para sustentar essa nova 

identidade, ele compõe um quadro de sentido consciente de suas próprias 

fronteiras e conexões interiores, e consciente de si mesmo como “cosmovisão” 

(FOWLER, 1992, p. 154). 

A cosmovisão que parte de si mesmo está conectada a um “ambiente último”, não 

mais em um sistema tácito, mas agora explícito. O indivíduo, assim, começa a fazer as 

suas correlações, não apenas consigo mesmo e o mundo, mas principalmente com sua 

consciência e a noção de sua interioridade e o mundo. 

Importante ressaltar que, para Fowler, é nessa fase que o “ambiente último” se 

estabelece como um processo dessa construção relacional, porém que se torna agora 

assimilado como propriamente do indivíduo e firma significados mais abrangentes na vida. 

A questão “última”, segundo Fowler, é aquela que nos dá inclusive o sentido de vida e o 

sentido para todas as outras coisas em nossa vida. 

Fowler afirma que Linda “se identificou com os ensinamentos e padrões dos pais, e 

sente que eles são os dela mesma” (FOWLER, 1992, p. 134). Percebemos que ela agora 

assume os princípios de fé de seus pais, e que esses valores já fazem parte de seu 

“centro compartilhado de valor e poder” — o que nos chama atenção também para essa 

fé vivenciada e assimilada, que se baseia como fundamento para toda a vida.  

5.6 Fé conjuntiva – meia-idade e depois 

Talvez a ideia que definiria bem esse estágio da fé seria “segunda ingenuidade”, 

como indica Fowler (1992, p. 166). O momento em que o indivíduo está aberto a refletir 

sobre ambiguidades até então não pensadas. A vida é, assim, enriquecida, pois o 
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indivíduo começa a olhar para realidades que antes eram apenas certezas (ingênuas 

certezas). Ele passa a ampliar os horizontes e olhar para coisas suprimidas que agora 

vem à tona pela força de novas experiências e oportunidades. A fé conjuntiva vai além do 

sistema ideológico estabelecido e abre diálogo para repensar as suas antigas 

experiências por uma nova perspectiva. 

A fé conjuntiva do estágio 5 implica a integração, no eu e na própria perspectiva, 

de muita coisa que foi suprimida ou não-reconhecida no interesse da autocerteza 

e da consciente adaptação cognitiva e afetiva à realidade, próprias do estágio 4. 

Este estágio desenvolve uma “segunda ingenuidade” (Ricoeur), na qual o poder 

simbólico é reunido a significados conceituais. Aqui também deve haver uma nova 

retomada e reconsideração do passado da pessoa. Deve haver uma abertura às 

vozes do “eu mais profundo” da pessoa. É importante observar que isto implica um 

reconhecimento crítico do seu inconsciente social – os mitos, imagens ideais e 

preconceitos profundamente embutidos no sistema do eu em virtude da educação 

da pessoa dentro de determinada classe social, tradição religiosa, grupo étnico ou 

coisa semelhante (FOWLER, 1992, p. 166) 

Com o exemplo da Srta. T., que era uma filiada da Igreja Unitária até os 48 anos, 

depois se tornou hindu e, mais tarde, aproximou-se do movimento quaker, podemos 

perceber muito bem o conceito do estágio conjuntivo. Nele o indivíduo busca respostas 

para a vida, e algumas delas precisam ser pessoais, tendo em vista horizontes mais 

amplos e de relacionamentos mais profundos.     

5.7 Fé universalizante 

Esse estágio, segundo Fowler, pertence àqueles que desenvolveram uma vida 

desprendida de valores transitórios. Esse indivíduo busca estabelecer a realidade 

transcendente de sua experiência nesse mundo transitório e ordinário. Grandes líderes 

estão inseridos nesse estágio, e Fowler cita o nome de alguns como Gandhi, Martin 

Luther King, Dietrich Bonhoeffer, Madre Tereza, entre outros. A definição de Fowler a 

respeito destes é instigante: “irrelevância relevante”, ou seja, são tão desprendidos e 

desapegados da vida que se tornaram exemplos para toda humanidade. Essas pessoas 

são inconformadas com o mundo do jeito que está e se entregam a uma visão profética 

que entendem ser maior do que elas mesmas. Seriam visões altruístas, de valor ao ser 

humano e pautadas no amor, na justiça e no desapego.  

Os portadores da fé do estágio 6, quer estejam na tradição judaica, na cristã ou 

em qualquer outra, corporificam de forma radical esta inclinação para dentro do 
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futuro de Deus para todo o ser. Notei que, sempre que falo sobre estágios de fé e 

tento descrever as características estruturais e o estilo de cada estágio, é sempre 

no estágio 6 que as pessoas estão mais interessadas. Quanto mais “secular” é a 

plateia, tanto maior o interesse. Pergunto-me: o que há nessas pessoas, que se 

encaixam no estágio 6, que aviva nossa empolgação e nos tira de nossa imersão 

no presente e no passado? O que há nessas pessoas que condena a nossa 

obsessão com nossa própria segurança e desperta nosso gosto e percepção da 

promessa da futuridade humana? Creio que essas pessoas despertam nossa 

imaginação dessa maneira porque, em sua generosidade e autoridade, em sua 

liberdade e amor custoso, elas corporificam uma abertura custosa ao poder futuro 

(FOWLER, 1992, p. 166). 

O que é interessante ressaltar entre as ideias de Amatuzzi e Fowler é a questão do 

processo da fé: a fé como processo da vida, que é estabelecido por tentativa e erro, idas 

e vindas, signos e significados — pois, para Amatuzzi, a fé é dinâmica e se transforma em 

cada encontro que temos com o outro. Amatuzzi aparece aqui porque ele é um autor que 

utiliza muito os textos de Fowler e estabelece também a questão do desenvolvimento 

religioso. Ele baseia grande parte de seus estudos nos conceitos de Fowler sobre 

desenvolvimento, como podemos ver, por exemplo, em seu trabalho “O desenvolvimento 

religioso: uma hipótese psicológica”. A partir dos escritos de Amatuzzi, percebemos o 

quanto as ideias não foram ultrapassadas nem deixadas de lado. 

Assim, queremos desenvolver, no capítulo seguinte, as aproximações possíveis 

entre a teologia de Tillich e a de Fowler, pois entendemos que não seria por qualquer 

motivo que Fowler sinalizou Tillich como uma das suas principais influências. Desejamos, 

então, colocar esses dois teólogos lado-a-lado para compreendermos quais são os traços 

da teologia de Tillich em Fowler e as aproximações possíveis dessas teologias. 

Reconhecemos que este não é um trabalho simples, pois na maioria dos trabalhos 

sobre Fowler os autores se concentram em seu aspecto do “desenvolvimento da fé” e nos 

fundamentos psicológicos muito mais do que nas suas dimensões teológicas, 

simplesmente citando, no mais das vezes, apenas o nome de Paul Tillich. Nosso intuito é 

aprofundar os textos de Tillich e Fowler, a fim de compreendemos os traços que se 

estabeleceram entre esses teólogos. 

 



 

CAPÍTULO 3 

PREOCUPAÇÃO ÚLTIMA E AMBIENTE ÚLTIMO 

1 Aproximações possíveis 

Nos capítulos anteriores, tentamos estabelecer uma base para perceber os traços 

gerais da teologia de James Fowler e Paul Tillich e suas proximidades. Intentamos 

averiguar a questão recorrente sobre Tillich ser a grande influência teológica de Fowler. 

Queremos explorar essa ideia tentando perceber os traços dessa influência, 

principalmente sobre o conceito de “ambiente último” em Fowler, que é amplamente 

utilizado em seus escritos. O fato de não encontramos muitos trabalhos sobre esse 

conceito também aumenta nosso interesse pelo tema. Entendemos que há uma possível 

correlação entre esse conceito e o de “preocupação última”, tão conhecido de Tillich.  

Temos em vista trabalhar esses dois conceitos como eixo principal, assim como as 

aproximações do pensamento desses dois teólogos, uma vez que, como já ressaltamos, 

eles sempre são colocados em paralelo quando o tema é “desenvolvimento da fé”. Essa 

pode ser uma tarefa difícil, pois Fowler desenvolveu uma estrutura teológica de 

vanguarda para a sua época, concebendo novos parâmetros para se pensar a fé, 

mesclando autores de várias áreas em sua fundamentação, em especial da teologia, 

psicologia e da sociologia. 

A revista Religious Education publicou, em 2004, o texto Faith Development at 30: 

Naming the Challenges of Faith in a New Millennium, de Fowler, escrito originalmente em 

1974 para a mesma revista, como uma publicação comemorativa de 30 anos da sua 

teoria. Nesse texto, é interessante observar o quão timidamente Fowler cita sua 

experiência com a teologia de Tillich. Ele usa apenas duas linhas em duas referências à 

sua proximidade com Tillich.  
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Devemos nos deter nesse questionamento, pois não podemos tirar conclusões 

precipitadas do quanto Tillich influenciou Fowler ou não em relação aos seus 

pressupostos do desenvolvimento da fé. Mas o que podemos inferir é, talvez, uma 

perspectiva ainda muito simplista da teologia de Tillich por parte de Fowler. Ele descreve, 

em seu livro, um encontro em os teólogos Gustav Weigel e Paul Tillich, e a narrativa é 

esta: 

Tillich estava dizendo a Gustav Weigel que sua teologia era tão estática que 

estava embalsamada! E Weigel estava dizendo que a teologia de Tillich era tão 

dinâmica que estava fluida, se não diluída! (FOWLER, 1992, p. 81). 

É claro que ele esclarece que fora uma brincadeira de ambas as partes. Porém 

essa percepção da teologia de Tillich soa muito simplista, senão distorcida, pois, diante da 

teologia de Fowler, a de Tillich se parece com uma rocha. 

2 Influência teológica 

Desejamos, aqui, pontuar alguns trabalhos sobre “desenvolvimento da fé” e 

“educação religiosa”, entres outros temas relacionados à fé, que sugerem proximidades 

entre Fowler e Tillich. Estamos trabalhando a possibilidade de aproximações entre os dois 

autores, visto que eles sempre surgem associados quanto aos temas acima nomeados. 

Temos em mente apontar o quanto essa correlação está consolidada para que, então, 

possamos desenvolver as aproximações possíveis. Mencionaremos, a seguir, alguns 

trabalhos, citando a correspondência entre os dois autores. 

 Jorge Wagner de Campos Freitas, em sua tese sobre Adolescência, escola 

dominical e educação: perspectivas de um novo processo, aponta a correlação entre 

Tillich e Fowler, discorrendo acerca de perspectivas teológicas e psicológicas sobre a fé a 

partir desses dois autores. Ele declara: “É fundamental entender a fé por meio de duas 

áreas do conhecimento: a teologia e a psicologia. Paul Tillich e James Fowler serão, 

respectivamente, nossas referências para discuti-las” (FREITAS, 2006, p. 43). 

Interessante observar que Freitas define Fowler muito mais como alguém que trabalha 

conceitos psicológicos da fé e Tillich, os fundamentos teológicos. Essa relação entre os 

dois teólogos fica muito clara aqui.  
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Neusa Tetzner Mieras trabalha como tema de dissertação do mestrado Uma 

análise sobre a influência da fé religiosa no processo de tratamento junto a pessoas com 

câncer. Para fundamentar as questões sobre a fé, ela recorre a esses dois autores. Aqui 

entendemos a correlação empírica de Tillich e Fowler que muitos fazem em razão da 

citação que o segundo faz do primeiro em seu livro. Ela afirma: “Para análise e 

compreensão da fé buscamos como referencial o pensamento de Paul Tillich em A 

Dinâmica da Fé e James Fowler, Estágios da Fé” (MIERAS, 2004, p. 8). Mais uma vez, 

fica clara a recorrência do nome de Tillich associado ao de Fowler quando se fala do tema 

fé. Muito mais que isso, vemos o trabalho nos dois livros (Dinâmica da fé e Estágios da fé) 

como se numa perspectiva paralela. 

Maria Helena Azevedo da Silva, em sua dissertação de mestrado O processo de 

desenvolvimento da fé e a constituição do self na primeira infância, a partir de James 

William Fowler, cita as influências recebidas por Fowler, tanto as da psicologia como as 

da teologia, dizendo: “Os conceitos e pressupostos da teoria do Desenvolvimento da Fé 

têm suas bases nos trabalhos de Paul Tillich, Richard Niebuhr, Wilfred Cantwell Smith, 

Jean Piaget, Lawrence Kohlberg e Erik Erikson” (SILVA, 2011, p. 19). 

Nesse caso, Silva amplia um pouco mais o leque dos teólogos que serviram como 

influência para Fowler, mas não deixa de destacar Tillich no texto Dinâmica da fé. Ela 

amplia um pouco os nomes, mas percebemos que o faz de maneira incomum, pois a 

maioria dos estudiosos cita esses nomes, mas só dedicam espaço no corpo do trabalho 

para Tillich. 

 Silvio Gonçalves Mota, na sua tese As fronteiras da fé na criança: descobrindo as 

relações sócio-religiosas da espiritualidade infantil, também cita Tillich como fundamento 

para as proposições de Fowler: “Fowler busca base para a sua argumentação sobre a fé 

nas definições de Niebuhr e Tillich, traduzindo o fenômeno da fé para um campo tão 

amplo quanto ao da espiritualidade”. Mota reduz as influências a Niebuhr e Tillich, 

apontando, assim, a preponderância de Tillich como nome que não pode faltar em um 

trabalho sobre Fowler.  

Ana Cláudia de Oliveira Machado, em sua tese A igreja e a família: “âncoras” na travessia 

do meio, identifica Tillich como base teológica de Fowler: “Paul Tillich, teólogo alemão, 

Piaget e Erikson influenciaram a teoria de Fowler” (MACHADO, 2009, p. 19). Ela 
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menciona apenas Tillich como influência teológica sobre Fowler; os outros dois nomes 

que ela indica são da área da psicologia. E, mais uma vez, percebemos que os dois 

nomes, Fowler e Tillich, são colocados em relação de influência. 

Silas do Carmo Delfino, em artigo na revista Correlatio, cujo tema é A fé: 

similaridades e contrastes nas definições de Paul Tillich e James W. Fowler, alude à 

correlação entre os dois teólogos, trabalhando as similaridades que eles apresentam 

quanto à fé, o que se torna explicito pela declaração de Fowler em seu livro.  

Fowler no Capítulo III de sua obra “Estágios da Fé” observa o dinamismo das 

proposições de Paul Tillich, e busca alternativas nas Teorias do Desenvolvimento 

com o objetivo de conciliar o equilíbrio entre a rigidez e a fluência possíveis à fé 

(DELFINO, 2009, p. 146). 

Nesse trabalho, ambos os autores são postulados em paralelo, porém parece que, 

para Delfino, Fowler “observa o dinamismo das proposições de Paul Tillich”, ou seja, 

Tillich seria a influência sobre os pressupostos teológicos de Fowler. 

Poderíamos mencionar, ainda, vários outros trabalhos que manifestam a 

aproximação entre os dois autores, apontando a influência de Tillich sobre a teologia de 

Fowler. Como já dissemos, acreditamos que essa correlação é algo subentendido por 

causa da declaração de Fowler em Estágios da fé. 

3 Fé e ultimidades 

O tema fé não é algo tão simples de ser abordado, tal como o próprio Fowler 

começa esclarecendo em Estágios da fé, cujo título foi fonte de muitos questionamentos. 

Alguns entenderam fé como algo que não pode ser desenvolvido, de modo que o que 

Fowler estaria tratando seria a religiosidade. Entretanto, Fowler se fortaleceu diante das 

críticas que sofreu ao longo dos seus estudos sobre fé, vislumbrando a grande 

colaboração que sua pesquisa poderia trazer. 

Logo de início, Fowler define esses termos desta forma: religião seria as “tradições 

cumulativas”, as experiências de fé compartilhadas entre as culturas e que vão se 

amalgamando nos relacionamentos sociais e, assim, multiplicando-se como cultura. A 

crença, por sua vez, seria a tradução das experiências do “transcendente” (ele diz 

tradução, pois se trata da maneira como contamos nossas experiências de fé). A crença 
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seria, então, de forma muito simples, a maneira como a fé é expressada. Fé, porém, é, 

para Fowler, esse relacionamento transcendente que nos faz “depositar o coração em” 

(1992, p. 22), em uma relação de compromisso, lealdade e confiança. Nos ateremos, 

assim, ao sentido da fé, pois temos em vista entender se, de alguma maneira, existem 

aproximações na teologia de Tillich e Fowler quanto a esse tópico. 

É possível notar uma aproximação de termos como o “abismo da falta de sentido” 

(TILLICH, 1985, p. 85), que Fowler também emprega ao dizer que “recorremos à fé para 

nos dar coragem de aguentar na presença do abismo” (FOWLER, 1992, p. 9). Podemos 

perceber esse sentido entre um e outro, apontando a fé como instrumento que preenche 

nossa falta de sentido, o vazio existencial que no acomete como seres humanos que 

somos. 

  Podemos abordar o termo “fé humana”, usado por Fowler, da seguinte maneira: 

“Antes de sermos religiosos ou irreligiosos, antes de nos concebermos como católicos, 

protestantes, judeus ou muçulmanos, já estamos engajados em questões de fé” 

(FOWLER, 1992, p. 16). Ele apresenta esse conceito universal de fé e a desvincula da 

questão religiosa, trazendo-a para esse problema de um anseio por um sentido de vida. 

Fowler coloca, nesse tópico de seu livro, o nome de Tillich de uma forma despropositada, 

pois nos é claro que, para Tillich, a fé é eminentemente religiosa. Fowler, por sua vez, 

está discorrendo seu entendimento de uma fé humana, o que torna a citação do nome de 

Tillich um tanto descabida. Para Tillich, uma fé humana não seria outra coisa que senão 

uma “fé idólatra”17. Uma fé que colocaria no lugar do incondicional, coisas que são apenas 

finitas e corriqueiras e não essenciais. 

Como ressalta Gross sobre a visão de Tillich em relação à fé humana, “toda a fé 

humana implica algum nível de idolatria” (GROSS, 2013, p. 21). Portanto, ainda que Tillich 

cite o fato da fé como uma estrutura que estabelece “chão” da vida, ele não sugere que 

esta fé seja autossuficiente, ele precisa alcançar o incondicional e assim estabelecer um 

“chão” verdadeiro. Para Tillich, fé é o “estar possuído por aquilo que nos toca 

incondicionalmente” (1985, p. 5), um estado de “preocupação última”. Tal preocupação 

não é um sentimento negativo de falta e aflição. Também não é um processo meramente 

psicológico. Muito pelo contrário, a preocupação, em Tillich, faz referência ao 

transcendente, ou seja, aquilo que está fora de nós, é infinitamente maior e que, de forma 
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fundamental, nos gera segurança em nossa existencialidade. Como afirma, é a “vida-sem-

ambiguidades” (TILLICH, 2014, p. 584). 

Fowler coloca como preocupação última certas categorias que seriam penúltimas 

para Tillich, tais como família, universidade, nação ou Igreja. Essas coisas seriam, para 

Tillich, claramente penúltimas; seriam circunstâncias que não levariam a uma fé genuína, 

mas a uma fé idólatra. Porém, precisamos lembrar que Fowler, no desenvolver de seu 

pensamento, estabelece associação com as várias áreas do saber, o que dificultaria uma 

relação pontual e segura sobre essa influência. Portanto, buscaremos uma correlação 

mais centrada nos conceitos de “preocupação última” e “ambiente último”. Para isso, é 

necessário que discorramos um pouco mais sobre as proximidades entre os pensamentos 

dos autores.  

Fowler, nas primeiras páginas de Estágios da fé, apresenta Tillich como alguém 

que o instigou a repensar o seu conceito de fé: 

Dinâmica da Fé tangeu uma nova nota de honestidade a respeito dos modos 

pelos quais damos ordem à nossa vida e a respeito das ânsias que temos. 

Colocando de lado uma identificação simplista da fé com religião e crença, Tillich 

desafia seus leitores a se perguntarem que valores têm poder centralizador em 

suas vidas (FOWLER, 1992, p. 16). 

A questão, aqui, é que Fowler usa o termo “ânsias” como sendo algo de cunho 

psicológico, as preocupações geradas pela existencialidade, pois ânsia tem o sentido de 

falta daquilo que não temos e, muito mais, de coisas que nos tiram a paz, ou seja, que 

nos causam ansiedade. Essa é a razão por que essa palavra não seria a melhor para 

explicarmos a “preocupação última”. Corroborando essa ideia, o termo usado no inglês 

por Fowler é “hungers”, isto é, algo que vem da nossa falta, da nossa fome, e mais uma 

vez percebemos um entendimento equivocado quanto às ideias de Tillich. 

Os exemplos que Fowler nos oferece — trabalho, prestígio e reconhecimento — 

são coisas que Tillich chamaria de uma “fé idólatra”, sem conexão com a fé 

transcendente. Para Tillich, o incondicional não está fundamentado nas coisas finitas e 

passageiras, mas nas essenciais, aquilo que é infinito e que nos toca incondicionalmente. 

O incondicional é inegociável; ele gera sentido para tudo o mais em nossa existência. Por 

                                                                                                                                                                                           
17 Para Tillich, fé idólatra é conferir ultimidade a algo que é preliminar (2014, p. 788). 
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isso, ele não parte da subjetividade humana, mas é imensamente maior, uma vez que é a 

partir da incondicionalidade que geramos sentido para o existencial e finito. Como diz: 

A idolatria é a elevação de uma preocupação preliminar à ultimidade. Algo 

essencialmente condicionado é considerado como incondicional, algo 

essencialmente parcial é elevado à universalidade, e algo essencialmente finito é 

revestido de significado infinito (TILLICH, 2014, p. 30). 

Diante disso, percebemos o encaminhamento psicológico da fé por Fowler. 

Sabemos que o próprio Tillich tinha noção da dificuldade para o entendimento da 

“preocupação última”, tanto que deixa claro sobre a “ambiguidade do sagrado”. Não seria 

possível alcançar o “incondicional a partir do condicional” e, por isso, essa ambiguidade 

sempre permeará a fé, que por vezes esbarra na dificuldade em perceber questões 

existenciais em questões essências também encontradas na experiência religiosa. 

Robert Emmons (1999), professor estadunidense na área de psicologia na 

Universidade da Califórnia, escreveu um livro sob o título The Psychology of Ultimate 

Concerns, no qual trabalha o conceito de Tillich sobre a “preocupação última”, porém em 

uma perspectiva psicológica, muito mais próxima, talvez, da ideia de Fowler. Ele explica a 

utilização desse termo em sua obra: 

Embora Tillich use o termo “preocupação última” (no singular), usarei o plural 

“preocupações últimas” para me referir aos múltiplos objetivos pessoais que uma 

pessoa pode possuir ao se empenhar em direção ao sagrado. Como exploraremos 

neste volume, o conceito de “preocupação última” permite que uma ponte seja 

construída a partir de questões de ultimidade em abstrato para preocupações e 

objetivos diários, onde as questões de ultimidade “encontram o caminho” 

(EMMONS, 1999, p. 6; tradução minha)18. 

Emmons, assim como Fowler, coloca a “preocupação última” em uma perspectiva 

existencial, finita e ordinária. Isso, para Tillich, não seria realmente uma preocupação 

última, mas preocupações penúltimas que não teriam força para gerar sentido, de fato, 

para a vida. Emmons emprega “ultimate concerns”, no plural, como se essa mudança não 

fosse alterar completamente a teologia de Tillich, como se fosse apenas um acrescimento 

de palavras. Mas, como vimos no primeiro capítulo deste trabalho, para Tillich não existe 

                                                         
18 “Although Tillich used the term ‘ultimate concern’, I will use the plural ‘ultimate concerns’ to refer to the 
multiple personal goals that a person might possess in striving toward the sacred. As we will explore in this 
volume, the concept of ultimate concern enables a bridge to be built from issues of ultimacy in the abstract to 
everyday concerns and goals where issues of ultimacy ‘meet the road’”. 
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a possibilidade de uma segunda preocupação; esta seria apenas “penúltima”, e não 

“última”. 

O “s” acrescentado por Emmons nos parece assemelhar-se mais às múltiplas 

preocupações apontadas por Fowler no primeiro capítulo de seu livro. Existe, então, um 

distanciamento entre o conceito de Tillich e as colocações de Fowler sobre “preocupação 

última”, pois, para ele, essa ideia abrangente engloba todas as áreas da vida. Podemos 

começar a pontuar, aqui, um profundo distanciamento dos pensamentos de Tillich e 

Fowler a esse respeito, posto que, para o primeiro, não existiria uma segunda 

preocupação como sendo última, enquanto, para Fowler, isso é perfeitamente possível. 

É importante ressaltar um encontro entre Erikson e Tillich — lembrando que 

Erikson foi um dos grandes influenciadores de Fowler nos fundamentos da teoria do 

desenvolvimento da fé. Em seu último encontro com Tillich, Erikson escreveu: 

Em minha última conversa com ele, Paul Tillich expressou sua intranquilidade a 

respeito da preocupação clínica com um “ego adaptativo” que, achava ele, 

pudesse apoiar (estas são palavras minhas) novas tentativas de fabricação de 

uma humanidade que se sentisse tão “adaptada” que fosse incapaz de enfrentar 

“preocupações fundamentais” (ERIKSON, 1976, p. 294). 

Nessa conversa com Tillich, Erikson trata de “preocupações fundamentais” como 

“preocupação última”, e a transcendência seria o caminho para encontrar solução para 

essas preocupações.  Percebemos aí, novamente, a dificuldade de se conciliar o conceito 

de “preocupação última” com conceitos psicológicos. 

4 A tríade da fé 

Outro aspecto a ser analisado é a questão da fé e os relacionamentos. Neste 

sentido, Fowler destaca outro teólogo que o ajuda a pensar a fé humana, Niebuhr, e 

assim define o postulado: “Ele vê fé tomando forma em nossos primeiros relacionamentos 

com aqueles que cuidam de nós na infância” (FOWLER, 1992, p. 16). Essa definição é 

muito pertinente para as formulações de Fowler, mas muito distante do entendimento de 

fé em Tillich.  

A fé humana, segundo a teoria de Fowler, não se enquadra no pensamento de 

Tillich, e o que podemos observar, diante das impressões de Fowler, é que a sua 
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aplicação do pensamento de Tillich é superficial e talvez distorcida, pois, para este, a fé 

só pode ser religiosa, “não pode ser criada pelos processos do intelecto ou por esforços 

da vontade ou por movimentos emocionais” (TILLICH, 2014, p. 587). Tillich deixa claro 

que esse ambiente relacional e psicológico não seria o formador da fé, que seria formada 

em algo fora de nós mesmos. Pois se fé é “estar possuído por aquilo que nos toca 

incondicionalmente”, não poderíamos estabelecer esse incondicional por meio das 

condicionalidades de nossa existência.  

O conceito de fé que vemos na teologia de Fowler é de base relacional, e um dos 

seus maiores conceitos, o do “centro compartilhado de valor e poder”, apresenta esse 

aspecto relacional da fé entre eu, o outro e o centro compartilhado. 

Mas se a fé é relacional, um empenho de confiança e fidelidade a outro, e uma 

forma de entrar no campo de força da vida confiando em centros dinâmicos de 

valor e poder, então a “verdade” da fé assume uma qualidade diferente. A verdade 

é vivida; é um padrão de ser em relação aos outros e a Deus. A esta luz, as 

doutrinas e os credos passam a desempenhar um papel diferente, ainda que 

crucial. Ao invés de serem os repositórios da verdade, como arcas de tesouro, 

objetos de honra e assentimento, eles se tornam guias para a construção de 

formas contemporâneas de ver e ser (FOWLER, 1992, p. 241). 

A fé, segundo Fowler, é relacional e possui um caráter dinâmico que não está 

pautado em uma estrutura arcaica e embalsamada, mas se contextualiza diante do 

partilhar dos centros compartilhados, os quais se retroalimentam pelas experiências. 

Como dissemos anteriormente, Fowler compreende a fé de maneira tripolar, e é esse 

processo integrado que gera os valores últimos em minha vida e que sustentam a fé. 

Para entendermos essa perspectiva de fé como relacionamento, precisamos 

entender a lógica de Tillich, que separa a questão da fé da experiência do transcendente. 

Para Tillich, a experiência com o incondicional é pessoal e ontológica, porém, ao mesmo 

tempo, é descoberta por intermédio de um processo em comunidade. Não podemos gerar 

experiências transcendentes para aqueles que estão na comunidade de fé, mas essa 

comunidade de fé é um ambiente motivador. 

A discussão da relação entre amor e fé levou ao mesmo resultado: amor como 

elemento da fé e como aspiração pela re-união do que está separado cria 

comunhão. E uma vez que te leva necessariamente a ação e ação pressupõe 

comunhão, o estar possuído incondicionalmente somente é legitimo quando ele se 

realiza numa comunidade de ação (TILLICH, 1985, p. 76). 
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De acordo com Tillich, “a vida da fé é a vida da comunhão da fé” porque a relação 

na comunidade gera o ambiente que nos aproxima do incondicional. Ela não gera a 

experiência pessoal, pois Tillich deixa claro que a vida de fé da comunidade não se 

resume nas atividades, nos cultos, ou liturgias a serem seguidas. Esta também se dá no 

desenvolvimento individual de cada um dos seus membros. O fato é que, ainda que Tillich 

tenha tratado sobre fé e comunidade em seus escritos, esse não foi seu grande 

fundamento.  

Fowler deixa transparecer a influência de Niebuhr nesse capítulo, uma vez que ele 

é o teólogo que trata mais profundamente sobre religião e cultura, religião e comunidade 

de fé. Assim, precisamos ressaltar, aqui, a dupla Tillich e Niebuhr sempre destacada por 

Fowler como bases do seu pensamento. É importante mencionar a citação que Fowler faz 

a respeito do conceito de “fé-identidade”, elaborado por Niebuhr: 

Encontrei pela primeira vez um exame desses tipos nos escritos de H. Richard 

Niebuhr. Embora, a seguir, eu me baseie em sua análise, ele não deve ser 

responsabilizado pelo modo como a desenvolvo aqui (FOWLER, 1985, p. 27). 

Observamos, na citação acima, a afirmação de Fowler de não tomar a essência do 

pensamento de Niebuhr em sua integra. Ele, então, concebe um entendimento próprio do 

conceito. Nossa pergunta: Fowler teria se apropriado de conceitos de Tillich da mesma 

maneira? É possível que ele tenha se utilizado parcialmente de conceitos tillichianos sem 

esclarecer, de fato, até onde foi, o que empregou de seu conceito e o que não empregou. 

A questão, porém, é se essa apropriação parcial realmente faria jus às teologias de 

Niebuhr e Tillich. A esse respeito, ainda no capítulo “Fé e relacionamento”, Fowler 

relembra um conceito de Tillich que já tinha sido usado no primeiro capítulo, “Fé humana”: 

a “fé é relacionamento com aquilo que nos toca incondicionalmente” (1992, p. 27). Ele 

emprega, então, o conceito da “fé idólatra”, também tillichiano, que ele coloca como sendo 

“nos comprometer ou apostarmos nossa vida em centros finitos de valor e poder” (1992, 

p. 27). 

Percebemos, desse modo, que em muitos lugares dos escritos de Fowler há, sim, 

uma base teológica anterior, um background que compõe o seu pensamento — em que 

Tillich está inserido — e se estabelece em sua teoria. Ainda que não consigamos pontuar 

definitivamente cada ponto, podemos perceber essas influências em muitos momentos, 

como no capítulo “Fé e relacionamento”. 
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5 Proximidades entre “preocupação última” e “ambiente último” 

Fowler desenvolve, no quarto capítulo de seu livro, a ideia da fé como imaginação. 

Esse conceito é essencial em sua teoria, pois é a partir dele que desenvolve o que chama 

de “ambiente último”, que é fundamentado pela imaginação humana e que nos gera 

sentido. A fé nos estabelece uma forma de ver a nossa vida diária em relação a uma 

imagem holística daquilo que podemos chamar de o “ambiente último” (FOWLER, 1992, 

p. 32). 

Essa imaginação, todavia, não agrega, para Fowler, a ideia de algo desconexo e 

fragmentado, tampouco uma imaginação utópica, idealizada por critério do desejo e da 

vontade apenas. Antes, ela passa por um processo imaginativa coletivo que estrutura a 

vida de maneira profunda e significativa. Não é uma projeção, mas um processo 

imaginativo que se estabelece por meio do “centro compartilhado”. 

Podemos dizer que a fé é a nossa maneira de discernir e nos comprometer com 

centros de valor e poder que exercem força ordenadora em nossa vida. A fé, 

enquanto imaginação, apreende as condições últimas de nossa existência, 

unificando-as em uma imagem abrangente à luz da qual modelamos as nossas 

respostas e iniciativas: as nossas ações (FOWLER, 1922, p. 32). 

A fé imaginativa é também uma fé prática, que estabelece parâmetros de vida e 

respostas para cada experiência que vivenciamos e que necessite de fé. Não é uma 

imaginação estática, mas ordena a vida e faz parte dela com uma ação dinâmica e não 

somente conceitual. 

Para Fowler, a imagem se une em “informação” e “sentimento” que se introduzem 

em vários aspectos. O primeiro seria pelas experiências inconscientes. Não 

necessariamente experiências objetivas, mas impressões e percepções que se 

estabelecem em nossa vida desde a infância, que se instituem em nosso inconsciente 

como geradoras de sentido para a nossa vida. O segundo é por imagens que nos 

impactam ou experiências objetivas que geram sentido em nós, mas que não 

percebemos. Em um primeiro momento, não conseguirmos identificar, mas podemos 

perceber assim que são tocadas e instigadas por algum acontecimento. O terceiro por 

meio de experiências objetivas de aprendizado, que se encontram como “ressonância 

com imagens anteriores” e, assim ressignificam a nossa imagem. A informação e o 

sentimento geram em nós essa imagem, que é subjetiva e relacional ao mesmo tempo. A 
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recepção desde a infância de imagens de sentido aponta para o aspecto relacional da fé. 

A imagem que se forma através de mim. 

É importante entendermos como Fowler estabelece a fé como imaginação, pois é a 

partir desse conceito que ele firma a ideia de “ambiente último”. É a imaginação que 

desenha o nosso “ambiente último”. Fowler entende que a fé precisa ter uma matriz 

unificadora, tendo em vista que o termo que ele usa para “imagem abrangente” não tem a 

ver com uma amplitude de sentidos, mas com um lugar que nos possibilita uma visão 

ampla da vida. 

A fé, como temos visto, compõe poderosas imagens sentidas das condições da 

existência captadas como um todo. Em seu modo imaginativo a fé “unifica” uma 

imagem abrangente de um ambiente último, um ambiente de ambientes, em 

relação ao qual damos sentido ao campo de forças de nossa vida. Nesta 

unificação, a imagem do ambiente último feita pela fé capta o seu caráter, a 

disposição de valor e poder, nele presente, para com a própria pessoa, os outros e 

o mundo (FOWLER, 1992, p. 35). 

 Esse ambiente unificador da visão nos ajuda a ter uma percepção daquilo que 

estabelece ou não valor em nossa vida, a quem ou a que nos submetemos ou não, 

dando, dessa maneira, sentido a nós mesmos mediante esse “ambiente último”. 

Precisamos discorrer sobre esse princípio de Fowler para entrarmos no tema seguinte em 

sua teoria, que é o “ambiente último”. Entendemos que as teses de Fowler do “ambiente 

último” e imaginação se fundem em um processo simbólico que funda conceitos 

unificadores da fé. 

Esta estratégia de desmitologização, que parece natural para o estágio 4, traz 

perdas e ganhos. Paul Tillich, escrevendo sobre os símbolos religiosos e seu 

poder, diz que, quando um símbolo é reconhecido como tal por aqueles que se 

relacionam com o transcendente por seu intermédio, ele se torna um “símbolo 

partido”. Interrompe-se certa dependência e confiança ingênua no poder sagrado, 

eficácia e verdade inerente do símbolo enquanto representação. Ao invés de o 

símbolo ou ato simbólico ter a iniciativa e exercer o seu poder sobre o participante, 

agora é o participante-questionador que tem a iniciativa em relação ao símbolo 

(FOWLER, 1992, p. 153). 

Aqui, Fowler cita Tillich literalmente e usa seu conceito do símbolo como 

representação do transcendente compartilhado entre a comunidade de fé, tornando-se, 

então, uma representação acessível a todos. Entretanto, quando nos apropriamos do 

símbolo, ele não continua mais o mesmo, mas se torna em um novo. Ou seja, somos 

todos “participante[s]-questionador[es]” do símbolo. E, como Tillich esclarece: “Aquilo que 

toca o homem incondicionalmente precisa ser expresso por meio de símbolos, porque 
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apenas a linguagem simbólica consegue expressar o incondicional” (TILLICH, 1985, p. 

30). 

Percebemos que aquilo que Tillich trabalha como símbolo, Fowler o utiliza em seu 

conceito de fé e imaginação, principalmente na fase individuativo-reflexiva que, segundo 

Fowler, ocorre entre a idade de 30 e 40 anos, quando começamos a refletir nas coisas 

que estabelecemos pela crença por meio do nosso “centro compartilhado de valor e 

poder”. 

Não é possível separar a ideia da imaginação daquela do símbolo. Esses dois 

processos são simbióticos. Fowler, no entanto, alude à apropriação do símbolo por parte 

do ser humano, e esse símbolo que agora eu desvendo, porque é meu, torna-se um novo 

símbolo. 

Logo no início de Estágios da fé, Fowler sugere que a dinâmica da fé é o caminho 

pelo qual criamos e mantemos sentido em nossa vida. Portanto, para ele, o caminho pelo 

qual se estabelece a fé é o mesmo que estabelece o sentido de vida. 

À medida que tento aclarar a dinâmica da fé como os modos pelos quais criamos 

e mantemos sentido de vida19, espero que você perceba que o seu próprio modo 

de levar a vida foi incluído e abordado no livro (FOWLER, 1992, p. 10). 

Como uma percepção inicial, poderíamos dizer que Fowler coloca fé e sentido de 

vida como um processo simbiótico, e que a dinâmica da fé se estabelece para todo ser 

humano. Independentemente da sua crença ou não em algo transcendente, todos 

desenvolverão algum estágio de fé. 

A diferença básica, neste sentido, entre Fowler e Tillich é que, para o primeiro, a fé 

que gera sentido de vida poderia ser não religiosa (ou o que Tillich chamaria de fé 

idólatra), baseada em elementos existenciais que não teria, segundo ele, a capacidade da 

transcendência. Contudo, Fowler indica que, mesmo diante dessa fé sem aposta e 

baseada eminentemente na razão, seria possível chegar a um sentido de vida. 

Tillich não diz que a fé idólatra seja incapaz de produzir sentido, mas que, como 

vimos anteriormente, esse sentido levaria apenas a uma “frustração existencial” (TILLICH, 

1985, p. 12). Tal fé se firma na ambiguidade da existência, a qual a religião tentará 

                                                         
19 Grifo meu. 
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resolver. O fato é que a fé, segundo Tillich, tem caráter ontológico. Porém não uma 

ontologia pelo psicológico, mas pelo transcendente, que estaria fora do indivíduo para ser 

verdadeiro. 

Fowler, por sua vez, fala da fé como “aposta de vida” no sentido daquilo que 

escolho como verdades de fé, e não como Tillich, que fala daquilo que “nos toca 

incondicionalmente” e, portanto, nos escolhe.  

Os conteúdos operativos de nossa fé – quer explicitamente religiosos, quer não – 

moldam nossas percepções, interpretações, prioridades e paixões. Eles 

constituem nossas apostas de vida. Nossos amores e confianças, nossos valores 

e visões constituem nosso caráter como pessoas e comunidades de fé. Poucas 

coisas poderiam ser mais importantes do que uma reflexão séria sobre como 

formamos e nos comprometemos com os (e através dos) conteúdos de nossa fé 

(FOWLER, 1992, p. 231). 

Ao contrário de Tillich, que afirma que nossa “preocupação última” é 

eminentemente religiosa, Fowler entende que a fé pode ter elementos tanto essenciais 

como existenciais e, mesmo assim, gerar esse sentido que suscita o valor maior último, 

como na citação acima. A “reflexão sobre os conteúdos da fé” evidencia certo 

distanciamento entre os pensamentos de Tillich e Fowler, até mesmo no que diz respeito 

a “comprometimento” e “estar possuído”. Fowler usa o termo “comprometimento” como 

adesão consciente e analisada, enquanto o “estar possuído” é uma grande aposta que 

não se limita ao racional, mas tem a ver com a criatividade. Para ele, a fé é processada, 

ao passo em que, para Tillich, a fé é internalizada. 

Ao definir a fé como uma relação pactual, Fowler também está dizendo que ela é 

determinada por duas partes que se completam diante daquilo que é transcendente. Em 

Fowler, o termo “amor” denota comprometimento visceral, que estabelece as nossas 

“estórias mestras” (1992, p. 227), que são base para nossas interpretações e nossas 

respostas diante dos questionamentos da vida.    

Ao longo da linha que constitui a base da tríade vemos o fluxo bidirecional entre o 

eu (e) e os outros(o), de amor, confiança e lealdade mútuas que tornam possível a 

identidade. Acima da base, no vértice da tríade, vemos uma representação do(s) 

centro(s) compartilhado(s) de valor e poder da família (ccpv). Este inclui a “estória” 

da família sua coleção – reconhecida e não-reconhecida – de mitos formativos 

(FOWLER, 1992, p. 26). 
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                CCPV                     Vértice = Estória da família  

 

 

Eu                           Outro    Base bidirecional = amor, confiança e lealdade 

Primeiramente, Fowler trabalha o desenvolvimento religioso sob a ótica do “centro 

compartilhado de valor e poder”. A esse respeito afirma: “Valorizamos aquilo que nos 

parece ser de valor transcendente e em relação ao qual nossa vida tem valor” (FOWLER, 

1992). Para ele, a construção da fé passa pelos relacionamentos básicos de confiança — 

nesse caso a família, como já mencionamos anteriormente — que vão estabelecendo 

experiências que valorizamos e cujos valores vivenciamos, entendendo isso como algo 

transcendente em nossa vida. 

O ccpv de Fowler se mostra muito similar ao conceito de “realidade última”: um 

valor transcendente, um sentimento de objetivo e finalidade, como também sugere Boff 

(2014). A questão aqui é que, quando pensamos em centro compartilhado de valor e 

poder, entendemos que a fé é o processo construído e alterado múltiplas vezes diante da 

mudança do seu ccpv. Ou seja, se uma pessoa muda o seu centro de relacionamentos de 

influência, isso pode alterar verdades estabelecidas em sua estrutura de fé.  Fowler 

demonstra seu entendimento desse processo da fé como uma espiral, ou seja, a fé é um 

processo crescente e cíclico diante de nossas experiências relacionais. Ele afirma que 

essa espiral seria uma estrutura crescente, pois é baseada “nas estórias que contamos 

para nós mesmos” (1992, p. 227) e, desta forma, se consolidam como nossos valores 

estabelecidos na estrutura triádica do ccpv. Neste aspecto Fowler se distancia de Tillich, 

pois o incondicionado, na visão tillichiana, é uma experiência de autotranscedência e não 

um processo coletivo de aprendizado ou assimilação.  

O “centro compartilhado de valor e poder” é uma das estruturas explicativas da fé 

estabelecidas por Fowler. Ele institui uma tríade entre o “eu, os “outros” e o ccvp, e diante 

desse relacionamento fundamos o centro, que contém as estruturas cumulativas de 

valores construídos ao longo da vida. Esse centro seria uma referência para os 

posicionamentos da vida e para estabelecermos nossa identidade, um centro organizador 

da vida. 
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Tillich dirá, neste sentido, que como seres humanos precisamos de um “centro 

unificador”, uma forma de referência que no balize como pessoa, um centro que nos leve 

a um sentimento de estarmos ligados por um mesmo ponto, “possuídos 

incondicionalmente”, como diz.  

Um dos grandes problemas de toda vida da personalidade é a divergência dos 

conteúdos do consciente. Quando falta um centro unificador, a multiformidade 

infinita do mundo ao redor e dos processos espirituais interiores pode levar à cisão 

ou mesmo desintegração total da personalidade. Nada há que possa proteger 

contra essa constante ameaça senão a forca unificante do estar possuído 

incondicional (TILLICH, 1985, p. 70). 

A busca pelo “sentido último” é um processo inerente à religiosidade que, 

segundo Fowler, é um fenômeno que independe da crença, se “católicos, protestantes, 

judeus ou muçulmanos” (1992, p. 16). Todos buscam um sentido religioso na vida e, 

consequentemente, nesse sentido último, o desenvolvimento da fé seria algo individual, 

baseado nas experiências de cada indivíduo no seu ccpv. Tal processo de 

desenvolvimento prescreve a maneira como o indivíduo viverá a sua religião.  

Esse último tópico é o grande questionamento de nosso trabalho, pois o “ambiente 

último”, tão usado por Fowler nas formulações teológicas sobre a fé, ainda é um tema 

pouco explorado pelos seus estudiosos. Parece-nos que essa concepção ficou em 

segundo plano em seus escritos, tendo em vista que, diante dos “estágios da fé”, Fowler 

coloca o “ambiente último” como sendo iniciado na fase intuitivo-projetiva, dos 2 a 6 anos, 

na qual a criança criaria as imagens dos seus conceitos adquiridos de fé. Nesses 

conceitos estaria a imagem do sagrado, bem como a do “ambiente último” (FOWLER, 

1985, p. 238). A formação do “ambiente último” está vinculada à fé como imaginação, 

onde criamos o pano de fundo para nossas experiências de vida. 

A imaginação pode, de fato, ser fantástica, mas ela surge neste estágio, por 

razões que Bettelheim expõe proveitosamente como uma força poderosa e 

permanente através da qual compomos um ambiente último e nos orientamos em 

direção ao ser ou seres que constituem o seu caráter (FOWLER, 1992, p. 115). 

Ainda que Fowler tenha identificado a fase “intuitivo-projetiva” como sendo a fase 

em que “ambiente último” é estabelecido, ele também aponta que este conceito vai se 

desenvolvendo em todas as fases seguintes. O “ambiente último” do desenvolvimento da 

fé é um processo inseparável na visão de Fowler. É ele que constitui a nossa “estrutura 
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de significados”, ou seja, construímos os símbolos e valores a partir desse ambiente, 

perante o qual estabelecemos as nossas posturas diante da vida. 

Para Fowler, o “ambiente último” se afirma por meio da fé como imaginação, que é 

tridiádica, pois recebemos essa base para a construção desse ambiente. Fowler, contudo, 

não deixa claro o lugar que o “ambiente último” se posiciona diante do nosso “centro 

compartilhado de valor e poder”.  

Mas são as nossas suposições tácitas e explícitas sobre o ‘grão’ ou o caráter do 

ambiente último considerado como um todo que proporcionam a maior estrutura 

de significado na qual criamos e sustentamos nossas alianças interpessoais, 

institucionais e vocacionais (FOWLER, 1978, p. 21; tradução minha)20. 

Podemos inferir as seguintes conclusões: se o “ambiente último” é a estrutura de 

sentido que usamos para nos orientar em nossos posicionamentos de vida, então ele 

certamente faz parte dessa tríade de sentido da fé e se ele constitui, também, como 

“maior” estrutura. Talvez o “ambiente último” não esteja no nível de “valor e poder 

compartilhado”, mas seja algo além, como a experiência transcendente. 

Como vimos anteriormente, em um primeiro momento (Life Maps), Fowler concebe 

o “centro compartilhado de valor e poder” no mesmo nível do lugar das “condições 

últimas” e da “transcendência”. Entretanto, a partir dos anos de 1980, em Estágios da fé, 

ele define o “ambiente último” como outro aspecto da fé compartilhada. Parece que a 

compreensão de Fowler foi mudando, entendendo que o “ambiente último” não poderia 

ser determinado como um processo orgânico, mas algo que estaria em outro nível na 

experiência da fé, que ele chama de “ambiente mais abrangente”. 

É importante lembrar que a “preocupação última” — aquilo que nos toca 

incondicionalmente — pode nos destruir, assim como também pode nos curar. Mas “sem 

uma preocupação última não podemos viver” (TILLICH, 1985, p. 13). Essa afirmação de 

Tillich soa ambígua, pois aqui ele sugere a possibilidade de um processo de descoberta 

da nossa “preocupação última”, aquela que nos curaria. Isso se aproxima da ideia de 

Fowler de que esse processo aconteceria diante da experiência da fé em nosso “centro 

compartilhado”, que nos leva a uma descoberta entre tentativas e erros. Assim, a posição 

                                                         
20 “But it is our tacit and explicit assumptions about the “grain” or character of the ultimate environment taken 
as a whole that provide the larger framework of meaning in which we make and sustain our interpersonal, 
institutional and vocational covenants”. 
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de Fowler não seria uma inteira contradição, mas uma afirmação ousada em face do 

processo da “preocupação última”. 

Para Tillich, esse processo do Deus que estabelecemos diante da nossa fé é 

concebido a partir de experiências finitas, as quais não poderiam, para ele, gerar a 

“preocupação última” de fato. Ou seja, de acordo com Tillich, todas as características que 

remetemos a Deus partem das nossas bases condicionais, da nossa “imaginação”. Neste 

sentido, o símbolo é a projeção das nossas experiências de fé, razão pela qual, segundo 

ele, não lhe damos autonomia.   

Deus é o símbolo fundamental da fé, mas não é o único. Todas as qualidades que 

lhe atribuímos, como poder, amor, justiça, provêm do âmbito de nossas 

experiências finitas e são projetadas sobre aquilo que se encontra além de finitude 

e infinitude. Quando a fé chama Deus de “onipotente”, ela utiliza a experiência 

humana do poder para designar simbolicamente o objeto de seu estar possuído 

incondicionalmente; mas com isto ela não caracteriza um ente supremo que pode 

fazer o que lhe apraz (TILLICH, 1985, p. 34). 

Tal imaginação da fé não geraria, de acordo com Tillich, o “incondicional”. Pois as 

nossas experiências podem nos fazer arranhar a superfície daquilo que é incondicional, 

porém a incondicionalidade está fora de nós, não é algo subjetivo e psicológico, mas 

transcendente. A imaginação é uma coisa fundamentalmente psicológica e nos levaria 

apenas a viver uma preocupação existencial e finita. 

No entanto, podemos perceber que a ideia de uma fé imaginativa em Fowler não 

estaria distante do conceito de “criatividade” em Tillich. Para Fowler, a fé como 

imaginação seria o “poder de formar” (1985, p. 32). Tillich afirma que o ser humano tem o 

poder criativo de significações da sua vida. Esse processo se estabelece na dinâmica de 

vencer a “ansiedade existencial”, do “não-ser”. Esse importante conceito de Tillich, “não-

ser”, está profundamente atrelado à criatividade. Para ele, o ser humano vive a angústia 

pela iminência do “não-ser”. Por isso, essa angústia ontológica seria aplacada por um 

sistema de significados criado pelo ser humano. 

A ansiedade existencial da dúvida impele a pessoa para a criação de certeza em 

sistemas de significação que são sustentados pela tradição e autoridade. A 

despeito do elemento da dúvida que está implicada na espiritualidade finita do 

homem, e a despeito da ameaça de insignificação implicada no extravio do 

homem, a ansiedade é reduzida por estes meios de produzir e preservar certeza 

(TILLICH, 1992, p. 60). 
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Esse princípio da criatividade se aproxima da concepção de Fowler acerca da 

“imaginação”, que seria também um processo de gerar significado para a vida. A grande 

diferença entre esses conceitos seria que, para Tillich, a criatividade não nos levaria ao 

incondicional ou ao transcendente, ao passo que, para Fowler, a fé como imaginação 

seria o que nos estabelece um “ambiente último”. 

Nisto podemos dizer que não é fácil buscar o fundamento do termo “ambiente 

último” em Fowler, pois este é um termo que ele usa como algo propriamente seu, sem 

muitas explicações, desdobramentos. Aparece nas entrelinhas do seu pensamento. Ele 

emprega o termo, como demonstramos anteriormente, como um centro mais abrangente 

no relacionamento de fé do indivíduo. O “centro de compartilhamento de valor e poder” 

não é o lugar em que o “transcendente” se estabelece, gerando o “ambiente último”, mas 

é o lugar fundamental e intermediário. 

Fowler, que trabalha o conceito de fé como ambiente da imaginação, indica que o 

“ambiente último”, ainda que seja fruto do relacionamento, é subjetivo e pessoal. Ele 

conta, em seu livro, a experiência de explicar o termo para um grupo de alunos do Boston 

College que fazia um curso sobre “Fé e o ciclo da vida”:  

“Eu acho que o senhor está se referindo às nossas imagens daquele amplo teatro 

de ações no qual representamos nossas vidas. A gente poderia dizer que nossas 

imagens do ambiente último determinam os modos pelos quais arrumamos o 

cenário e captamos o enredo das peças de nossas vidas”. Aí ela acrescentou: 

“Além disso, nossas imagens do ambiente último modificam-se à medida que 

vamos vivendo. Elas se expandem e crescem, e os enredos estouram ou têm de 

ser unidos a outros enredos” (FOWLER, 1922, p. 34). 

Fica claro, aqui, que o “ambiente último” se funda na experiência do indivíduo, por 

meio de uma imagem que ele faz diante daquilo que lhe foi estabelecido como de maior 

valor. Além disso, temos a verdade de que esse ambiente se modifica diante das 

mudanças de nossas experiências por intermédio do “ccvp”. 

Olhando para os escritos de Fowler, podemos perceber que a ideia da ultimidade 

nos pressupostos da fé só poderia ter vindo de Tillich, pois o único teólogo que ele cita, 

falando de ultimidade, é Tillich. Entendemos, porém, que Fowler tenha tomado esse 

princípio como uma forma de parâmetro e não como fundamento, posto que a 

“preocupação última” tem, em Tillich, papel central em sua teologia, ao passo em que o 

“ambiente último” não foi intencionalmente elaborado por Fowler em sua obra.  
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A “preocupação última” não está posta como uma certeza absoluta de 

conhecimento e profundidade de si, mas como risco a que ele chama de coragem de ser. 

A coragem de ser é uma das bases da preocupação última, pois, para Tillich, ninguém 

pode conhecer a totalidade, a infinitude, porque a influência da crença, da religião nessa 

busca seria um processo mediado e não autêntico. 

A “preocupação última” está presente na religião, nos aponta para o além do ser, 

do transcendente, aquilo que nos toca incondicionalmente. Não na religião fundada pelas 

crenças. Por isso, esse estado é uma realidade presente em toda a experiência humana 

pela busca de estabelecer o “ser centrado”. 

Para Tillich, “preocupação última” e “incondicionalidade” estão intimamente 

relacionadas, e por incondicional ele que dizer essa experiência transcendente, algo 

individual, intransferível. Não seria algo apreendido por meio de liturgias ou ritos, mas em 

uma experiência única e ontológica, uma vez que a incondicionalidade gera sentido para 

tudo o mais que é existencial em nossa vida. 

Essa é a única maneira em que a experiência mística consegue se expressar. 

Pode-se, porém, perguntar: Existe então ali alguma coisa que possa ser expressa, 

já que o objeto da fé mística ultrapassa toda possibilidade de expressão? Não se 

baseia a fé na experiência do sagrado como estando esse presente? Como é 

possível semelhante experiência, se o incondicional é aquilo que transcende toda 

experiência? A isso os místicos respondem que há um lugar em que o 

incondicional está presente no mundo finito: nas profundezas da alma humana. 

Essas profundezas são o lugar em que o finito se toca com o infinito. A fim de lá 

chegar, o homem precisa despojar-se de todos os conteúdos finitos. Ele precisa 

renunciar a todas as preocupações provisórias em prol da preocupação última 

(TILLICH, 1985, p. 43). 

Tillich deixa claro que a incondicionalidade é uma experiência muito íntima do 

indivíduo, que se processa na alma humana. Porém, para isso o indivíduo precisaria se 

despojar de todas as coisas transitórias. Ou seja, podemos utilizar experiência místicas 

para nos aproximar dessa profundidade infinita, mas não podemos assimilá-la por 

completo sem nos despojar de toda finitude. 

Importante percebermos que esta experiência com o incondicional não se dá no 

relacional, ainda que a experiência seja uma possibilidade, ela não consegue estabelecer 

todo o processo, pois ele se dá no profundo da alma humana. Para Fowler, no entanto, 

essa experiência poderia ser coletiva e assimilada a partir de outra pessoa, que seria a 

fonte do “centro compartilhado de poder e valor” desse indivíduo.  
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Os conteúdos operativos de nossa fé – quer explicitamente religiosos, quer não – 

moldam nossas percepções, interpretações, prioridades e paixões. Eles 

constituem nossas apostas de vida21. Nossos amores e confianças, nossos 

valores e visões constituem nosso caráter como pessoas e comunidades de fé. 

Poucas coisas poderiam ser mais importantes do que uma reflexão séria sobre 

como formamos e nos comprometemos com os (e através dos) conteúdos de 

nossa fé (FOWLER, 1992, p. 231). 

Vemos, aqui, que Fowler usa um conceito de Tillich, o de fé como uma aposta, um 

risco. Entretanto, essa aposta, para Tillich, é algo que não pode ser mensurável ou 

desenvolvido. A fé é um destino e não uma estrada sendo construída. De acordo com ele, 

a fé é esse estado de “preocupação última” que dá sentido à existência como algo 

incondicional, e como incondicional se coloca totalmente alheio a nós mesmo. Sabemos 

qual é o caminho, mas nem sempre podemos dizer como chegamos lá. 

Importante entendermos que a fé é o caminho da existência tanto para Tillich 

quanto para Fowler. Fowler, porém, entende que no processo da fé vamos constituindo 

experiências que mudam conforme a nossa maturidade, e diante de cada fase de vida 

essa fé se coloca como fundamento da vida. Para Tillich, por sua vez, toda fé que não se 

revela como incondicional não pode gerar sentido do ser-em-si. Se algo que colocamos 

como fé se estabelece apenas na experiência mística e não se baseia no essencial e 

transcendente, então não seria uma forma madura da fé, mas uma fé distorcida que se 

determinaria por preocupações provisórias e não última. 

Tentar explicar a inter-relação entre estrutura e conteúdo na fé significa encarar, 

de modo mais radical e inclusivo, a fé como a forma de uma pessoa específica 

constituir a si mesma, os outros e o mundo em relação aos valores, poderes e 

estórias da realidade específicas que ela considera como últimos22 (FOWLER, 

1992, p. 224). 

Na expressão “últimos” entendemos que Fowler faz uma releitura de Tillich à sua 

maneira. O que ele aborda são questões últimas, porém finitas e existenciais que geram 

sentido para vida — o que chama de “centro compartilhado de valor e poder”. Esse centro 

constitui uma estrutura formada por vários valores somados que suscitam sentido para a 

vida. 

Em Tillich, o processo da compreensão daquilo que é último em nossa vida é o 

contrário disso. Todos estes valores são elementos marcados pela finitude e não 

                                                         
21 Grifo meu. 

22 Grifo meu. 
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poderiam gerar sentido real para o indivíduo. Para ele, existiria apenas uma “preocupação 

última”, todas as outras seriam penúltimas e não poderiam levar ao incondicional. Nada 

que é condicional poderia estabelecer o incondicional. E é, para Tillich, a partir dessa 

“preocupação última” que os valores são firmados. A construção de sentido só pode ser 

estabelecida a partir da preocupação que é última. 

Podemos entender que o princípio das coisas últimas está presente em Fowler, 

inegavelmente pela influência de Tillich. Porém Tillich aponta para uma transcendência, 

enquanto Fowler concebe que essas coisas últimas podem ser várias e vão sendo 

transformadas conforme os estágios de nossa vida. Segundo Tillich, a “preocupação 

última” traz sentido existencial e se estabelece em um outro nível em nossa vida. É a 

“paixão infinita”, da qual não podemos nos apossar, mas que toma conta e orienta toda a 

nossa história. Fowler, trabalhando com conceitos muito mais psicológicos, elabora um 

processo mais centrado no ser humano e em seus relacionamentos que é orgânico, 

dinâmico e cíclico, trazendo a ideia do “ambiente último” para um estágio da fé. 

Não temos a pretensão de esgotar esse tema, pois estamos nos referindo a 

questões profundas de sentido para o ser humano, tais como “preocupação última”, 

“ambiente último” e “fé”. É importante ressaltar que, quando falamos sobre fé, os nomes 

de Fowler e Tillich dificilmente são esquecidos. Seus trabalhos, que foram escritos há 

várias décadas, ainda continuam atuais e de referência para o tópico da fé. 

Pensamos que, em um mundo “niilista”23 e vazio de sentido, o tema da ultimidade é 

de extrema relevância, haja vista que, quando falamos de “preocupação última”, estamos 

lidando com algo que é transcendente e acima de nós, da mesma forma que, quando 

falamos de “ambiente último”, estamos nos referindo a algo que é maior do que nós 

mesmos, aquilo que traz sentido. Essa é a razão por que esses temas — “preocupação 

última”, “ambiente último” e sentido de vida — nos parecem profundamente conectados. 

Já apontamos para o fato de isso ser expresso no próprio título do livro de Fowler, 

Estágios da fé: a psicologia do desenvolvimento humano e a busca de sentido24. Cremos, 

                                                         
23 Niilismo é termo que vem do temo latino “nihil”, que significa “nada”. É a ideia filosófica da negação de 
todo princípio e dogma religioso, social ou político, afirmando que a existência humana não tem nenhum 
sentido ou propósito essencialmente. 
 
24 Grifo meu. 
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portanto, que os tópicos da ultimidade e do sentido de vida ainda são pouco explorados 

nos textos dos dois autores. 

Ao tratarmos desses temas, estamos falando sobre valor, destino, propósito, 

significado. Daí a relevância de continuarmos a trabalhá-los. A “ansiedade existencial” 

que o mundo vive só pode ser aplacada em face do encontrar-se com a “preocupação 

última” e o “ambiente último”, os quais trazem significados que se estabelecem como 

chão para a nossa existência.  



 

CONCLUSÃO 

Finalizamos este trabalho com a certeza de que ainda há muito o que se explorar 

diante da correlação entre esses dois autores e o tema da ultimidade. Como dissemos, 

vários trabalhos acadêmicos citam Tillich como o grande influenciador de Fowler, porém 

as observações que fazem sobre essa influência se limitam a duas ou três linhas. 

Priorizamos os capítulos periféricos de Estágios da fé, pois é neles que Fowler 

deposita grande parte de seu pensamento teológico, e são esses que geralmente são 

negligenciados. Foi muito gratificante perceber o quanto James Fowler ainda pode 

estabelecer novas perspectivas na dimensão da fé, principalmente na questão das coisas 

últimas. Esse é o motivo por que entendemos que seu trabalho foi de vanguarda e 

desafiador. 

Para Fowler, a fé é o processo que se estabelece entre “eu” e o “outro”, gerando 

um “centro compartilhado de valor e poder”, em um processo cíclico e permanente de 

crescimento e ressignificação, criando em nós esse imaginário do “ambiente último”. 

Tillich, por sua vez, estabelece a fé como “estar possuído por aquilo que nos toca 

incondicionalmente”, um processo que envolve todas as áreas da vida do ser humano e 

estabelece a sua “preocupação última”. Esses dois conceitos são a base da nossa 

pesquisa, que se concentra na questão das aproximações possíveis entre um e outro. É 

fato que, em nosso entendimento, Fowler se utilizou do princípio e ultimidade do 

fundamento de Tillich, mas o desenvolveu em conformidade com o seu projeto.  

Entendemos que Tillich tem, sim, um lugar de grande destaque na teoria de Fowler, 

porém de forma diluída em seu texto. Precisamos juntar as partes para perceber o 

desenho colorido que há por detrás. A “preocupação última”, seria uma das influências de 

Tillich sobre Fowler e talvez, a grande influência, porém é notório que Fowler demonstra 

esta influência em outras ideias, como demonstramos.  
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Em nossa percepção, Fowler estabelece esse conceito como fundamental e, para 

ele, isso parece tão claro que não precisaria de muitas explicações — assim como o tema 

“preocupação última” em Tillich. Entretanto, podemos, sim, considerar o desafio de pensar 

esse conceito de Tillich relacionado ao sentido de vida. Sabemos que esse tema também 

precisaria de um outro trabalho.  

Temos consciência de que apenas arranhamos a superfície, mas entendemos que 

alcançamos o objetivo, que era refletir sobre as aproximações entre Fowler e Tillich. 

Portanto, pudemos pensar em Fowler um pouco mais como teólogo, com conceitos ainda 

pouco explorados. 

Encerramos este trabalho deixando a possibilidade do aprofundamento dos 

conceitos de “preocupação última” e “ambiente último” para o sentido de vida. Em nosso 

entendimento essa correlação existe, e seria possibilidade para outro projeto acadêmico, 

uma vez que, tanto em Tillich quanto em Fowler, o aspecto de sentido de vida em relação 

aos temas últimos tem sido deixado em segundo plano. 
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