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SINOPSE 

 
O tema desta pesquisa, Complexidade, Espiritualidade e Educação: por uma 

educabilidade do espírito humano, sugere que a problemática do conhecimento sobre o 
espírito e a espiritualidade humanos está enraizada não apenas nos redutos religiosos, 
mas também no próprio interstício da ciência e também no coração da sociedade 
moderna. Apostamos neste tema não apenas pela sua atualidade, mas porque vem 
assumindo nestes últimos anos o status de indispensável no conjunto dos saberes, das 
realizações e do ethos humanos. Mas, para nos infiltrarmos neste assunto, é preciso uma 
nova lente epistemológica capaz de fazer uma leitura crítica, complexa e 
multidimensional a respeito da espiritualidade humana.  

A gênese do problema levantada para esta pesquisa parte do conflito entre as várias 
percepções sobre a condição humana, que ocorre a partir mesmo da crise experimentada 
hoje por muitos matizes científicos. A aproximação entre a teoria da complexidade, a 
espiritualidade humana com a educação, nos permite criar um cenário enriquecedor que 
acrescenta qualidade aos discursos e práticas educacionais na escola, na família, nas 
pastorais, na educação religiosa e ainda, em outras atividades afins.  

A nossa pergunta nuclear e que servirá de norte para o esforço desta pesquisa, é a 
seguinte: o espírito humano existe e, se existe, é educável? Para um melhor 
aproveitamento e compreensão desta dissertação, a pesquisa foi dividida em três 
capítulos, sistematizados da seguinte forma: 

No primeiro capítulo  fizemos a exposição de algumas dificuldades de infiltração na 
temática sobre o espírito e da espiritualidade humanos. Essa exposição foi feita em dois 
momentos: o primeiro discute alguns pressupostos conceituais e semânticos sobre o 
espírito humano e, em seguida, aponta a necessidade de superar o conhecimento 
fragmentado em favor da recomposição do cariz humano. No segundo momento, 
discorremos sobre a rasoura científica que tem deixado de lado algumas dimensões 
humanas, sob pesado ônus para a existência humana como um todo. 

No segundo capítulo discutimos a atualidade do tema, que também pode ser visto 
em duas partes: na primeira dialogamos com algumas teorias sobre a complexidade e a 
multidimensionalidade da condição humana. Em seguida, focamos a partir dos novos 
humores antropológicos a dimensão simbólica e espiritual do humano. Na segunda parte, 
pontuamos sobre o desencantamento e crise da sociedade prometéica e a emergência e 
interfaces dos assuntos sobre a espiritualidade humana nestas últimas décadas. 

No terceiro e último capítulo, discorremos sobre as funções do espírito e as 
possibilidades reais de uma educação para o espírito humano. Semelhantemente, 
dividimos o capítulo em dois momentos de discussão: no primeiro, fazemos uma 
abordagem sobre a dimensão do espírito e a expressão da consciência como função de 
sentido. No segundo e último momento, levantamos a questão da educação do espírito 
humano. Seguindo este raciocínio, propomos uma pedagogia voltada também para o 
espírito humano. Deixamos por fim algumas sugestões que sinalizam uma educação para 
a “ecologia” do humano.  
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SYNOPSIS 

The theme of this research, Complexity, Spirituality and Education: for an educability 
of the human spirit, suggests that a problematic of understanding of the spirit and human 
spirituality is rooted not only religious reducts, but also in the actual fiber of science and 
also in the heart of modern society. We are sure and secure of this not only for its actuality, 
but because it has gained in these last years indispensable status in the sum total of 
knowledge, realizations and human ethos. In order, however, to infiltrate this subject, a new 
epistemological lens capable of a critical, complex, and multidimensional reading with 
respect to human spirituality is necessary. 

The genesis of the problem raised by this research stems from the conflict between 
various perceptions about the human condition that occurs from the crisis experienced 
today by many scientific tones. The approximation between the theory of complexity, 
human spirituality with education, allows us to create an enriching scenery that adds quality 
to our discourses and educational practices in school, in families, in pastoral (community 
services), in religious education and still in other varied activities. 

Our nuclear question and that which will serve as the North Star of our efforts in this 
research is the following: does the human spirit exist, and if it exist, is it educable? For 
better usage and understanding of this dissertation, the research was divided into three 
chapters, systematized in the following manner: In the first chapter, we made an exposition 
of some of the difficulties of infiltration in the thematic about the spirit and human 
spirituality. This exposition was formed in two moments: the first discusses some 
conceptual and semantic presuppositions regarding the human spirit and, next, points out 
the necessity to overcome the fragmented understanding in favor of the recomposition of 
the human physiognomy (global face). In the second moment, we discoursed about the 
scientific leveling that pushed aside some human dimensions, under weighty onus for the 
human existence as a whole. 

In the second chapter we discussed the actuality of the theme that can also be seen in 
two parts: in the first we dialogued with some theories about the complexity and 
multidimensionality of the human condition. Then, we focused beginning with new 
anthropological dispositions the symbolic and spiritual human dimension. In the second 
part, we pointed out the disenchantment and crisis of highly progressive society and the 
emergence and interfaces of topics about human spirituality in these last decades. 

In the third and last chapter, we discoursed about the functions of the spirit and the 
real possibilities of an education for the human spirit. In like manner, we divided the 
chapter in two moments of discussion: in the first, we treated the dimension of the spirit 
and the expression of the conscience as an function of sense. Following this rationale, we 
proposed pedagogy turned, also, towards the human spirit. Last, we made a few 
suggestions that signal an education for human “ecology”. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 

Muitas pessoas estão passando por uma profunda transformação 
pessoal associada a uma abertura espiritual. Em circunstâncias 
favoráveis, esse processo resulta em cura emocional, numa mudança 
radical dos valores e num grande conhecimento da dimensão mística da 
vida. Para alguns, essas mudanças são graduais e relativamente calmas, 
mas, para outros, podem ser tão rápidas e inesperadas que interferem em 
suas atividades cotidianas... (GROF, C. & GROF, S. A Tempestuosa 
Busca do Ser , 1998).  

 
 
O Planeta inteiro, especialmente o Ocidente, vem experimentando nestas 

últimas décadas uma espécie de inflação de episteme . Esta inflação evidencia-se pela 

diversidade e agilidade com que tais construções do conhecimento humano 

proliferam-se na tentativa de responder as inquietações e necessidades destes tempos. 

As transformações, muitas delas radicais, pelas quais estamos passando são 

acompanhadas também de mudanças profundas de cosmovisões e que exigem um 

redimensionamento do ato de olhar. Hoje precisamos de uma re-espacialização do 

olhar. Um olhar não apenas tópico, mas profundo. Um olhar não apenas com as 

lentes da atenção voltadas para as exterioridades humanas. É preciso inverter as 

lentes e mirar a interioridade e as profundidades humanas. Identificar e esquadrinhar 

as fontes da inquietação humanas, o sentido de sua existência, as necessidades 

interditadas ou desatendidas. O que tem sido feito das necessidades existenciais e 

ulteriores das pessoas? A epígrafe utilizada nesta introdução denuncia os indícios de 

necessidades espirituais destes novos tempos. 

O escopo humano tem grande e profundo horizonte de possibilidades e 

realizações na esfera das suas necessidades fundamentais, por isso mesmo não 

devemos nos deter nas visões de superfícies. Não temos dúvida de que o espírito 

humano é capaz de nos surpreender com artifícios, fatos e artefatos inimagináveis. 

Este mesmo espírito humano pode salvar ou destruir pelo que decide ou faz. As ações 



humanas estão eivadas de ambigüidades, assim como o seu próprio espírito. Os feitos 

humanos podem salvar muitas vidas pelo gênio descobridor da fissão nuclear, mas 

também podem exterminar toda a vida do Planeta pelo mesmo gênio e pela mesma 

fissão nuclear. O homem pode escolher. Ele sabe que pode escolher e é responsável 

pelo que escolhe. Negligenciar as potencialidades e realizações do espírito humano é 

também desconhecê-lo. Ignorar os anseios e anelos mais profundos do espírito 

humano é irresponsável. A preocupação em desenvolver o ser humano de modo 

salutífero e integral é a região medular desta pesquisa. 

Essa forma de olhar o ser humano está acompanhada de uma nova consciência. 

Consciência que cria uma perspectiva das coisas e do homem com sinais claros de 

mudanças de atitude, em relação a um largo espectro de situações que estamos 

vivendo. Do meio delas, destacamos uma nova atitude em relação ao ser humano, a 

saber: o cuidado não apenas em relação às necessidades específicas do ser humano, 

mas também em relação àquelas que ele vindica como ser de totalidade. Nos 

interessa, pois, de perto o aprofundamento do conhecimento sobre o sentido da 

existência ou do destino do homem neste Planeta. Para isso é preciso conhecer mais 

sobre o seu espírito. Entendemos que o espírito é uma dimensão legitima e definidora 

do humano. Podemos ver no homem e na mulher, como seres criativos que são, a 

expressão de suas qualidades, outrora eclipsadas, agora em parte valorizadas, como a 

da solidariedade, da amorosidade, da poesia e da sabedoria. Entendemos ainda que 

estes exemplos citados são aspirações para quem está apenas no limiar de uma 

caminhada de autotranscendência.  

Por este motivo escolhemos este trabalho sob a bandeira de novas idéias, tendo 

como ponto de partida a condição humana e visando aprofundar a compreensão sobre 

o ser humano desta condição, sobretudo fazer uma aproximação entre a 



complexidade, espiritualidade e a educação. Esperamos com isso trazer algumas 

contribuições a partir de uma nova perspectiva educacional: a educação do espírito.  

1. A Gênese do Problema e as Minhas Inquietações 
 

1.1 Da perplexidade às interrogações: meus desafios pessoais 

Minha jornada como docente, especialmente no seu início, não foi 

necessariamente incomum, mas foi no mínimo intrigante por duas razões principais, 

sintetizadas a seguir: 

Primeiramente, muitas questões e desafios surgiram no cumprimento da minha 

senda de educador. Achei questões conjunturais e estruturais de ordem econômica, 

social, política, educacional, religiosa e muito mais, não necessariamente nesta 

ordem. Creio que as respostas a tais questões são igualmente relevantes e 

condicionantes para uma educação que se propõe a atender minimamente às reais 

necessidades de nossa gente.  

Em segundo lugar, foi intrigante, pois de forma difusa, percebi uma diluição de 

valores sociais, dentre os quais o religioso, que, pela minha primeira impressão, 

estavam sub-estimados, sub-estimulados e conseqüentemente subdesenvolvidos na 

vida daquelas crianças e adolescentes. Mas aquilo que parecia uma imagem amorfa 

no ensino fundamental, adquiriu um certo contorno na docência do ensino superior, 

que já exerço há algum tempo no Vale do Paraíba. Os problemas e suas 

complexidades educacionais têm-me despertado para algumas ambições, ainda que 

modestas, emolduradas pela vontade de contribuir, de algum modo, com um 

aprofundamento do conhecimento da condição humana, sem o qual não podemos 

educar o ser humano de forma adequada. 

A crise de valores, bem ilustrada através de minha experiência de sala de aula, 

levou-me a fazer alguns questionamentos, como: Quem diz o que é relevante e o que 



deixa de ser relevante para a educação do ser humano? Por que a educação escolar 

geralmente privilegia algumas dimensões humanas em detrimento de outras? Quais 

são os princípios que regem as escolhas das dimensões humanas que devem ser 

educadas? É correto escolher o que se deve enfatizar na educação humana apenas por 

critérios pragmáticos? Estas dimensões podem ser preteridas sem um alto custo para 

a existência humana em geral? É legítima a separação do âmbito moral em relação ao 

âmbito material e intelectual, perpetrada através dos conteúdos explorados em sala de 

aula e pela conduta da maioria dos professores? É possível, sem conseqüências 

desastrosas para o indivíduo e para a sociedade, a esquivança do mundo dos valores 

espirituais? Por que a dimensão do espírito ficou esquecida por muito tempo em 

quase todas as instâncias sociais e agora tem sido retomada com grande vigor? O 

surto de temas sobre a espiritualidade humana não passa de modismo ou pode ser 

interpretado como sintoma importante dos desatendimentos desta fundamental 

dimensão da vida humana? 

Também descobri que mais que dúvidas na minha fé, enquanto me pretendia 

educador, consolidei a fé nas minhas dúvidas. Em outras palavras, à medida que as 

questões eclodiam, os desafios serviam como catalizadores e expansores da minha 

consciência sobre a complexidade e multidimensionalidade humanas. Não pude ficar 

indiferente ao que me afetava. 

1.2  Das interrogações à Tese de Doutoramento 

Da minha inquietação inicial, meus pensamentos foram assumindo a 

estruturação de perguntas sistematizadas, não só carentes de repostas, mas também de 

aprofundamentos e conseqüente uma atitude. Acreditei, por algum tempo, que se 

tratavam de questões pessoais, mas vejo que a problemática do espírito e da 

espiritualidade humana é preocupação não só da religião, mas da ciência, da filosofia, 



da teologia e ainda de todos aqueles que, direta ou indiretamente, estão 

comprometidos positivamente com uma educação e com os educandos.  

Dessas inquietações e das dúvidas, cada vez mais conscientes e consistentes, 

parti objetivamente em direção, não precisamente de respostas, mas, sobretudo, de 

uma sadia provocação aos que, de forma direta ou indireta, lidam com a temática do 

espírito e da espiritualidade humanos. Provocação que permita enredar uma 

socialização e uma discussão de eixos e conceitos científicos, filosóficos, teológicos 

que compreendam a condição humana e a educação do espírito.  

 

1.3 Focalização do problema 

Dizer que os nossos dias têm sido marcados por um estonteante 

desenvolvimento do conhecimento humano não é novidade. Mas, à medida que o 

conhecimento humano se aprofunda e, ao mesmo tempo em que se diversifica, 

erigimos uma colossal Torre de Babel dos conhecimentos fragmentados. Na verdade, 

o nosso século efetua um mergulho ainda mais radical na crise dos próprios 

fundamentos do conhecimento.  

Há uma grande dificuldade de se perceber que a disjunção e a fragmentação do 

saber humano prejudicam a possibilidade de conhecimento sobre o mundo que nos 

cerca, e sobre nós mesmos. Gerando justamente o que Georges Gusdorf (1970) 

chama de “patologia do saber”. Morin (1996) fala que a reflexão filosófica já quase 

não se nutre dos conhecimentos gerados pela investigação científica que, por sua vez, 

não pode nem reunir os seus conhecimentos e muito menos refleti-los. Mas 

felizmente as próprias sombras não conseguem deter completamente as luzes, quando 

essas luzes existem e elas existem. 

Ocorre uma rarefação das comunicações, por conta da dispersão do 

conhecimento, entre as várias partes do saber humano, como explica Morin: 

 



A rarefação das comunicações entre ciências naturais, a disciplinaridade fechada 
(pouco ou nada corrigida pela insuficiente interdisciplinaridade), o crescimento 
exponencial dos saberes separados fazem que cada qual, especialista ou não-
especialista, se torne cada vez mais ignorante do saber existente. O mais grave é que tal 
estado pareça evidente e natural. Como vivemos a época sem dúvida mais exaltante 
para o progresso do conhecimento, a fecundidade das descobertas, a elucidação dos 
problemas, dificilmente nos damos conta de que os nossos ganhos inauditos de 
conhecimento se pagam em ganhos inauditos de ignorância.... 

[O] novo obscurantismo, diferente do que estagna nos recantos [incógnito] da 
sociedade, desce agora dos píncaros da cultura. Cresce no próprio seio do saber, ao 
mesmo tempo em que permanece invisível para a maior parte dos produtores desse 
saber, que continuam a crer que fazem unicamente obra de Luz. (MORIN, 1996, p. 16). 
 

Não podemos, pois, nos furtar ao que acontece na educação em todos os níveis 

e na investigação científica, nos núcleos  naturais de desenvolvimento do 

conhecimento humano multidisciplinar, que toleram desvios, mutilação do saber. Em 

outros termos, toleram o próprio obscurantismo mas, ao mesmo tempo, podem 

permitir também a tomada de consciência das necessidades destes novos tempos. 

Nestes tempos de crise, surge novo cenário que permite a aproximação de várias 

lentes postadas em vários mirantes do saber humano, mas objetivadas para um 

mesmo alvo. Esta aproximação permite o intercâmbio das observações feitas. Hoje, 

entre os muitos focos possíveis, um dos que mais vem ocupando espaço na ribalta das 

discussões, especialmente na área de Humanas, é o foco da condição humana e de sua 

multidimensionalidade. Não temos dúvida de que há necessidade de se recuperar o 

problema humano. 

A gênese do problema levantado para esta pesquisa parte do conflito entre as 

várias percepções sobre a condição humana, que ocorre a partir mesmo da crise 

experimentada hoje por muitos matizes científicos. Não são poucos os construtos 

epistemológicos, entre eles o da complexidade, que vêm denunciando, com cada vez 

mais agudeza, o eclipsamento do humano e o próprio limite do conhecimento sobre o 

este, especialmente quando foge aos campos das experiências mensuráveis dos 

laboratórios. A problemática do conhecimento sobre o humano está enraizada no 

próprio interstício da ciência clássica e também no coração da sociedade moderna. 



Quem denuncia também anuncia diversos conhecimentos que, marcadamente, vêm 

assumindo nestes últimos anos o status de indispensáveis no conjunto dos saberes, 

das realizações e do ethos humanos. 

O tema desta pesquisa, Complexidade, Espiritualidade e Educação: por uma 

educabilidade do espírito humano, sugere uma aproximação entre a teoria da 

complexidade, com a espiritualidade humana e com a educação em geral. O tema tem 

como pano de fundo a condição humana, sobretudo em relação à sua dimensão 

espiritual. Deste núcleo emergem algumas questões incisivas que, apesar das 

dificuldades de solução do problema, não podemos nos esquivar sob a pena de não 

avançarmos no assunto, que é de grande relevância para a vida humana, seja 

individual ou em sociedade. O fato de a espiritualidade ser relevante, não 

estritamente aos redutos religiosos, mas para a experiência humana de modo geral, 

por si só, requer algum tipo de tratamento especial e, em hipótese alguma pode ser 

ignorada pela ciência ou qualquer outro saber humano. 

Tendo como enfoque a possibilidade de educação do espírito e a sua função 

complexa, são erigidas algumas perguntas aqui, como: o que é o espírito humano? O 

que a ciência dura diz sobre ele? O espírito existe e é identificável? Pode ser 

desenvolvido ou educado? Caso as primeiras respostas sejam afirmativas, quais 

saberes são necessários para a educação do espírito? Não é possível responder a todas 

estas perguntas de modo satisfatório nesta pesquisa. 

Por essa razão, transformamos em nossa pergunta nuclear e que servirá de norte 

para o esforço desta pesquisa, a seguinte pergunta: o espírito humano existe e, se 

existe, é educável? 

Os pressupostos desta pesquisa emolduram a situação de que a espiritualidade 

humana tem sido geralmente preterida por muitos redutos científicos. Levam em 



conta também o fato de que a ciência clássica foi determinante na construção do 

pensamento moderno e que a sociedade moderna passou a ser uma espécie de caixa 

de ressonância do pensamento científico.  

O problema delimita-se em dois recortes: 

- A vida tem um caráter único, porém complexo e multidimensional. O espírito 

é uma destas dimensões.  

- A espiritualidade (expressões do espírito) será vista apenas nos seus aspectos 

positivos, como o da beleza, o da mística militante e solidária, o da amorosidade etc. 

A metáfora dimensão, mesmo que em certas condições de vida não esteja evidente, é 

potencialmente real. 

 

2 Características do Estudo  

2.1 Os objetivos 

2.1.1 Objetivo geral (abrange as seguintes etapas): 

Primeiramente, pretende desenvolver uma perspectiva que alcance o ser 

humano como ser total, complexo e multidimensional, rompendo com o pensamento 

redutivo e fragmentador que têm eclipsado o homem há mais de três séculos;  

Em segundo lugar, visa discutir sobre a candência do tema da espiritualidade 

humana, os ganhos e malogros da ciência em debelar o “extraordinário problema” da 

relação espírito-cérebro e, além disso, visitar as novas contribuições para o tema a 

partir das novas antropologias; 

Finalmente, verificar as possibilidades de obter uma resposta plausível sobre a 

identificação do espírito humano, as possibilidades de educar a sua espiritualidade (as 

expressões do espírito) e, caso isso seja possível, indicar alguns saberes necessários 

para serem implementados por esta educação.  

 



2.1.2 Objetivos específicos: 

1) Destacar o fato de que o tema da espiritualidade humana será abordado 

primeiramente a partir da ciência dura (pontuar suas possibilidades e limites), mas 

sem deixar de fazer algumas perspectivações a partir da teologia e da religião;  

2) Focar os indícios de que a espiritualidade humana é um tema candente na 

ciência e na filosofia; 

3) Utilizar a via da complexidade como rota possível e viável, ainda que 

insuficiente, para explicar a multidimensionalidade humana. A partir deste ponto, 

recorrer à contribuição de outras lentes do saber humano para a compreensão da 

dimensão do espírito e do caminho da autotranscendência (sem perder de vista a 

dimensão do sagrado); 

4) Relacionar as possibilidades de educação da espiritualidade humana nas suas 

mais diversificadas manifestações, como na corporeidade, na religiosidade, nas artes, 

na solidariedade, na criatividade, na intelectualidade etc.; 

5) Sinalizar com algumas idéias encaminhadoras para o desenvolvimento das 

positividades do espírito humano em relação à incorporação de conceitos, 

procedimentos e atitudes a partir de vários saberes inscritos na cultura; 

6) Finalmente, propor uma pedagogia para a espiritualidade humana. Pedagogia 

movida pela necessária utopia do desenvolvimento da humanidade, prenhe de 

esperança, que nos imprime uma vocação humana complexa. Vocação esta, inserida 

na “carne quente” deste mundo e que implica decisão, acolhimento e  intervenção 

positiva na realidade.  

 

2.2 As hipóteses 

No século XX começaram a surgir alguns princípios que estabeleceram limites 

em nossos aparatos conceituais de apreensão e interpretação da realidade, a saber: o 

“princípio da incerteza”, no ano de 1927, e o “teorema de Gödel”, no ano de 1931. 



Este teorema diz que não há um sistema que seja auto-suficiente para sua descrição. 

Qualquer sistema apresenta teoremas que não podem ser provados ou refutados 

(indecidibilidade). Dos novos conhecimentos da mecânica e da física quânticas, 

podemos inferir que há um limite do conhecimento simultâneo de algumas variáveis 

de um sistema físico. Isto vale para qualquer sistema, mas aparece de forma mais 

clara nas observações microscópicas. A leitura destes princípios certamente revela a 

fratura do modelo mecanicista.  

O conhecimento científico só é possível através das teorias, pois consiste num 

sistema de idéias e numa construção do espírito humano que levantam o problema. A 

percepção clássica ao confrontar-se com o seu objeto, à semelhança de um espelho, 

ao mirar-se nele, contempla, de uma certa distância, o conhecimento de si para si. 

Mas esse conhecimento percebe-se e transforma-se bruscamente num mega-problema 

estilhaçado, isto é, não permitindo o desenvolvimento do conhecimento. Mas por que 

isso ocorre? Morin tem a seguinte opinião: "Porque este campo está fragmentado em 

campos de conhecimentos não comunicantes." (MORIN, 1984, p. 20). O estudo da 

condição humana também padece dessa fragmentação. É necessário, pois, rever o que 

se sabe sobre a condição humana. Falar nisso é apontar também para sua 

complexidade e multidimensionalidade – a dimensão espiritual humana como aquela 

que perpassa, ora mais, ora menos, as outras dimensões.  

A partir de Descartes (1596 – 1650), a fragmentação do conhecimento e do 

homem passou a servir de critério de perseguimento da verdade, emoldurando desse 

modo a compreensão sobre a economia humana por mais de três séculos. A 

colateralidade dessa fragmentação tem sido um quadro “patológico” sob a condição 

humana, que carece de novos olhares. Mas, antes, é preciso remover o véu da 

separabilidade que obscureceu muito daquilo que é possível ponderar sobre a 

condição humana.  



A tentativa do final do século XIX e início do século XX, de encontrar o 

indubitável fundamento empírico-lógico de toda verdade, fez com que um grupo de 

filósofos e cientistas, desejosos de acabar com a “tagarelice pretensiosa e arbitrária da 

metafísica” (sic!) (Morin, 1996, p. 18), resolvesse transformar a filosofia em um tipo 

de ciência, fundamentando todas suas proposições em enunciados verificáveis e 

coerentes. Isto se concretizou mais tarde no Círculo de Viena (1925-1936), que 

procurou fundar a certeza do pensamento no “positivismo lógico”. Em outros termos, 

a axiomatização das teorias científicas. Segundo Morin houve, então, uma tentativa 

de:  

 

[...] purificação do pensamento pela eliminação de todas as escórias, impurezas e 
impertinências revelou-se uma purga que levava as tripas: o sonho de encontrar 
fundamentos absolutos desabou com a descoberta, ao longo da aventura, da ausência 
de tais fundamentos. 

Com efeito, Popper demonstrou que a “verificação” não bastava para assegurar a 
verdade de uma teoria científica. De fato, as teorias verificadas sucediam-se sem que 
nenhuma pudesse jamais adquirir a infalibilidade. (ibid., p. 18,19). 

 

A ciência clássica, com isso, começou a fazer cortes rasos eliminando possíveis 

sujidades que contaminassem o axioma da objetividade. O espírito humano foi 

eliminado por esse corte. Passou a ser sobra e conseqüentemente ignorado. O espírito 

humano tornou-se um estranho, quase inteiramente desconhecido. Daí a insuficiência 

da ciência para tratar do espírito humano. 

Outro lado desse mesmo problema surge no paradoxo inaudito do saber humano 

que, apesar do que nos revelou o conhecimento científico sobre a natureza do cosmo, 

sobre a natureza da matéria, sobre a organização da vida, sobre o funcionamento do 

espírito, revela coisas inimagináveis até mesmo pela filosofia.  

O olhar sobre a crise do conhecimento nos ensinou que é preciso remover o véu 

da separabilidade. O fato é que não podemos perder a noção de totalidade e de tudo 

que for possível apreender do real. Além de não podermos ter noção do todo, à 

revelia de suas partes, não podemos ter verdadeiramente noção adequada das partes 



sem uma compreensão igualmente adequada do todo.  Para Morin, o fenômeno 

multidimensional sofre uma fratura pela própria organização do nosso conhecimento. 

Em nossa cultura, os conhecimentos que deveriam estar ligados, para que pudessem 

permitir o conhecimento do conhecimento estão disjuntos e fragmentados. Sobre isto, 

Morin ilustra com o seguinte argumento: 

 

De fato, a grande disjunção entre ciência e filosofia operou uma cisão entre o 
espírito e o cérebro, relevando o primeiro da metafísica, o segundo das ciências 
naturais, e além disso as clausuras disciplinares separaram e dispersaram: 

- Nas ciências físicas... 
- Nas ciências biológicas... 
- Nas ciências humanas... 
- Na filosofia... 
- Entre ciência e filosofia... 
Cada um destes fragmentos disjuntos ignora o rosto global de que faz parte. Só nos 

últimos anos um reagrupamento, a nosso ver ainda parcial, começou a operar -se entre 
as cognitives sciences ou ciências da cognição. (MORIN, 1996, p. 16). 
 

A complexidade exige um redimensionamento do olhar. A própria 

complexidade do ser humano reclama novos olhares e, por isso mesmo, sem as 

inclinações de aceitar o “tudo é possível” na selva do conhecimento humano. Outros 

conhecimentos deveriam ser considerados, assim como os científicos, igualmente 

legítimos. O conhecimento é legítimo quando justificável. Certo conhecimento deve 

ter legitimidade em seu território até que seja destronado. Não se pode banir um 

conhecimento por simples a priori. Seria um mero preconceito. Muitas regiões 

existem entre as disciplinas científicas que ainda não foram exploradas e, de modo 

legítimo, outros saberes procuram ocupar os territórios desabitados. Esses saberes 

deveriam ser levados mais a sério.  

As experiências humanas têm um caráter geral, não especializado. Mesmo as 

experiências mais simples estão sob o manto da complexidade. O simples ato de 

comer uma fruta é pontilhado de intenções, gosto, prazer, necessidade, valor. O que 

diremos daquelas experiências dotadas de caráter único, singular, revestido pelas 



ulterioridades humanas? O que dizer do espírito humano? É o espírito território 

stricto sensu dos redutos religiosos? Talvez, pelo fato de nossas experiências não 

serem especializadas, elas não podem encontrar correspondência satisfatória em 

algum reduto científico ou de qualquer outro reduto, no qual possamos nos mirar e 

nos reconhecer. A ciência é, fundamentalmente, constituída de especialistas 

acantonados na maioria das vezes no seu estreito território do saber e, em razão dessa 

estreiteza, nenhuma cultura científica pode conferir a si a centralidade das demais 

ciências ou culturas humanas. Fica cada vez mais clara a necessidade de saberes 

contextuais, conhecimentos compartilhados, que respeitem as diversidades de 

saberes. Soma-se a isso, a precisão de se aceitar o desconhecido, o inesperado e o 

ainda impossível. 

Para não nos perdermos nos labirintos das definições de espírito, utilizaremos 

uma espécie de fio de Ariadne para orientar nossa hipótese de solução à pergunta: o 

espírito humano existe e, se existe, é educável? Esta pergunta não é simples e exige 

uma resposta pela via da complexidade.  

Assim, formulamos as seguintes hipóteses orientadoras das tentativas de 

resposta ou solução ao nosso problema: 

- O espírito humano não pode ser definido de modo absoluto. O espírito é uma 

substância imaterial e, isso, não equivale a negá-lo. Aliás, temos motivos para 

reconhecer a sua complexidade, a riqueza e a insondável profundidade das suas 

relações com a genética, com a cultura, com as experiências, conscientes ou não.  

- O ser humano é complexo (tecido junto) e multidimensional (feixe de 

dimensões). O espírito é uma dessas dimensões e espiritualidade é viver segundo esta 

dimensão.  



- O espírito age como totalidade humana, ainda que limitadamente. Seja na sua 

relação com a alma, intelecto ou razão, seja como expressão ou resposta às 

instituições fundamentais da existência humana: as letras, as artes, as técnicas, as 

religiões, os mitos, as ciências, as filosofias etc.. 

- O ser humano é um devir. Ele atualiza-se. A dimensão do espírito é a 

responsável pela organização da existência humana em meio às ambigüidades e o 

novo, não permitindo assim a sua diluição e garantindo-lhe unicidade e diversidade.  

- O espírito tem aspectos positivos e negativos. Devemos desenvolver a 

positividade do espírito e neutralizarmos, se possível, seus aspectos negativos. 

- O espírito é educável e tem seu espaço de legitimidade individual e social e de 

maneira alguma deve ser colocado à margem das prioridades humanas. 

 

2.3 Justificativa e relevância da pesquisa 

Alguns aspectos fundamentais deste projeto de investigação justificam a 

importância e a relevância do mesmo.  

Em primeiro lugar, nasce de uma inquietação, do desejo de realizar algo 

criativo, instigante e consistente, que, no mínimo sirva para ampliar o foco sobre o 

espírito e sobre a espiritualidade humana, assunto com relevância social indiscutível.  

De modo geral, este trabalho destina-se àqueles que lidam com a educação em 

geral e com a religiosa em particular. De maneira mais pontual, é uma tentativa de 

provocação e sensibilização daqueles que agenciam as práticas humanizante. 

É, então, um desafio de nosso tempo para um novo olhar sobre a condição 

humana, a partir da crise da cultura contemporânea cambiante. Tempo que talvez não 

seja melhor nem pior, mas o tempo em que vivemos e pelo qual todos, mediata e 



imediatamente, têm sua parcela de responsabilidade. Não devemos ser 

inconseqüentes em relação ao que nos afeta.  

Em segundo lugar, pela importância acadêmica desta pesquisa, que consiste 

principalmente na procura de aprofundamento nos estudos da condição humana, 

sobretudo no que diz respeito à dimensão espiritual. A importância é legitimada, não 

pelo esforço da pesquisa em si, mas pela reflexão que ela pode provocar e, ainda, pela 

possibilidade de indicar novos caminhos e possibilidades, nos seguintes aspectos:  

1) em decorrência da crise dos fundamentos que hoje o conhecimento científico 

padece, que sem dúvida é um aspecto importante e recente, ou seja, a crise dos 

fundamentos que atua sobre todo o pensamento contemporâneo e o influencia; 

2) em relação à necessidade de maior compreensão da espiritualidade humana 

por meio de uma nova perspectiva científica e por meio de outros saberes, igualmente 

sérios e legítimos, como a filosofia e a teologia;  

3) nas inquirições recorrentes aos reclamos vindos de setores, como o da 

pastoral, de redutos eclesiásticos, do setor educacional em geral e religioso. Esses 

setores encontram dificuldades de penetração na temática da espiritualidade, 

especialmente quando a mesma encontra-se sob as brumas das discussões científicas 

e filosóficas, que em muitos casos têm causado mais dificuldades que 

esclarecimentos sobre o tema;  

4) pelas dificuldades inerentes à abordagem sobre a condição humana. Esta é 

compreendida há alguns séculos de forma parcelar, dificultando uma visão mais 

inteira ou multidimensional da pessoa humana, situação ilustrada não só pela 

literatura e prática científicas, mas, também, pelas religiosas; 

5) Finalmente, a despeito de o tema ter sido de algum modo e em parte tocado 

mesmo que nas bordas pela comunidade científica, ainda permanece carente de novas 

incursões – de discussões em outras instâncias. Acreditamos com isso, pois, poder 



acrescentar algo de novo ao conhecimento científico, nessa área sensível e restrita do 

saber que é a espiritualidade e educação.  

As questões do espírito e da espiritualidade humanos são temas que não devem, 

sob qualquer pretexto, ser banidos das discussões e reflexões gerais e também das 

científicas. As expressões do espírito não devem a priori ser banidas como 

simplesmente dispensáveis ao ser humano, mesmo porque estão inteira e 

profundamente amalgamadas à sua existência.  

2.4 Marco teórico 

A tentativa de compreensão da complexidade do real na construção do 

multidimensional é, por si só, uma empresa objetiva e corajosa, mas ciente de seus 

acanhados limites. A despeito disso, parte no encalço de um modo de pensamento 

que seja capaz de reconhecer a complexidade e a multidimensionalidade do real e, 

mais precisamente, a riqueza relacionada ao espírito e à recorrente espiritualidade 

humana.  

Esta pesquisa tem como marco teórico a teoria da complexidade. Estaremos 

recorrendo a idéias de alguns teóricos da complexidade como Henri Atlan, Ilya 

Prigogine, Jean-Louis Le Moigne e Edgar Morin. Edgar Morin é, sem dúvida, o 

principal teórico da complexidade e é justo que recorramos mais às suas idéias.  

Edgar Morin é considerado um dos maiores intelectuais da atualidade. É 

sociólogo, antropólogo, historiador e filósofo. É diretor emérito do Centro Nacional 

da Pesquisa Científica (CNRS) e fundador do Centro de Estudos Transdisciplinares da 

Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais (EHESC – Paris). Ele propõe uma 

reforma do pensamento por meio do ensino transdisciplinar, que tem se mostrado 

promissor em orientar pessoas, adequadamente preparadas, para o enfrentamento dos 

desafios de nosso tempo. 



O pensamento complexo não é somente uma teoria contemporânea pontilhada 

de polêmicas, mas, sobretudo, uma proposta inteligente e arguta que rompe com o 

modelo mecanicista - paradigma simplificador -, que já não responde mais aos novos 

desafios de nosso tempo. Diante desses novos desafios, os teóricos da complexidade 

têm cogitado uma "ciência com consciência" (Rabelais), uma espécie de “ciência 

nova” com grande fecundidade. Esta ciência deve encetar uma reparadigmatização do 

pensar científico e, por extensão, uma nova tentativa de resposta aos "nós górdios", 

que exigem novas soluções, que saltam da condição humana.  

Ao final dos anos 60, Morin incorpora o termo complexidade às suas 

construções teóricas, já em uso na cibernética e nas teorias de sistemas. Atribui-lhe 

significado próprio. Para ele, é aquilo que abrange muitos elementos ou várias partes, 

"o que foi tecido junto", do latim, complexus. O todo e as partes são unidades 

complexas, sendo que o todo não se reduz apenas à soma de suas partes. Quando as 

partes se modificam, muda também o todo. De modo que o todo pode ser maior e 

menor, ao mesmo tempo, que a soma de suas partes. A teoria da complexidade 

poderá fazer-nos tomar consciência dos limites e das possibilidades dos mais 

variados matizes de conhecimento, sejam eles: biológicos, cerebrais, antropológicos, 

psíquicos, culturais, sociológicos, metafísicos e do espírito humano (noológico). 

É neste sentido que doravante estaremos colocando o problema da 

complexidade. É uma tentativa de superação da permanência no interior de conceitos 

claros, distintos, fáceis, visando conceber melhor a ciência, o conhecimento, o mundo 

no qual estamos inseridos, a partir da lógica do vivente, para daí concebermos e 

entendermos a nós próprios, talvez uma das metas mais difíceis de serem alcançadas.  

Edgar Morin e os demais teóricos da complexidade não atendem plenamente as 

nossas pretensões em relação às abordagens sobre o espírito e a espiritualidade 

humanos. Por isso mesmo, estaremos recorrendo a outros autores, procurando 



estabelecer alguma analogia de raciocínio, ou mesmo de novas angulações. Com este 

propósito, estaremos nos debruçando sobre os escritos de vários autores, dentre os 

quais destacamos: o teólogo Paul Tillich; o professor de neurologia e psiquiatria na 

Universidade de Viena e, ainda, fundador da logoterapia, Viktor E. Frankl - a escola 

logoterápica é denominada também de “terceira escola vienense”, as duas primeiras 

são a da psicanálise e a da psicologia individual -; o psiquiatra suíço e estudioso da 

medicina integral Paul Tournier e, finalmente, o teólogo e educador brasileiro 

Leonardo Boff. 

 

2.5 Procedimentos metodológicos 

Começamos aqui com algumas observações. Primeiramente, passo do eu ao 

nós. A intenção é atribuir ao companheirismo os méritos da execução desta pesquisa 

(pois temos tendência para esquecer os nossos inspiradores), pelas críticas 

fundamentadas, que muitas vezes me irritaram, mas reconhecidamente 

imprescindíveis. Também, não há tentativa, em nenhum momento, de uma 

desobrigação, muito pelo contrário, quando necessário, estarei atraindo a 

responsabilidade do discurso.  

Chamamos a atenção também para o fato de utilizarmos, às vezes, uma 

linguagem não tão usual e, às vezes, alguns neologismos, decorrentes da própria 

cumplicidade com o tema candente. Muitas idéias novas estão emergindo das 

reflexões feitas no cenário acadêmico e, conseqüentemente, novas metáforas 

aparecem aqui e ali. A bem da verdade não são palavras inventadas, mas como afirma 

Bragança, prefaciando o texto de Morin, O Método I: a natureza da natureza, "dar 

verbos e adjetivos a noções que eram apenas substantivas, e vice-versa" (MORIN, 

1977, p. 9). Justamente por isso, orientamos a não utilizar interpretações além das 

propostas no texto e seu contexto. Em outras palavras, os termos aqui empregados 



terão somente os seus sentidos de acordo com a tecedura das idéias. Até mesmo 

porque é extremamente difícil lidar com conceitos novos, que visam ultrapassar os 

vigentes. Aliás, como expressa textualmente Morin: "É fácil ultrapassar o passado, 

mas não é fácil ultrapassar aquilo que se faz ultrapassar o passado" (ibid., p. 31). 

A nossa incursão não se limita à ciência ou à filosofia, mas, sim, fazemos 

interfaces de saberes, como o filosófico, científico, teológico, objetivando a 

interfecundação desses saberes. Ou seja, tentamos estabelecer um caráter associativo 

sem, contudo, pretender constituir síntese. Alimentar sempre o propósito de encerrar 

a certeza negativa de que é impossível retermos ou encerrarmos o espírito humano na 

redoma de qualquer sistema de pensamento e de ponderação, seja qual for. Estas 

medidas nos garantem o princípio da incerteza e, ao mesmo tempo, de uma busca 

permanente de soluções para os problemas aqui levantados e uma conseqüente 

evolução do pensamento.  

A via de desenvolvimento escolhida para a efetivação desta pesquisa é de 

caráter bibliográfico. Para um melhor aproveitamento e compreensão deste trabalho 

de pesquisa, fizemos sua divisão em três capítulos, sistematizados da seguinte forma: 

No primeiro capítulo fizemos a exposição de algumas dificuldades de 

infiltração no tema do espírito humano. À relação entre o cérebro e o espírito 

podemos mesmo chamá-la de “o extraordinário problema”. Este capítulo foi dividido 

em duas partes, que são basilares para esta pesquisa. Na primeira, são apresentados os 

pressupostos das discussões sobre a compreensão desse espírito, as suas questões 

conceituais e problemas semânticos, o problema ainda insolúvel da relação espírito-

cérebro e a tentativa de recompor o cariz da humanidade. Na segunda, são pinçadas 

algumas idéias das incursões científicas sobre o tema em pauta. A ciência em alguns 

aspectos pode comemorar os seus trunfos sobre os “mistérios” da humanidade, mas 

também é possível constatar vários indícios de sua insuficiência e deficiência em 



relação à sua complexidade. A rasoura científica tem deixado de lado algumas 

dimensões, no intercurso da exploração do ser humano, importantes e isso tem 

custado um alto preço para a nossa existência, em muitos de seus aspectos. 

No segundo capítulo versamos sobre o espírito e a espiritualidade como temas 

candentes. Isso pode ser visto em dois momentos: no primeiro discorremos sobre 

algumas novas teorias sobre a condição humana, como a complexidade. Em seguida, 

sobre a dimensão simbólica e espiritual do humano, discorremos sobre os novos 

humores antropológicos em relação à condição humana. No segundo momento, 

pontuamos sobre o desencantamento e crise da sociedade prometéica, sobre a 

candência da temática do espírito e da espiritualidade humanos, sobre a necessidade 

de aceitarmos a espiritualidade humana como dimensão fundamental da existência 

humana e, finalmente, sobre os aspectos da espiritualidade e sua interface com o 

sagrado. 

No terceiro e último capítulo  discorremos sobre as funções do espírito e as 

possibilidades de orientar positivamente essas funções ou expressões. Didaticamente 

dividimos este assunto em duas partes. Na primeira, fazemos uma abordagem sobre a 

dimensão do espírito e a expressão da consciência como “órgão de sentido”: o 

espírito aparece como definidor humano, ele sinaliza os sentidos de nossa existência 

pela consciência e age como corpo – “carne quente” no mundo. Na segunda, é 

levantada a questão da educação do espírito humano. Neste ponto constatamos que 

não apenas existe a possibilidade da educação do espírito, mas como também 

podemos enfatizar a positividade do mesmo. Deixamos por fim algumas sugestões 

que possam apontar uma educação ecologizada. 

 
 
 
 
 



 
CAP. I O ESPÍRITO HUMANO: “o extraordinário problema”  
 

 
 
[...] existem várias racionalidades, diferentes maneiras de se ter 
‘razão’, legítimas, ainda que diferentes, que dão conta dos dados 
apreendidos pelos nossos sentidos. (Henri ATLAN, 1994, Com Razão 
ou Sem Ela, p. 9). 
 

Os historiadores da ciência muitas vezes observam que fazer a 
pergunta certa é mais importante do que produzir a resposta certa. A 
resposta certa a uma pergunta trivial também é trivial, mas a pergunta 
certa, mesmo quando insolúvel com exatidão, é um guia para grandes 
descobertas. E assim sempre será nas excursões futuras da ciência e 
nos vôos imaginativos das artes. (Edward O. WILSON, 1999, 
Consiliência: A Unidade do Conhecimento, p. 287-8 ). 
 

 

 
Este capítulo visa principalmente mapear algumas perspectivações científicas que 

tentam se infiltrar nos interstícios da condição humana, objetivando explicitá-la. 

Certamente, não podemos subestimar a ciência que há muito vem logrando alguns 

êxitos, mediante algumas clareiras, em suas incursões nesse território ainda denso de 

brenhas da ignorância, que insistem em esconder das lentes científicas ou de qualquer 

um outro saber humano, igualmente legítimo, os mistérios da nossa humanidade. 

A condição humana, metaforicamente, aparece, pois, como um denso cipoal no 

complexo território dos saberes produzidos sócio-historicamente pela humanidade. A 

despeito da indiscutível limitação do alcance do conhecimento científico, a ciência vem 

superando desafios outrora impensáveis. E, desta forma a ciência avança também 

quanto ao próprio conhecimento das experiências humanas mais significativas 

culturalmente adquiridas. 

A ciência tem sido chamada, pois, a responder, e às vezes o faz com certo 

desembaraço, às questões reclamadas a partir do próprio ebulir da existência humana. 

Algumas dessas questões são altamente relevantes para o indivíduo e para sociedade, 

como as questões da dimensão do espírito humano e sua espiritualidade e, por isso 

mesmo, não devem, sob qualquer pretexto, ser ignoradas. Entre elas, muitas questões 



são talvez impossíveis de ser respondidas por inteiro. Ainda restam muitas perguntas 

relevantes que exigem respostas igualmente relevantes. Aliás, como foi mencionado na 

epígrafe, o maior problema é justamente fazer as perguntas certas e não, simplesmente, 

ter as respostas certas. Não são raros os casos em que, ao se conseguir algumas poucas 

respostas, as perguntas já são outras. À medida que aprofundamos as incursões na 

condição humana, a complexidade aumenta o leque de questões e perguntas. Mas qual 

os espaços de legitimidade dessas perguntas? Quem decide sobre essa legitimidade? 

Qual a relevância dessas perguntas? Mesmo porque, perguntas triviais podem gerar 

respostas igualmente triviais. 

É difícil escapar à pretensão quando se propõe infiltrar temas de tamanha 

complexidade como, por exemplo, o que faz o ser humano ser o que é? Sem dúvida, 

arrostar o intricado universo da condição humana, em especial do espírito humano, 

definitivamente não é uma tarefa de modo algum fácil. Entretanto, por outro lado, 

muitos segmentos da ciência têm se mostrado, a despeito dos preconceitos e das bem 

marcadas insuficiências e ineficiências, corajosos na abordagem de alguns temas 

relacionados à vida humana. Essas abordagens dão um salto de qualidade em relação 

aos discursos cientificistas: compreendem a realidade concreta, complexa e 

multidimensional do humano. 

Esta discussão sobre o “espírito humano” não pretende, pelo menos neste 

primeiro momento, seguir os itinerários tradicionais que se pautam nos pressupostos 

provenientes das teologias ou dos estudos sobre as religiões. O mapa que traçamos para 

o desenvolvimento deste capítulo obedecerá aos seguintes enfoques: 1) primeiramente, 

levantaremos alguns pressupostos e gargalos semânticos em relação à temática do 

espírito humano, algumas dificuldades na relação espírito – cérebro e, por fim, 

apresentaremos a necessidade de um enfoque no espírito e na espiritualidade humanos, 

como tentativa de recompor o rosto global do ser humano, estilhaçado na história; 2) 



em segundo lugar, faremos uma incursão por alguns setores da ciência, especialmente 

aqueles que mais têm se ocupado do tema. Sinalizaremos o fato de a ciência garantir à 

humanidade indiscutível ganhos. Entretanto, não podemos deixar escapar a crítica às 

suas precariedades (insuficiências e deficiências), em muitos setores do conhecimento 

consagrado histórico-socialmente, como ocorre em relação à espiritualidade humana.  

 

1 O Espírito Humano: alguns pressupostos  

Acreditamos ser uma prerrogativa humana não apenas questionar e perguntar mas 

perguntar qual o sentido da vida, ainda que possa colocar em suspeição a própria 

existência desse sentido. Sobre o espírito humano e a dimensão do sentido, propomos 

um itinerário de abordagens com o intuito de penetrar em algumas idéias, a partir da 

filosofia, da antropologia, da biologia, da teologia, entre outras, que servirão de 

pressupostos para nossa infiltração nos interstícios das idéias sobre o espírito humano.  

Nesse sentido, veremos alguns conceitos pontuados em nossa história sobre o 

espírito humano, alguns argumentos que revelam as dificuldades de entendimento da 

inter-relação entre cérebro-espírito, algumas questões antropológicas sobre o “ser 

humano” - o que o define - e, por fim, discutir a busca humana por um sentido. De certo 

modo, tudo o que fazemos tem algum sentido? 

 

1.1 Às voltas com os conceitos e problemas semânticos 

Segundo Nicola Abbagnano (2000), em seu Dicionário de Filosofia , o termo 

“espírito” geralmente carrega consigo muitos significados. Primeiramente, entre estes 

significados, estaremos mencionando os mais comuns: primeiramente como alma 

racional ou intelecto, que é o significado mais encontrado na filosofia moderna e 

contemporânea, assim como na linguagem comum. Em segundo, o termo pneuma  ou 

sopro animador, que é concebido a partir da física estóica e atravessa várias doutrinas 



antigas e modernas. Este termo pneuma é o significado originário do termo “espírito” e 

que serve de fundamento para os outros. O terceiro significado é o da substância 

incorpórea, como anjos, almas, demônios etc.. Kant define espírito como “[um] ser 

dotado de razão. Não é, pois, um dom maravilhoso ver espírito, já que quem vê homens 

vê seres dotados de razão. [...] esse homem que é dotado de razão é apenas uma parte 

do homem; e essa parte, que o vivifica, é um espírito” (ABBAGNANO, 2000, p. 354). 

O espírito, nesse sentido, é impossível de ser demonstrado. O quarto significado diz 

respeito à matéria sutil ou impalpável, que é a força animadora das coisas, derivado do 

estoicismo e que se encontra presente nos ícones do Renascimento. O quinto, e último 

significado aqui, tem relação com o primeiro – o da alma racional -, quer dizer 

disposição ou atitude, como dizia Pascal, “Espírito de geometria” e “Espírito de finura”. 

Hoje, as expressões correntes falam do espírito religioso, do espírito humanitário, do 

espírito esportivo etc. 

Entre todos os significados citados acima, o espírito enquanto alma racional ou 

intelecto é o que se associa com a problemática da filosofia moderna. Descartes 

concebia o espírito na seguinte forma, “[...] a rigor, não sou mais que uma coisa que 

pensa, um Espírito, um intelecto ou uma razão, termos cujo significado antes me era 

desconhecido” (loc. cit.). O espírito é a substância (aquilo que é distinguível de outras) 

na qual reside imediatamente o pensamento. A noção de espírito como substância, em 

Descartes, serve de ponte entre o novo e o antigo significados do termo (substância 

incorpórea). Por fim, o termo espírito passa a coincidir com o termo consciência, ou 

substância pensante, intelecto ou razão. Todos esses termos acabam por tornarem-se 

sinônimo de espírito. Leibniz, por sua vez, usava para a alma racional o mesmo sentido 

que espírito. Ele dizia: “O conhecimento das verdades necessárias e eternas é o que nos 

distingue dos simples animais e nos dota de razão e ciência, elevando-nos ao 



conhecimento de nós mesmos e de Deus. É isso o que em nós se chama alma racional 

ou espírito” (ibid., p. 355). 

A equivalência do uso dos termos alma, consciência, intelecto, razão e eu, 

mantém-se constante no uso posterior, na filosofia moderna e contemporânea. L. 

Klages, no entanto, contrapôs alma e espírito. Ele entendeu por “espírito o conjunto de 

atividades racionais, confrontadas com as tendências instintivas representadas pela 

alma” (loc. cit.). Mas foi com Hegel que se teve uma diferenciação particular da noção 

de espírito. Para ele havia três noções de espírito: o “espírito objetivo” e o” espírito 

absoluto”. Abbagnano faz o seguinte comentário:  

 

Se por espírito subjetivo ele – Hegel - entende o espírito finito, ou seja, alma, 
intelecto ou razão (espírito no significado cartesiano do termo), por espírito objetivo ele 
entende as instituições fundamentais do mundo humano, quais sejam, direito, moralidade 
e eticidade, e por espírito absoluto entende o mundo da arte, da religião e da filosofia. 
Nessas duas concepções, o espírito deixou de ser atividade subjetiva para tornar -se 
realidade histórica, mundo de valores. Enquanto espírito objetivo é o mundo das 
instituições jurídicas, sociais e históricas  que culmina na eticidade (que compreende as 
três principais instituições históricas: família, sociedade civil e estado), espírito absoluto é 
o mundo da autoconsciência, que se revela a si mesma nas produções superiores, que são 
arte, religião e a filosofia. (Grifos do autor). (loc. cit.).  
 

Segundo Hegel, as três formas de espírito são na verdade expressões ou 

manifestações da idéia, da razão infinita. Entretanto, é somente nos espíritos, objetivo e 

absoluto, que tal idéia ou razão tem sua realização plena ou chega a uma manifestação 

adequada e final. Essas noções de espírito culminam no idealismo romântico de 

inspiração hegeliana, que identifica o espírito com o sujeito absoluto ou universal.  

N. Hartmann, por sua vez, considerou o espírito como uma superestrutura que se 

encontra acima do mundo orgânico. Segundo ele, “Ao espírito objetivo pertenceriam 

todas as produções espirituais: letras, artes, técnicas, religiões, mitos, ciências, 

filosofias etc” (loc. cit.). O espírito é, pois, o verdadeiro “protagonista da história”. 

Hartmann está bem próximo de Hegel e de Dewey, apesar dos pressupostos diferentes, 

quando diz que acima do espírito objetivo está o “espírito vivo”, que seria a unidade do 



espírito objetivo e da consciência pessoal. O caráter impessoal e objetivo, que faz parte 

das idéias de Hartmann sobre o espírito foi, herdado de Dewey. 

Há, sem dúvida, muitas confusões semânticas em relação ao termo “espírito”. No 

campo da teologia, o termo “espírito”, segundo Tillich, em sua obra Teologia 

Sistemática (vol. III), sugere um problema de terminologia: 

 

O termo estóico para espírito é pneuma, e no latino, spiritus, com suas derivações nas 
línguas modernas – no alemão é Geist , em hebraico ru’ach. Não existe problema 
semântico nessas línguas, mas existe um problema no português, por causa do uso da 
palavra ‘espírito’ equivocadamente, com um ‘e’ minúsculo. As palavras ‘Espírito’ e 
‘Espiritualidade’ só são usadas para o Espírito divino e seus efeitos no homem, e são 
escritas com ‘E’ maiúsculo. A questão agora é então: pode ser restaurada a palavra 
‘espírito’, designando uma dimensão particular da vida humana? Há fortes argumentos 
para se fazer isso [...]. (Grifos do autor). (TILLICH, 1987, p. 401). 

 
A primeira confusão semântica ocorre, então, a partir dos usos dos termos em 

nossa língua portuguesa. Nas línguas semíticas e nas indo-germânicas, a palavra 

espírito é designada pelo sentido de “respiração”. Espírito equivale à própria vida 

humana. É o que “mantém viva” a vida. A respiração é o próprio poder da vida. 

Quando a respiração desvanece, a vida desvanece junto. “Como poder de vida, espírito 

não é idêntico com o substrato inorgânico que é animado por ele; antes, o espírito é o 

próprio poder de animar e não uma parte acrescentada ao sistema orgânico” (loc. cit.). 

Este pensamento rompe com alguns princípios filosóficos aliados a tendências místicas 

e ascéticas do mundo antigo tardio, que fazem uma cisão entre corpo e espírito. Tanto o 

empirismo inglês como o racionalismo francês, utilizaram-se dessa idéia –  a da 

separação entre espírito e corpo -. Nestes casos, espírito aparece com a conotação de 

“mente” e, esta por sua vez, recebeu pouco depois a conotação de “intelecto”. Não 

precisou muito e logo o “elemento de poder no sentido original de espírito desapareceu, 

e finalmente a própria palavra foi descartada” (loc. cit.). Hoje, a palavra espírito 

aparece mais como “mente”. Resta-nos saber se a “mente” pode ser 

“desintelectualizada” e resgatar inteiramente o termo espírito. O termo “mente” é o 



preferido na maioria dos redutos não religiosos. Para muitos é possível resgatar o termo 

“espírito”, ainda que outro tanto tenha assumido uma posição contrária. “Eles 

[especialmente pesquisadores nas esferas de Humanas] vêem a necessidade de restaurar 

o termo ‘espírito’ para denotar a unidade de poder-de-vida e vida com sentido, ou uma 

forma abreviada, a ‘unidade de poder e sentido’.” (ibid., p. 401). O termo espírito foi na 

sua maior parte preservado na esfera religiosa, em parte pela força da tradição e em 

parte pela impossibilidade de privar o poder atribuído ao Espírito Divino. Um exemplo 

disso está no fato de não podermos traduzir “Deus é Espírito” por “Deus é Mente”. 

Prefere-se o termo “espírito” ao termo “mente”. 

Para Tillich (1987), a compreensão do termo “espírito” como uma das dimensões 

da vida humana é uma necessidade não apenas teológica, mas fundamental para a 

própria existência humana. Toda a atmosfera religiosa é impregnada de símbolos e o 

próprio termo “religioso” é um símbolo. O termo “religioso” é remetido à experiência 

ordinária e, por isso, não pode ser entendido sem uma devida compreensão de toda a 

carga simbólica que o compõe. Muitos redutos, mesmo em algumas esferas religiosas, 

experimentaram um certo exílio para o termo espírito, como “Espírito Santo” em 

algumas comunidades cristãs, só para citar. O quase desaparecimento do termo 

“espírito” do cenário acadêmico corresponde ao desaparecimento do termo 

“consciência” das doutrinas humanas. “Sem saber o que é espírito, não se pode saber o 

que é Espírito” (ibid., p. 402). Esse é o motivo, segundo Tillich, das conotações de 

fantasmas sobre o termo “Espírito Divino” e da ausência do termo na conversa corrente. 

“Parece que, enquanto é possível resgatar o termo ‘espírito’, o adjetivo ‘espiritual’ está 

perdido de forma irremediável” (loc. cit.). Daí a necessidade de uma retomada do tema. 

Uma segunda confusão semântica para o termo “espírito” está mesmo na 

variedade de significados que obscurecem o sentido originário da palavra. Termos 

como espírito de uma nação, de uma lei, de um estilo artístico, espírito do tempo, de 



maneira geral sinalizam o caráter essencial expresso nas suas manifestações. A ligação 

do termo “espírito” mantida em tais manifestações é decorrente de auto-expressões 

inerentes às próprias necessidades humanas “dependentes da dimensão do espírito e de 

suas diferentes funções” (loc. cit.). Ainda, sem nos prendermos em demasia nos 

gargalos semânticos, podemos identificar no termo “mundo espiritual”, a idéia de um 

reino das essências ou idéias, no raciocínio pla tônico. Cabe aqui uma observação: “[...] 

a vida ‘nas’ idéias, para a qual a palavra ‘espírito’ é adequada, é diferente das idéias em 

si, que são potencialidades da vida, mas não a própria vida” (loc. cit.). O espírito 

aparece, portanto, como uma dimensão da vida humana, não como um “universo de 

potencialidades”, que por si mesmo não é vida. Os contos de fada, por exemplo, 

encerram um espírito potencial, mas não um espírito atual. 

Outra fonte de confusão semântica do termo “espírito” acontece em relação ao 

conceito mesmo de “espírito”. Aqui nos deteremos um pouco mais, pois temos a 

possibilidade de vinculação dessa idéia com a que acreditamos ser a mais viável e que 

defendemos nessa pesquisa, a saber: o espírito como uma dimensão humana. Tillich 

(1987) diz: “Se espírito é uma dimensão da vida, certamente podemos falar de seres 

vivos nos quais esta dimensão está atualizada, e podemos chamá-los de seres com 

espírito” (loc. cit.). A despeito disso, não é comum, e chega mesmo a ser desorientador, 

chamarmos as pessoas simplesmente de “espíritos”. Seria supor também um reino do 

“espírito” à margem da existência humana. Pensar o “espírito” sem o existir histórico 

do homem e da mulher datados, inscritos no tempo e no espaço, é torná-lo algo como 

matéria inorgânica e, desse modo, perde o seu caráter de dimensão de vida e existência, 

que se manifesta potencial ou atualmente bem marcada em toda a dinâmica vital da 

existência humana. Na condição de inorgânico o “espírito” assumiria um caráter de 

“espectro” ou “fantasma”, do modo de alguns movimentos espiritualistas ou espiritistas 

(aparições visuais, vultos, barulhos, vozes etc), como é chamado na Europa. Nesse 



mesmo raciocínio, aqueles que supostamente têm tais experiências, quando são 

confrontados, geralmente atribuem causalidade física a esses espíritos. Outras 

construções são montadas a partir dessas idéias ou de idéias semelhantes, como a 

percepção extra-sensorial. Entretanto, isso é uma questão que cabe mais às 

investigações empíricas e não tem uma relação direta com o problema do espírito como 

dimensão humana ou simplesmente a dimensão do espírito, que é o que nos interessa 

aqui. 

A dimensão do espírito somente aparece para o ser humano. Essa dimensão não 

deve ser vista sem uma relação com outros termos como “alma” (psyche), “mente” 

(nous), “razão” (logos). O termo “alma” não teve melhor destino que o termo 

“espírito”, aliás, teve fim tão trágico quanto deste. A “doutrina da alma” se perdeu nos 

empreendimentos da psicologia. A psicologia moderna perdeu a psyche (alma). Os 

motivos para isso são o abandono da alma como substância imortal. Na poesia, no 

entanto, a palavra “alma” foi preservada e permanece viva. As construções 

contemporâneas da psicologia da personalidade têm se ocupado de fenômenos 

atribuídos à alma humana. Definindo o espírito como unidade de poder e sentido, 

podemos reencontrar o sentido perdido de alma, muito embora o espírito a “transcenda 

em extensão, em estrutura, e especialmente em dinâmica” (ibid., p. 403). 

Outro termo que deve ser considerado é “mente”. Não podemos usá-lo para 

substituir o termo “espírito”. A mente constitui função fundamental na doutrina da vida 

e, conseqüentemente, na existência humana. A mente inclui consciência de si e do 

mundo, inclui percepção e intenção. “Aparece na dimensão da animalidade 

contemporaneamente à autoconsciência; e de forma rudimentar ou desenvolvida, inclui 

inteligência, vontade, ação direcionada” (loc. cit.). Sofre ação da dimensão do espírito 

humano, “está relacionada aos universais em percepção e intenção. Está determinada 

estruturalmente pela razão (logos)...” (loc. cit.).  



Um terceiro e último conceito que propomos aqui, é o de “razão”. Não nos 

prenderemos nas distinções entre razão técnica e ontológica. Interessa-nos a relação dos 

termos “mente” e “razão” com a dimensão do espírito. Razão no sentido grego (logos) 

consiste mais num “princípio da forma pelo qual a realidade, em todas as suas 

dimensões, e a mente em todas suas direções, estão estruturadas” (loc. cit .). Podemos 

ver razão mediante a percepção da direção do vento, na escolha de um brinquedo por 

uma criança, assim como na estrutura das expressões do espírito humano. Entretanto,  

 

Espírito como uma dimensão da vida inclui mais do que razão – inclui Eros, paixão, 
imaginação – mas sem a estrutura-logos, não poderia expressar absolutamente nada. 
Razão no sentido de razão técnica ou de raciocínio é uma das potencialidades do espírito 
do homem na esfera cognitiva. É o instrumental para a análise científica e para o controle 
técnico da realidade (TILLICH, 1987, loc. cit.). 

 
As conceituações e as considerações dos “nós” semânticos, feitas anteriormente, 

têm muitos indícios de precariedade, todavia podem ser indicadoras de palavras-chave, 

que servem de pano de fundo para a compreensão da dimensão do espírito humano. 

Estas são dimensões humanas interfaceadas que integram, não constituindo uma 

espécie de monólito, compondo pela conjugação das várias dimensões, a dimensão 

integradora e unificadora do espírito humano, que dá à pessoa humana o caráter de 

unicidade e de singularidade. Neste sentido, a complexidade compreende a relação de 

conceitos, num macroconceito, entre “espírito”, “alma”, “mente” e “razão”. 

 
1.2 O espíritoóócérebro1: um “extraordinário problema”  

 
Morin (1996),   no   texto  O  Método  III:   o   conhecimento  do  conhecimento, 

 

_____________________________ 

1 Em MORIN (1996), existe entre espíritoócérebro uma espécie de continuum de interações recíprocas, 
de interdependência e de causalidade circular (= ó). De maneira simultânea, o espírito age sobre o 
cérebro e este, por sua vez, age sobre o espírito e assim sucessivamente. Mesmo considerando a 
autonomia do espírito em relação ao cérebro e deste em relação àquele, geralmente o indivíduo não age 
apenas como espírito ou cérebro, ou ainda espírito e cérebro, mas a partir da totalidade e 
multidimensionalidade do indivíduo. 

 



considera a relação espíritoócérebro como um problema extraordinário que em 

hipótese alguma pode ser minimizado. O tratamento deste problema passa 

necessariamente pela superação do grande cisma entre espírito e cérebro. Este cisma 

talvez seja mesmo insuperável, mas definitivamente não devemos sucumbir antes de 

esgotar todos os recursos disponíveis para a captação das cordas invisíveis que ligam o 

cérebro ao espírito e este àquele. 

Diante da pergunta: “O que é um espírito capaz de conceber um cérebro capaz de 

produzir um espírito?”, Morin utiliza duas noções, o cérebro e o espírito, como cordas 

invisíveis presas por um “nó górdio”, que não pode ser desatado por meios 

simplificadores. Este problema poderia ser apenas mais um, no intricado novelo 

problemático, de difícil ou mesmo de impossível solução. Certamente é um problema 

difícil ou mesmo impossível, mas indemissível, como sugere Morin. A ciência tem 

razões mais que o suficiente para não se furtar ao trabalho de desatar tal “nó”. Ainda 

faltam à ciência elementos suficientes que ajudem a explicitar a relação espírito-

cérebro. Apesar disso, compreendemos que sem o entendimento dessa relação, o 

próprio entendimento sobre a condição humana precariza-se. Diante de tamanha 

dificuldade, a ciência tem se valido, na maioria dos casos, das cisões que mais mutilam 

do que ajudam a explicitar essa relação. O círculo relacional entre o espírito e o cérebro 

vem sendo tratado como aquele “nó” que, infelizmente, “[...] só se pode cortar com um 

bárbaro golpe de espada” (ibid., p. 68). Morin utilizou a seguinte pergunta, como 

epígrafe, para falar sobre o espírito e o cérebro: 

Quem poderia duvidar da presença do espírito? – pergunta Jacques Monod - 
Renunciar à ilusão que vê na alma uma ‘substância’ imaterial não é negar a sua existência 
mas, pelo contrário, começar a reconhecer a complexidade, a riqueza, a insondável 
profundidade da herança, genética e cultural, como também da experiência pessoal, 
consciente ou não, que conjuntamente constituem o ser que nós somos, única e 
irrecusável testemunha de si mesmo. (MORIN, 1996, loc. cit.). 

 



As noções de cérebro e espírito, um e outro, carregam consigo tamanha 

complexidade. Entretanto, de algum modo um é o outro, são dois aspectos de um 

mesmo objeto. Mas, em outro sentido, não são a mesma coisa, pois, ao mesmo tempo, 

ocorre um grande fosso ontológico, lógico e epistemológico entre ambos. Como 

poderíamos ignorar que esta massa gelatinosa e tão frágil fosse responsável por tantas 

expressões, como as idéias, a religiosidade, a poesia e a criação em geral, os valores 

humanos como o bem e o mal, a procura pela paz, a felicidade e a infelicidade, a poesia 

e liberdade? Como uma substância indolor produz a dor e nos faz conhecer? 

Mas o que este “magma insensível” –  o cérebro – sabe sobre o espírito ou, o 

inverso, o que o espírito sabe sobre o cérebro? Talvez nada espontaneamente. Desde 

Hipócrates, que reconheceu primeiramente o papel espiritual do cérebro, nada se tem de 

concreto que se possa suprir a ausência de explicações satisfatórias da conexão cérebro-

espírito. A respeito disso, diz Morin: 

[...] é conjuntamente [o cérebro e o espírito], mas sem se conhecerem, que eles 
conhecem. A sua unidade é cognoscente, sem que disso tenham conhecimento. São 
estudados independentemente um do outro, o primeiro no seio das ciências biológicas, o 
segundo no seio das ciências humanas. Psicociências e neurociências não se comunicam, 
enquanto a questão principal, para umas e outras, deveria ser a da sua ligação. (MORIN, 
1996, p. 68). 
 

Os modelos mecanicista e fragmentário, praticados pela ciência clássica, ainda 

teimam em configurar as concepções de mundo em muitas instâncias, não cessam de 

impor um antagonismo, que se constitui também em um grande hiato insuperável, 

quanto às concepções do espírito humano e o seu cérebro. Esses campos conceituais são 

condenados ora à disjunção ora à redução do espírito e do cérebro, ou então à absorção 

do cérebro pelo conceito de espírito e vice-versa. Isso tudo é perfeitamente percebido 

no interstício da história da cultura ocidental, a partir do século XVII, que culminou com 

uma cisão cérebro - espírito. O cérebro coube para o reino da ciência, que por sua vez, 

submete-o às leis deterministas e mecanicistas da matéria. Quanto ao espírito, refugiou-



se no domínio da filosofia e das Humanidades, imerso na imaterialidade, na criatividade 

e finalmente na liberdade. O que se poderia esperar quando esses dois reinos 

confrontam-se? Ocorre, pois, uma “Grande Guerra metafísica”, como diz Morin (1996). 

É a guerra do Espírito livre debatendo-se contra a Matéria determinista. Logo, a maior 

peleja, na maioria das vezes, acaba por acontecer no território da relação espírito 

ócérebro.  

O antagonismo do material e do espiritualismo é tanto mais radical porquanto cada 
uma destas concepções é hegemônica e redutora; assim, o materialismo reduz tudo o que 
é espiritual a uma simples emanação da matéria, e o espiritualismo reduz tudo o que é 
material a um subproduto do espírito. (MORIN,  1996, p. 69). 
 

Este antagonismo trouxe mais prejuízos que benefícios ao conhecimento da 

condição humana. Na verdade o que temos são duas concepções metafísicas radicais, 

do materialismo e do espiritualismo que, se por um lado permitiu a investigação do 

espírito e do cérebro, por outro enfraqueceu a tão necessária reflexão sobre a relação de 

ambos. O desafio está justamente em compreender essas duas categorias de modo 

conjunto. Para isso, é preciso ir além das seguintes teses: 1) daquela que diz 

simplesmente que o “espírito” é considerado como criação superior, resultado da 

atuação divina, como defende a tradição judaico-cristã, por exemplo, e isso por si basta; 

2) e também, daquela que coloca o “espírito”, que precisou descer do céu, para ser 

subjugado ao universo da ciência e, com isso, prisioneiro do determinismo material, 

traduzido como um fenômeno. Daí, expressões resultantes do monismo materialista, 

como o de Vogt, citado por Morin, para quem o cérebro “excreta os sentimentos como 

os rins excretam a urina” (ibid, p. 70), precisam dar lugar a conceitos mais complexos 

sobre o ser humano. 

Algumas descobertas sobre o cérebro, especialmente as pontuadas no final século 

XIX, indicavam que todas as atividades mentais ou intelectuais estão localizadas ou 

inscritas no próprio cérebro. As concepções sobre o espírito humano não apenas 



recuaram diante de tais descobertas, como se cristalizaram, fragmentaram-se e, em 

algumas situações, diante dos triunfos reducionistas aparentemente volatilizaram-se. 

Não faltaram, no entanto, mesmo nesta suposta derrota, focos de resistência organizada 

e defendidos por pensadores como Bergson, que se valeu dos próprios feitos científicos, 

como os resultados da investigação cerebral, para defender a tese de que “o espírito 

transborda por todos os lados a sua expressão em termos de cérebro, o qual é uma 

‘imagem’ produzida pelo nosso espírito”. (ibid., p. 70). Essa questão reverbera ao longo 

do século XX e perdura incomodamente nas discussões entre “materialistas” e 

“espiritualistas” até os nossos dias. 

Ainda ao longo do século XX, a resistência daqueles que defendiam existência do 

espírito humano ia ver-se encorajada por uma crise inesperada do materialismo, 

precisamente onde ele obtivera a sua mais retumbante vitória: na base da realidade 

física. Com efeito, o desabamento conjunto da substancialidade da matéria e do 

determinismo clássico, ao nível subatômico, fez surgir um enigma e um mistério sobre 

os quais se precipitou o espiritualismo, recobrando a esperança de reconquistar o 

mundo, e isso não apesar dos progressos da ciência, mas doravante graças a esses 

progressos. 

Mas se houve um arrefecimento da materialidade física, a materialidade 

bioquímica conquista o seu espaço. A procura por uma coexistência “pacífico-belicosa” 

continua. A tarefa consiste em conciliar as idéias oriundas da materialidade bioquímica 

e do espiritualismo, a saber: a primeira entende que não existe um menor “sopro de 

espírito” que não seja produto das interações moleculares e resultado de uma química 

cerebral. Nesse sentido, toda a atividade intelectual, movimento da alma e delicadeza 

de sentimento, é proveniente de arranjos bioquímicos acontecidos no cérebro. No 

segundo caso, o do espiritualismo, o espírito fortalecido fisicamente, mas diminuído 



cerebralmente, não deixa senão a alternativa que visa a conciliação entre as duas 

substâncias, espírito-cérebro, aceitando entre si o serviço provisório da outra, enquanto 

aguardam por uma suposta solução definitiva. Acontece, no entanto, diante dos 

problemas que a complexidade do real nos propõe, talvez na maior parte dos casos, a 

impossibilidade da utilização simultânea de todas as visões necessárias para dar 

resposta à complexidade dos problemas que surgem. Nesse sentido, haverá sempre 

alguma questão pendente entre os conhecimentos científicos e o das Humanas.  

Para Morin (1996), o materialismo continua marcando a sua posição considerando 

o espírito, senão como ilusão, apenas um epifenômeno. Os espiritualistas, por sua vez, 

admitem o cérebro como uma espécie de suporte, uma espécie de “antena a captar as 

mensagens ‘transmateriais’ que se trocam num campo físico ou informacional.” (ibid., 

p. 70). Para Burt e Accle, vale a idéia de que “O cérebro não ‘produz’ o espírito, mas 

‘detecta-o’.” (loc. cit.). Neste caso compomos a idéia de que, a partir de uma dualidade 

colaboradora ou interacionista, a realidade material do cérebro aceita a realidade 

espiritual. Esta realidade acontece, pois, a partir das operações acontecidas no cérebro, 

que é a realidade material. Daí a idéia moriniana, o cérebroóespírito compõem uma 

unidualidade, o que implica uma superação das chaves-explicativa, ou princípios de 

explicação, que compreendem o espírito e o cérebro de modo isolado. Cada vez há 

menos interesse, por parte dos novos modelos de se fazer ciência, em opiniões vistas 

isoladamente, seja dos materialistas ou dos espiritualistas. Estes últimos, por exemplo, 

encontram-se, no mínimo, numa situação inusitada “o espírito – segundo Batson -, 

depois de ter explicado tudo, tornou-se aquilo que deve ser explicado” (ibid., p. 71). Se 

por um lado, não podemos aceitar os postulados científicos com eliminação do espírito, 

por outro não é tolerável que os mesmos postulados ignorem as riquezas do cérebro. 

Morin faz a seguinte proposta conciliatória: 



São ambos necessários [espírito e cérebro], mas ambos insuficientes. O espírito dos 
filósofos necessita dos seus cérebros, o universo sem espírito e sem consciência dos 
cientistas necessita do seu espírito e da sua consciência. Mais ainda: toda a negação do 
espírito ilustra o espantoso poder da idéia e, por conseguinte, do espírito, uma vez que é 
precisamente o espírito que recusa a sua própria existência para não afetar a idéia que tem 
da matéria!  

Devemos, pois, partir do reconhecimento das duas realidades. Estas duas realidades 
são inseparáveis: nenhuma operação do espírito escapa a uma atividade local e geral do 
cérebro, e é preciso abandonar toda a idéia de um fenômeno psíquico independente de um 
fenômeno biofísico. 

Devemos igualmente recusar-nos a toda a subordinação unilateral do espírito ao 
cérebro e vice-versa, e antes devemos conceber uma dupla subordinação... (MORIN, 
1996, loc. cit.). 
 

Há, então, uma relação entranhável e interdependente entre espírito e cérebro. Em 

relação a essa interdependência, a ciência, é o que nos parece, tem esbarrado nos seus 

limites e dificilmente pode ir além do que a relação espíritoócérebro aparenta ser. O 

que afeta o espírito afeta o cérebro e vice-versa. O espírito afetado afeta o cérebro que, 

por sua vez, afeta o organismo inteiro. Qualquer problema de ordem emocional que 

sofremos, temos o nosso sistema imunológico afetado por algum tempo. Os males do 

espírito podem converter-se em doenças do corpo (psicossomáticas). B. Skinner, 

segundo Morin, diz que “O condicionamento do espírito pelo espírito pode modificar, 

através do cérebro, as atividades viscerais e hormonais” (ibid., p. 71). Controlando as 

nossas vontades, podemos interferir nas palpitações do coração. A devoção religiosa 

pode produzir efeito equilibrante ou desequilibrante sobre o corpo e assim por diante. 

Desse modo, a relação entre espírito e cérebro não deve ser concebida como “a do 

produto com o produtor, do efeito com a causa, do emanado com o emanante, visto que 

o produto pode retroagir sobre o seu produtor e o efeito sobre a causa” (ibid., p. 72). 

Há, desse modo, uma implicação recíproca, um efeito mútuo, uma causalidade circular 

entre o espírito e o cérebro. A despeito dessa relação, podemos dizer que há uma certa 

autonomia do espírito em relação ao cérebro. Logo após os vinte anos, por exemplo, 

começa a acontecer, ainda que de início sutil, a decadência biológica do cérebro. Com o 



espírito isso não ocorre, pois ele prossegue o seu desenvolvimento até a senescência. 

Mas como se explica essa relativa autonomia de um e de outro? Morin apresenta a 

seguinte solução provisória: 

[Essa autonomia ocorre por] um neodualismo que insiste na complementaridade 
indissolúvel entre as entidades materiais – de cérebro, organismo – e as entidades 
‘transmateriais’ – informações, símbolos, valores? Mas esse neodualismo escamoteia a 
própria unidade do cérebro e do espírito. Por um neomonismo, nem espiritual nem 
material, e que propõe fundar-se no ‘identismo’ e na co-referência, isto é, na co-
referência dos estados mentais com a mesma identidade? Esta tese é inteiramente 
aceitável, contanto que se reconheça: a) que a identidade comum à qual se referem 
espírito e cérebro ainda não foi identificada; b) que a identidade do cérebro e do espírito 
comporta uma contradição visto tratar-se, evidentemente, da identidade do não idêntico! 
Ora, não devemos nem escamotear nem evitar esta contradição, mas pelo contrário 
enfrentá-la. (MORIN, 1996, loc. cit.). 
 

Assim, como André Bourguignon, citado por Morin, diz que:  

A solução do problema corpo-espírito não pode então deixar de ser contraditório: o 
corpo (atividade nervosa encefálica) e o espírito (atividade psíquica) são ao mesmo 
tempo idênticos, equivalentes, e diferentes, distintos. Tal solução impõe que nunca se 
privilegie um dos termos da contradição a favor do outro, sobretudo quando se trata de 
investigação científica. (ibid.., p. 72). 
 

O fato é que simplesmente cortar esse “nó górdio” e paradoxal seria mutilar 

qualquer entendimento sobre ambos. É preciso, pois, o enfrentamento da unidualidade 

complexa que ocorrem na relação espíritoócérebro. Em outros termos, é preciso que 

aceitemos a ineliminabilidade e a irredutibilidade do espírito ao cérebro e deste àquele; 

é preciso aceitar a realidade inseparável dos mesmos; não temos como superar a 

insuficiência recíproca ou a relação circular entre eles; não podemos fugir à contradição 

estabelecida nessa unidualidade. Todos esses elementos estão presentes no paradoxo-

chave, proposto por Morin: “Que é um espírito que pode conceber o cérebro que o 

produz, e que é um cérebro que pode produzir um espírito que o concebe?” (ibid., p. 

73). Qualquer saber que se pretende sério não deveria simplesmente isolar o espírito do 

cérebro nem o cérebro do espírito. Assim como não se deve isolar o espírito da 

experiência cultural humana. Sem esta (sem a linguagem, savoir-faire e saberes 

acumulados como patrimônio cultural), o ser humano não teria como se desenvolver e 



chegar ao atual quadro de complexidade que tem alcançado. Morin entende, pois, o 

espírito como um resultado de um complexo de propriedades e qualidades, que ele 

chama de “emergência”, de uma conjugação entre uma base física, cérebro, e outra base 

cultural. O espírito como “emergência” é, também, uma tentativa de explicação sobre o 

cérebro com muitos riscos, é o que veremos mais adiante. O espírito seria a florescência 

ou co-produção entre o cérebro do homo sapiens imerso no patrimônio social. Em 

outros termos, o cérebro produz a cultura que produz o cérebro. 

O espírito, que depende do cérebro, depende de outra maneira, mas não menos 
necessariamente, da cultura. É preciso que os códigos lingüísticos e simbólicos sejam 
engramados [traços fixados na psique por tudo que tem sido experimentado 
psiquicamente] e transmitidos numa cultura para que haja emergência do espírito. A 
cultura é indispensável à emergência do espírito e ao pleno desenvolvimento do cérebro, 
os quais são por sua vez indispensáveis à cultura e à sociedade humana, as quais só cobra 
existência e consistência nas e pelas interações entre os espíritos/cérebros dos indivíduos. 
(MORIN, 1996, p. 74). 

 

Nesse sentido, a atuação do espírito é inseparável da esfera cultural: dos seus 

mitos, religiões, crenças, conhecimentos de toda natureza e idéias. Ainda assim, o 

espírito, concebido dessa forma, somente explora, conhece, elucida o cérebro, que o 

“produz”, pelo e no desenvolvimento da cultura científica, atrelada aos processos 

históricos e sociais. Estes processos marcam indelevelmente o espírito por meio de um 

imprinting cultural, que cria irreversivelmente a “geografia do cérebro” – os circuitos 

inter-sinápticos –, as rotas ou caminhos produzidos, por essas conexões, resultantes 

daquilo que a cultura inscreve em nossa biografia.  

Mas, ainda de volta com as questões, como desatar o nó do composto humano: de 

um lado a sua materialidade: o corpo, o cérebro e, de outro, a sua imaterialidade ou 

aquilo que transcende a materialidade: o espírito e a alma? Foge ao propósito deste 

estudo o detalhamento dos aspectos físicos e biológicos. O nosso foco deve recair sobre 

o espírito, que pode expressar-se, entre outras formas, como cogitação (pensamento) e 

como consciência. A sua expressão é resultado de um complexo de propriedades e 



qualidades organizadoras que permitem não só a expressão como o próprio 

desenvolvimento dessas expressões. Em outras palavras, o espírito pode ser 

desenvolvido, aprimorado e educado. “[...o] espírito retroage sobre o conjunto das suas 

condições (cerebrais, sociais, culturais) de emergência, o que permite o seu 

desenvolvimento”. (ibid., p. 77). Precisamos retomar a idéia de não redutibilidade do 

espírito. Na condição de um todo organizador, não deve ser reduzido nem ao todo e 

nem às partes que o constituem. Para Morin, o espírito não só deve ser entendido como 

produto (emergência), deve ser compreendido também como atividade criadora. Daí, 

A imaterialidade da consciência e do espírito [deve deixar] de ser um escândalo 
biológico ou físico por um lado, porque a consciência e o espírito não podem ser 
concebidos independentemente de processos e transformações físicas, e, por outro lado, 
porque a própria organização é já imaterial estando, porém ligada à materialidade física. 
A partir daí, podemos abandonar tanto o dualismo cartesiano em que o espírito e o 
cérebro, vindos cada um de um universo diferente, se encontravam na glândula pineal, 
como o círculo vicioso em que o espírito e o cérebro remetem um para o outro de maneira 
ao mesmo tempo inevitável e absurda. [Há um anel recorrente no qual] o espírito é 
continuamente gerado-regenerado pela atividade cerebral, por sua vez gerada-regenerada 
pela atividade de todo o ser, e onde o espírito desempenha o seu papel ativo e organizador 
essencial ao conhecimento e à ação. (MORIN, 1996, p. 78) 
 

Há, contudo um limite conceitual aqui, a dualidade permanece quando 

concebemos a tradução do cérebro no espírito. Existe heterogeneidade entre os 

estímulos físicos vindos de fora do indivíduo e o que resulta na atividade cerebral. Em 

outros termos, há por certo um “produto” final diferenciado depois do trabalho 

eletroquímico em nível neuronal, a natureza produtora de imagens da representação 

perceptiva, e em nível espiritual - imaterial -, produzida a partir da esfera simbólica, nas 

palavras e idéias. Neste caso, compete ao espírito a unificação desses níveis 

heterogêneos - síntese “recomputante” global – que elabora a estrutura lógico-

lingüística presentes nas idéias, nos discursos e no pensamento. É como se disséssemos: 

Há um conhecimento e um pensamento que obedecem a heterogeneidade de níveis. 

Diante dessa multiplicidade de instância s, ocorre uma dualidade de espírito�cérebro e, 



ao mesmo tempo, a unidade. Por isso mesmo, se existe essa tradução do cérebro no 

espírito, a dualidade espíritoócérebro permanece. Mas, ainda assim: 

Não se poderia conceber uma integração perfeita entre estas duas noções, e diria até 
que uma perfeita integração conceitual não é possível senão à custa de uma perda de 
complexidade, de realidade e de verdade. Há, e deve continuar a haver um resíduo 
espiritual na mais completa e complexa descrição do cérebro, como deve haver um 
resíduo cerebral na mais completa e complexa descrição do espírito. É que a unidade 
espíritoócérebro não poderia anular a irredutibilidade de um ao outro. As duas grandes 
abordagens, a abordagem neurocerebral e a abordagem ‘psi’, poderão e deverão 
encontrar-se e comunicar-se, mas nunca poderão integrar-se ou harmonizar-se totalmente 
uma na outra. Não se pode passar diretamente da esfera neurocerebral (anatomia, 
fisiologia, atividade elétrica, transferências químicas, sinapses, neurônios, redes) à esfera 
psicoespiritual (pensamento, idéias, linguagem). Se elas se aproximarem demasiado uma 
da outra, as duas visões confundem-se uma na outra; é por isso que, de resto, a atitude 
‘bio’ e a atitude ‘psi’ não puderam deixar de repetir-se uma à outra. É, no entanto, 
possível fazê-las comunicar [...] Assim, pode tentar -se conceber ao mesmo tempo a 
unidade fundamental do espírito-cérebro, e a estranheza extrema de um ao outro. 
(MORIN, 1996a, p. 78-9). 
 

Isso tudo pode ser resumido na autonomia relativa do espírito e, ao mesmo tempo, 

no que ocorre nas autonomias complexas. Com outros termos, na extrema 

“dependência” desta autonomia ao processo físico-químico-bio-social. De modo que 

esse discurso deve contar mais como uma tentativa de esclarecimento que uma real 

“solução” para o problema triplo: cérebroóculturaóespírito. Mas se o espírito 

mantém uma certa independência em relação ao cérebro, como ele se desenvolve 

enquanto (à medida que a idade avança) o cérebro entra em degenerescência? O 

espírito, ao contrário, não envelhece. Este permanece vigoroso e criativo mesmo 

enquanto o cérebro declina. 

 

1.3 O espírito e a espiritualidade humanos: a percepção do rosto por 

inteiro 

 

As coisas do espírito (mitos, religião, idéias) transcendem o indivíduo-sujeito. 

Morin diz que “Há algo de transcendental e de transindividual na esfera espiritual” 

(MORIN, 1996, p. 80). Neste mesmo pensamento a noção de psiquismo emerge a partir 



do aspecto individual-subjetivo da atividade do espírito. O psiquismo surge, como o 

próprio espírito, da atividade cerebral. Mas é necessário dizer que, assim como a alma, 

o espírito retroage sobre a atividade cerebral, tendo assim uma relativa autonomia. 

Morin, em seu texto Método II: a vida da vida, faz o seguinte comentário: 

 

Assim, podemos considerar agora ao mesmo tempo o órgão-cérebro, o aparelho 
neurocerebral, o espírito e o psiquismo como tantas instâncias e momentos da mesma 
realidade organizadora recorrente complexa, que não concretiza as suas instâncias senão 
na sua atividade. [...] 

[Mas] tudo o que concerne ao espírito e ao psiquismo é incompreensível sem a noção 
de sujeito. ‘Se o nosso cérebro é um aparelho de televisão, quem é que olha para ele?’, 
pergunta Crick. Deve ficar bem entendido que o que conhece não é um cérebro, não é um 
espírito, é um ser sujeito por meio do espírito/ cérebro. ‘Um ser humano é um ser 
humano, não é nem um observador fechado no seu próprio sensorium nem um cérebro 
com braços’ (S. TOULMIN). Tudo o que concerne o ser concerne o espírito/ cérebro e 
tudo o que concerne o espírito/ cérebro concerne o ser. ‘O espírito que anima a ação é 
animado pela ação de todo o ser’. Os processos espirituais necessitam dos processos 
cerebrais, que necessitam dos processos fisiológicos [...] ‘Um ser humano cria-se e recria-
se num processo autofundador de animação, corporalização. O espírito não é nem 
locatário nem proprietário do corpo. O corpo não é nem o hardware nem o servo do 
espírito. São ambos constitutivos de um ser individual dotado da qualidade de sujeito’. 
(MORIN, 1980, p. 81). 
 
 
Seguindo este raciocínio, sobre essa realidade organizadora recorrente e complexa 

que ocorre a partir do cérebro, psiquismo e espírito, podemos inferir daí a condição 

integradora e reintegradora que ocorre no próprio indivíduo-sujeito. O espírito se nutre 

em cogitação por meio das ocorrências a partir dos processos cerebrais, fisiológicos 

etc.. Esses processos garantem ao ser humano a sua autotranscendência - o 

entrançamento positivo do seu existir. Os mesmos processos alimentam o propósito da 

transcendentalidade. Em outros termos, “O espírito vivo não se subtrai à vida: 

desenvolve a vida em si, em nós. O espírito humano já não está isolado fora da vida, 

mas desenvolve uma nova vida – a vida do espírito – num novo mundo – o mundo do 

espírito” (loc. cit. ). 

Para exemplificar, o ser humano não deve ser compreendido à parte de seu 

universo simbólico. Sobre isso retomaremos mais adiante. Mas, ao mesmo tempo, o 



produto de um artifício lógico não pode alcançá-lo, pois este produto comporta apenas 

aquilo que é possível criar artificialmente. Um homem como construto lógico, apenas 

concebido como projeção abstrata, não sobrevive à complexidade da vida. O ser 

humano pode ser em parte tangível e, em parte não menor, inacessível. Entre as suas 

dimensões mais complexas, e em grande parte inacessível, está a dimensão do espírito, 

que faz suas interfaces com outras dimensões. Usamos o termo “dimensão” para 

designar o modo como compreendemos o ser humano: multidimensional. Este assunto 

será retomado mais adiante. 

Para entender melhor o ser humano, faz-se necessária a reconstituição de sua 

inteireza. É necessária a superação dos “estrabismos” ou “miopias” do conhecimento, 

que sempre deixaram suas marcas desfiguradoras no homem, através da história. É 

preciso, pois, recompor o rosto do humano por inteiro e, somente assim, a dimensão do 

espírito e a espiritualidade poderão ser encontradas e desenvolvidas satisfatoriamente.  

Merleau-Ponty, no seu “Primado da percepção e suas conseqüências 

filosóficas”, tenta explicar que de um modo geral parece difícil distingüir tanto o que é 

matéria, “coisa”, como alguma forma de conhecimento sensível. Merleau-Ponty fala de 

um ser indiviso e que precisa ser visto como Gestalt. “[A Gestalt é um] todo que não se 

reduz à soma das partes...” (MERLEAU-PONTY, 1990, p. 192). Esta definição 

negativa encerra a preocupação com a não redução do ser humano. Ele não pode ser 

compreendido meramente do “interior” –  observações interiores -, mas por uma visão 

que tenha o quanto possível a Gestalt. É preciso dialogar com ela, o que pode ser feito 

levando em conta os outros, o visível, o “estado de consciência”. Essa Gestalt – uma 

organização em profundidade – ultrapassa os elementos psíquicos (sensação) do 

indivíduo. O indivíduo corresponde a espaço e tempo psíquicos reunidos, mas 

ultrapassa esse espaço-tempo à medida que se atualiza.  



O ser humano é fincado no tempo e no espaço, mas também é ser de projeções 

ao infinito. Neste sentido é ser de transcendência. A idéia de transcendência, no 

entanto, não projeta para o infinito todas as coisas que acreditamos tangenciar ou ver. O 

visível, no entanto, é presentificado enquanto tal. “O visível deixa de ser um inacessível 

se o concebo não segundo o pensar da proximidade, mas como englobante, 

investimento lateral, carne” (ibid ., p. 201). Os “sentidos” são portas para a 

dimensionalidade do ser. “Cada ‘sentido’ é um mundo, i. é., absolutamente 

incomunicável para outros sentidos, e, no entanto, constrói um algo que, pela sua 

estrutura, de imediato se abre para o mundo dos outros sentidos e com eles constitui um 

único Ser” (ibid., p. 202). O “Mundo” é constituído por um conjunto no qual cada 

“parte”, “quando a tomamos por si mesma, abre de repente dimensões ilimitadas, - 

torna-se parte total” (loc. cit.). A observação desse mundo esconde muitas coisas. “O 

olhar não vence a profundidade, contorna-a” (ibid., p. 203). Toda dimensão tem sua 

profundidade e seu oculto. Não é possível termos uma visão nítida de dois pontos 

simultaneamente. Ao mirar um certo ponto definido, perdemos o foco dos demais 

pontos possíveis. “As duas imagens desniveladas e não sobreponíveis ‘endurecem’ de 

repente como perfis da mesma coisa em profundidade [...] a profundidade não me é 

aberta, porque possuo essa dimensão para aí deslocar meu olhar, aquela abertura”  (loc. 

cit.). 

Kujawski, no seu livro O Sagrado Existe, a partir de uma análise de Ortega y 

Gasset, cria uma imagem para ilustrar a última dimensão da realidade. Utiliza-se 

metaforicamente de um bosque como representação metafísica da realidade. Para 

descrever o bosque atua a polaridade entre o conceito de “patente” e do “latente”. A 

primeira dimensão do olhar é aquela na qual “as árvores não deixam ver o bosque” 

(adágio alemão). A profundidade do bosque está inexoravelmente fadada a converter-se 



em superfície para o olho que olha. A profundidade não se manifesta, a não ser pela 

superfície.  

 

Tenho agora ao meu redor cerca de duas dúzias de carvalhos circunspectos e de 
freixos gentis. É isto um bosque? Certamente, não. Estas são as árvores que vejo do 
bosque. O bosque verdadeiro se compõe das árvores que não vejo. O bosque é uma 
natureza invisível – por isso em todos os idiomas conserva seu nome um halo de mistério 
[...].  

De qualquer um de seus pontos o bosque é, a rigor, uma possibilidade. É uma vereda 
por onde nos poderíamos internar; é um manancial de onde nos chega um débil rumor nos 
braços do silêncio, e que poderíamos descobrir a poucos passos; são versículos de cantos 
que soltam, ao longe, pássaros em ramagens sob as quais poderíamos repousar [...] O que 
do bosque se coloca perante nós de maneira imediata é só pretexto para que o demais 
fique oculto e distante. (KUJAWSKI, 1994, p. 28-9). 

 
Ortega Y Gasset (1967), em Meditações do Quixote , comentado por Julián 

Marías, diz que esse caráter “latente” do bosque permanecerá sempre ocultado, não 

captado pelo nosso olhar. “O bosque é uma realidade à qual é essencial o não parecer, 

o ‘esconder-se’ atrás de suas árvores, que, por sua vez, ocultam as demais [...]” (Grifo 

do autor). (ibid., p. 67). O aspecto negativo – o não aparecer - não esgota o “latente”. 

Mesmo por que é próprio do latente o permanecer oculto. No estado de latência, 

sublinha-se:   

 

[...] aquilo que sentimos positivamente ‘escondido’, emboscado atrás das coisas. É, 
portanto, o que acusa sua presença e a nega ao mesmo tempo; o iminente, o que poderia 
aparecer, o que talvez ameaça irromper em nossa vida. Com o latente contamos, mas não 
o temos. Daí, precisamente, o ‘halo de mistério’ que Ortega adverte, com perspicácia, 
nimbando o nome do bosque. (Grifo do autor). (KUJAWSKI, 1994, loc. cit). 
 
 
Ortega Y Gasset diz “o latente entra na composição da realidade e também na 

percepção do real. Cada coisa que nos cerca possui uma porção latente que jamais pode 

ser vista em simultaneidade com o patente.” (ibid., p. 71). A realidade, pois, comporta 

dois planos superpostos, o “patente” – as coisas que se vêem -, e o “latente” – as coisas 

que não podem ser enquadradas ou miradas, mas que estão lá, “emboscadas” 

positivamente, ocultadas nas coisas que vejo. De um lado, o real empresta peso e 

espessura ao “patente”, oferecendo em substância esquadrinhável - o real -, como algo 



com possibilidades de ser perseguido e alcançado - possíveis atos nossos -, de outro 

lado, o “latente”, ao contrário, nem um ato persecutório humano pode alcançá-lo 

definitivamente, emoldurá-lo, dissecá-lo e, tão pouco, domá-lo. Aquilo que é patente 

esconde o latente e, em razão disso, a realidade não está restrita ao que se vê apenas, 

mas também consiste naquilo que não se pode ver, mas que está aí, na sua integridade, 

fora do alcance dos olhos. A expressão e “luz do patente” visam eclipsar o latente, “[...] 

a realidade visível serve de anteparo a outras realidades invisíveis” (KUJAWSKI, 1994, 

p. 30). O fato da ocultação do latente, não é por si negativo e sim positivo, pois garante 

a profundidade ao patente, garantindo-lhe a novidade, algo sempre por descobrir. A 

realidade, portanto, se faz pela integração de dois planos, o patente e o latente.  

 
As árvores não permitem ver o bosque, e graças a isso é que o bosque existe. A 

missão das árvores patentes é fazer latentes as demais, é só quando nos damos perfeita 
conta de que a paisagem visível está ocultando outras paisagens invisíveis, é que nos 
sentimos dentro do bosque. 

A invisibilidade, o estar oculto, não é um caráter meramente negativo e sim uma 
qualidade positiva que, ao derramar-se sobre uma coisa, a transforma, faz dela uma coisa 
nova. Nesse sentido é absurdo – como a frase citada declara – querer ver o bosque. O 
bosque é o latente enquanto tal. (loc. cit.). 

 
 

Kujawski quer fazer entender, é o que parece, que o latente é parte constituinte da 

realidade. Não se deve fazer aqui uma fusão nem confusão da matéria (patente) com 

espírito (latente), sim entender que “Cada coisa que nos cerca possui uma porção 

latente que jamais pode ser vista em simultaneidade com o patente” (KUJAWSKI, 

1994, p. 30). 

Merleau-Ponty também fala, com outros termos, sobre esse contraste entre o 

“visível” e o “invisível”. Ele diz que a profundidade é o meio que as coisas sustentam 

para permanecerem nítidas, “ficarem coisas”, muito embora se escondam, não sendo, 

pois, aquilo que olho atualmente. Nisso está a dimensão por excelência do 

“simultâneo”. Sem essa dimensão do simultâneo não haveria mundo, ou Ser. É 

mediante a profundidade, “[...] as coisas coexistem cada vez mais intimamente, 



deslizam uma nas outras e se integram”. A profundidade faz com que as coisas tenham 

uma “carne” (MERLEAU-PONTY, 1990, p. 203). Em outros termos, a profundidade 

faz com que as coisas obstaculizem ao meu olhar, uma resistência que é justamente a 

sua realidade. A realidade é a “abertura” e a totalidade e, por isso mesmo, o olhar não 

vence a profundidade e procura formas de contorná-la. A realidade não se queda aos 

nossos esforços por penetrá-la, permanece impassível.  

Merleau-Ponty, em continuação, faz uma crítica à fisiologia nervosa, que tenta 

fazer do corpo objetivo um feixe de fenômenos nervosos ocultos que, a partir dos 

stimuli definidos objetivamente, seriam “elaborados” em percepção total. A mesma 

crítica é feita às reconstruções fisiológicas e à análise intencional. “[Estas,] uma e 

outras vêem que com esses termos e essas relações positivas nunca se construirá a 

percepção e o mundo percebido” (loc. cit.). Para reinterpretar a vida interior humana e 

mesmo espiritual, sua característica não insular, seus vínculos com outros espíritos e 

também com a verdade, precisam ser contemplados como diferenciações de uma 

“arquitetônica” no espaço e no tempo.  

O invisível é um “oco” no visível. O espírito é o avesso do corpo. Mas se o 

espírito é esse avesso, como ele brota?  

 

[...] o espírito brota como água na fissura do ser – Não há que buscar coisas espirituais, 
não existem senão estruturas no vazio – Simplesmente, quero plantar este vazio no Ser 
invisível, mostrar que ele é o seu avesso – em particular, o avesso da linguagem. 

Assim como se torna necessário reconstituir o mundo visível vertical, assim também 
existe uma visão vertical do espírito, segundo a qual o espírito não é feito de uma 
multiplicação de lembranças, imagens, juízos, é um movimento único que se pode trocar 
em juízos, recordações, mas que os conserva num só feixe como uma palavra espontânea 
contém todo um devir, como uma só fechadela de mão contém todo um pedaço de 
espaço. (MERLEAU-PONTY, 1990, p. 215)  
 
 
O espírito, nesse sentido, tem sua horizontalidade na sua relação com as coisas, 

mas também tem sua verticalidade, como num “feixe”, como “um movimento único” 

que se projeta em juízo de valores, de significados e pelas séries de mudanças concretas 

pelas quais passa o Ser. De alguma maneira todas as atividades humanas estão prenhes 



de espírito. Essas atividades são de certo modo espirituais, mas não espirituais 

separadas de um todo, que funciona conjuntamente com o corpo. A nossa sexualidade, 

por exemplo, pode estar impregnada de espiritualidade e de transcendência. Quando 

Merleau-Ponty fala de um todo visível, diz também que este visível “[...] comporta um 

fundo que não é visível no sentido de figura” (ibid., p. 224). Mesmo aquilo que possui 

uma figura objetiva, uma vez contemplado, ao se deslizar o olhar sofre o que se vê, o 

olhar é varrido e depara-se com o “silêncio” – “sem ruído”. Aí, nascem as grandes 

idéias, “sem ruídos”. “[Todo] visível é invisível, [a] percepção é impercepção, que a 

consciência tem um ‘punctum caecum’.” (loc. cit.).  

Nesse raciocínio, quando alguém vê algo, na verdade vê mais do que se supõe ver. 

Vemos além de nossos olhos. A propósito, por que apenas os olhos? “Olhos” aqui são 

mais uma metáfora para toda a nossa capacidade de perceber, mesmo porque 

percebemos de vários modos. Tratar do visível e do invisível, não é criar uma 

contradição. O visível e o não-visível transformam-se em um só feixe constituinte do 

Ser. É preciso pensar que ao lado do visível claramente definido como em-Si ocorre um 

não-visível que, na verdade, seria apenas uma ausência objetiva. “É preciso 

compreender que é a visibilidade mesma quem comporta uma não-visibilidade” (ibid., 

p. 224).  

Retomando os pensamentos de André Bourguignon, citado por Morin: “A solução 

do problema corpo-espírito não pode então deixar de ser contraditória: o corpo 

(atividade nervosa encefálica) e o espírito (atividade psíquica) são ao mesmo tempo 

idênticos, equivalentes, e diferentes, distintos...” (MORIN,1996, p. 72). Essa 

contradição deve ser arrostada, mesmo porque não há como evitá-la, a não ser 

artificialmente pelas construções abstratas. A contradição é na verdade uma solução. 

Isso é importante para que não privilegiemos um em detrimento do outro. 

Bourguingnon faz uma advertência fundamental: “[...] Tal solução impõe que nunca se 



privilegie um dos termos da contradição a favor do outro, sobretudo quando se trata de 

investigação científica”. (Grifo nosso).(loc. cit.). 

David. G. Jones (1984), na ocasião, professor de anatomia  e biologia humanas 

na University of Western Australia, no seu texto Nosso Frágil Cérebro, diz que 

biologicamente podemos confrontar o significado da humanidade em relação às suas 

características, como: a percepção da pessoa como indivíduo que se distingue das 

demais, a compreensão de si mesmo e de seus alvos, a capacidade de avaliação de si e 

do outro, sua criatividade e reflexividade e, mesmo, a sua transitoriedade. Além dessas 

características biológicas, temos a potencialidade para responder às demandas da 

espiritualidade humana. Isso sinaliza outras “vocações” que não as estritamente 

biológicas ou materiais, mas o outro lado delas e que interagem com elas. Parcelar o ser 

humano é um perigo quase onipresente em nossa cultura ocidental. Os seres humanos 

não são entidades puramente biológicas. São também entidades espirituais. Como 

estamos acostumados a substantivar, a hierarquizar, a distinguir e a separar para 

entender, facilmente imaginamos que o ser humano, por exemplo, tem uma parte 

material e outra imaterial. A rigor não há nada de errado em considerarmos o ser 

humano entidade, a um só tempo, parte biológica e parte espiritual. O problema é que 

quase sempre caímos no “interacionismo”. Quando visamos a pessoa total, “A divisão 

em compartimentos nos mostra seres humanos compostos de um corpo acrescido de 

uma alma, uma entidade material somada a outra imaterial” (op. cit., p. 226). A partir 

dessa cisão, polarizamos entre um e outro - um ou outro -, mas, dificilmente, um e 

outro. Daí, Jones sugerir: 

Em lugar desse tipo de dualismo, devemos contender pelo holismo da pessoa 
humana. Cada indivíduo é uma unidade passível de ser descrita como um ser 
biológico/espiritual, como um corpo/alma, ou como uma entidade material/imaterial. Para 
certos propósitos a pessoa pode ser vantajosamente comparada a uma máquina sendo, 
porém simultânea e igualmente um ser criado por Deus; nenhum dos aspectos é maior do 
que o outro. O fato das pessoas serem um deles reflete o fato de que são também o outro; 
elas não podem ser simplesmente um dos lados sem o outro. Ambas as facetas do seu ser 
são necessárias para que possam ser humanas. As duas descrições complementares 



acham-se intimamente entrelaçadas, o ser humano resulta dessa união. (JONES, 1984, p. 
226). 

 

Quando compreendemos o ser humano de forma unitária, não monolítica, 

percebendo-o de forma inteira, quando compreendemos sua unicidade, garantida 

mesmo na expressividade de suas múltiplas dimensões, que o tornam singular, não nos 

satisfaremos com os esquemas explicativos unilaterais, parcelares e redutivas sobre a 

pessoa humana. As análises unilaterais sobre o ser humano tendem a mutilá-lo e dividi-

lo em compartimentos estanques. Mesmo as posições supostamente intermediárias que 

“[...temem] uma descrição mecanicista do homem [são inadequadas], caso [elevem] 

indevidamente a espiritualidade humana” (ibid., p. 227). O homem deve ser 

compreendido como ser que se faz na sua inteireza, no seu círculo relacional corpoó 

espírito.  

Silva, no seu texto A Pessoa em Karol Wojtyla: uma introdução à sua leitura, 

vê as possibilidades em podermos detectar algumas provas da espiritualidade humana. 

A natureza espiritual do ser humano, manifestada legitimamente, não é uma resultante 

de abstração, mesmo porque esta natureza se encontra sob ação de penetrabilidade da 

intuição fenomenológica: 

As demonstrações da natureza espiritual2 do ser humano procedem, primeiramente, da 
transcendência que a pessoa experimenta na ação. [...] 

Podem ser colhidas as provas da espiritualidade do ser humano, no sentido 
fenomenológico ou epifenomenológico, e, indiretamente, no sentido ontológico. A 
natureza espiritual do ser humano se manifesta como transcendência da pessoa, no atuar 
desta. Não se pode separar a pessoa da natureza espiritual do homem, como indica a 
experiência. A natureza espiritual aponta uma presença, que se fundamenta 
ontologicamente, do ser espiritual. Sem supor a existência do elemento espiritual do 
homem, as manifestações de sua natureza espiritual não teriam explicações. O ser 
humano é um ser corpóreo e espiritual. Ele constitui uma unidade. E a unidade da pessoa 
se manifesta de forma completa na ação, através da transcendência [...] A unidade do 
homem, portanto, é constituída por seu espírito. Este dinamismo se manifesta na eficácia 

 
______________________________________ 
2 Segundo Silva (1997, p. 75), “espiritual” : “ é o elemento imaterial que, intrinsecamente, não pode ser 
reduzido à matéria. Encontra-se, na concepção de transcendência da pessoa [...] tudo aquilo que consiste 
a transcendência da pessoa na ação e que constitui esta transcendência é, neste sentido, espiritual.” 

 



e na responsabilidade, na autodeterminação e na consciência, na liberdade e na 
referência à verdade. (Grifos do autor). (SILVA, 1997, p. 75). 

 

Silva diz que, para Karol Wojtyla, a espiritualidade pode ser nuclear na 

compreensão do homem. Na integralidade da experiência humana, o espírito e sua 

espiritualidade se manifestam como unidade pessoal, determinada pelo espírito que está 

no corpo e é um com ele:  

 

O espiritual é invisível e inacessível aos sentidos [...] O homem é um ser complexo, 
cuja compreensão implica uns conhecimentos muito amplos para poder medir os limites 
ou talvez a profundidade das coisas. É o campo metafísico, na qual, ao largo dos 
séculos, os pensadores têm procurado desemaranhar a natureza do homem, enquanto ser 
composto de corpo e alma, de carne e espírito. (Grifos do autor). (SILVA, 1997, p. 76-7). 

 

A idéia na qual nos estribamos supõe a pessoa humana como uma unidade que 

transcende a materialidade observável, supera o que as nossas mentes podem apreender 

pelas vias dos sentidos. Antes, porém, que se diga que com isso nos embrenhamos pela 

irracionalidade, inserimos o fato de que o “fenômeno humano” está “impregnado”, de 

um lado, pelos seus aspectos biológicos e, de outro, de fenômenos não capturáveis ou 

enquadráveis, mesmo pelos mais treinados olhares científicos, que são as expressões do 

espírito ou a sua espiritualidade boa ou má. Podemos dizer, pois, que os aspectos 

biológicos e espirituais, são os dois lados do mesmo ser humano, configurando o seu 

rosto global. 

 

2 O Espírito Humano pelo Olhar da Ciência Dura  

O termo “ciência” (gr. epistéun), segundo o Dicionário Filosófico de Nicola 

Abbagnano (2000), supõe que o conhecimento científico é aquele cujas implicações são 

válidas. Este conhecimento tem aderido a si a limitação expressa “forma e medida”, não 

vindicando, pois, pretensões de absoluto. O oposto de ciência é opinião (do grego 

dóxa), qualquer conhecimento ou crença (sem garantia da própria validade), ou ainda 

qualquer asserção ou declaração. O conceito de ciência, seguindo a idéia desse autor, 



pode ser classificado de vários modos. Sem querer entrar nesses modos, mas apenas 

para efeito de justificativa do termo “ciência dura”, modestamente dividimos em 

grupos, segundo a afinidade de seus objetos ou de seus instrumentos de pesquisa. 

Tendo como pano de fundo o problema do espírito humano e da sua espiritualidade, 

demarcaremos uma trilha. Começaremos o nosso curso pela “ciência dura” (hard). Esta 

nominação e status têm sido usados com alguma freqüência por certos setores do 

universo científico, especialmente aqueles que, cujo foco é marcado, entre outras 

características, pelo máximo possível de objetividade e precisão matemática em relação 

à natureza. É um termo, pois, usualmente atribuído às ciências da natureza - em 

contraposição à ciência “soft”, seguindo este mesmo raciocínio, a algumas “aventuras”, 

em algumas situações “frivolidades”, que têm assinalado certas disciplinas científicas.  

Uma das classificações das ciências, pontuada por Ampère, citado por 

Abbagnano, no século XIX (ibid., p. 140-1), é aquela que as divide em dois grandes 

grupos: A Ciência do espírito, ou noológicas, e a Ciência da natureza, ou cosmológicas. 

De um modo geral essa classificação é reeditada com outros termos, desde então até os 

nossos dias. Um exemplo disso vemos nas diferenças entre as Ciências culturais das 

ciências naturais. Mas, de qualquer modo, há uma diferença fundamental entre elas: há 

aquelas que “visam conhecer causalmente o objeto, que permanece externo, isto é, as 

Ciências naturais, e as que, ao contrário, visam compreender o objeto (que é o homem) 

e a revivê-lo intrinsecamente, isto é, as Ciências do espírito”. (loc. cit). 

A teoria das ciências, princípio fundamental em que se apóiam as ciências, 

geralmente fala sobre “um princípio fundamental” de todas elas. Todas as ciências, que 

se pretendem sérias, devem ter assegurado estes fundamentos. Tais fundamentos estão 

pautados pelo caráter de demonstração, que sempre primam por critérios de 

objetividade e rigorosidade tenazes. É o que pontualmente alguns cientistas chamam de 



“ciência dura” ou “séria”, opondo-se aos contra-exemplos das aventuras científicas, 

ditas muitas vezes frívolas, que “maculam” alguns ramos do universo científico.  

Salientaremos a seguir, no entanto, que a despeito de qualquer princípio 

fundamental das disciplinas (ramos) científicas, há sempre um princípio fundamental 

nelas (nas disciplinas) que não pode ser demonstrado ou verificado. Não é demais dizer 

que o ser humano é objeto tanto das ciências da natureza como das ciências humanas. 

Abrindo um caminho transdisciplinar entre alguns ramos científicos, entre os quais, o 

da física, o da neurofisiologia, o da biologia e, ainda, o da antropologia, traçaremos um 

mapa conceitual a respeito de algumas emoldurações sobre espírito humano. O fato de 

nos valermos dessas disciplinas, não implica que nos restringiremos a elas. À medida 

que o assunto for se desdobrando nos remeteremos a experiências de outras tradições 

do saber, imprescindíveis aqui.  

Como tentativa de orientar nossos argumentos objetivados na compreensão da 

complexidade do espírito humano, começaremos com o levantamentos de algumas 

idéias a partir de trabalhos realizados pelas neurociências, como a neurobiologia e a 

neurofisiologia, entre outras. Para nos situarmos melhor, não é intenção nossa explorar 

com profundidade o emaranhado de idéias do universo dessas ciências que, vale a penas 

lembrar, têm avançado significativamente em suas pesquisas. A razão de não irmos 

muito longe nessa exploração consiste basicamente em dois motivos: o primeiro, foge 

ao propósito desta pesquisa. O nosso roteiro explicativo não será fundamentado a partir 

de qualquer uma dessas ciências, mas somente nos valeremos de alguns de seus dados. 

O segundo, nestes redutos, dificilmente sairíamos incólumes, sem algumas boas 

escorregadas e conseqüentes arranhões, mesmo pela complexidade e disparidades de 

abordagens do assunto em pauta. Resgataremos, pois, algumas linguagens teóricas, que 

acreditamos serem elucidativas, para o nosso propósito de abordar esse não menos 

complexo tema que é o da espiritualidade humana. 



 

2.1 As lentes científicas sobre o espírito: ganhos, insuficiências e 

deficiências 

O neurofisiologista William H. Calvin, no seu texto Como o Cérebro Pensa: a 

evolução da inteligência, ontem e hoje, tenta examinar como é desenvolvida a 

intelectualidade humana à medida que escolhe, cria ou rejeita alguma coisa. Ele se 

baseia em estudos especialmente a partir da etologia, da biologia evolutiva e das 

neurociências, mediante as quais, infere que o mesmo processo darwiniano, que gera 

uma nova espécie no percurso dos tempos, pode criar um novo anticorpo no espaço de 

várias semanas de uma resposta imunológica. Neste sentido, pode igualmente formar as 

idéias na escala temporal do pensamento e das ações humanas. Do pensamento 

originário, pois, à semelhança das máquinas inteligentes, o ser humano tornou-se aos 

pouco ser que pensa e escolhe e, a partir disso, também responsável pelo que pensa e 

escolhe. 

A ciência, segundo W. Calvin, tem obtido notável progresso na localização de 

alguns aspectos da semântica cerebral. Há uma forte tendência em mapear as regiões 

cerebrais relacionando as mesmas a suas possíveis funções. A inteligência humana, no 

entanto, é um processo sem uma possível localização. “Ela diz respeito a improvisação, 

onde o ‘objetivo’ é um alvo móvel. É um caminho que passa por muitas regiões do 

cérebro, pelo qual tateamos em busca de novos significados, muitas vezes 

‘conscientemente’.” (CALVIN, 1998, p.12). 

Muitos escritores experientes, especialmente os pesquisadores do “QI”, ao 

abordarem a temática da inteligência mantêm-se distantes do termo “consciência”. 

Segundo W. Calvin, que evita utilizar o termo “espírito” a qualquer custo, na 

neurociência a omissão do termo “consciência” ocorre com uma certa freqüência. Aliás, 

“[...] alguns físicos, infelizmente, sentem-se muito felizes em preencher o vácuo com 



erros de principiante” (sic!). (loc. cit.). O erro, na utilização do termo, ocorre também 

na banalização involuntária feita por alguns clínicos, “[redefinindo a consciência] como 

mera capacidade de estar alerta (embora falar do cérebro como o lugar da consciência 

seja o mesmo que confundir o interruptor de luz com a luz em si!).” (loc. cit.). Ou a 

consciência é definida como um simples “estado de alerta”, ou como o “holofote” da 

atenção seletiva. 

Ocorre que, muito embora os edifícios científicos sejam úteis para o avanço do 

conhecimento nessa área reconhecidamente complexa, “[eles] deixam de fora aquela 

atividade da sua vida mental pela qual você cria – e modifica e recria – a você 

mesmo.”(loc. cit). A consciência surge de uma vida mental inteligente e flutuante que 

se orienta entre o nosso mundo interno e externo. Ela, “[a consciência], está 

parcialmente sob o seu controle, parcialmente escondida de sua introspecção, sendo até 

caprichosa (todas as noites, durante os seus quatro ou cinco episódios de sonho durante 

o sono, ela está quase que totalmente fora de controle)” (loc. cit). 

As razões pelas quais se evita uma discussão sobre a abrangência da consciência e 

do intelecto ficam por conta da insuficiência ou precariedade dos construtos 

explicativos sobre a mesma. Um bom artifício usado pela ciência na tentativa de 

estruturar sua abordagem sobre um objeto tão difuso como a consciência, especialmente 

quando as explicações são a partir dos modelos mecanicistas, é fragmentar o problema 

ou o objeto em pequenos pedaços.  

Na esteira das limitações e insuficiências dos constructos explicativos sobre a 

consciência surge um agravante, “[...] a camuflagem das questões pertinentes para 

todos, exceto os especialistas (mantendo-se a possibilidade de refutação, em linguagem 

moderna)” (ibid., p. 13). A camuflagem, ou “pseudônimos”, mostra mais uma razão 

para se evitar a infiltração em palavras que possuem significados cotidianos, mas são 

utilizadas também com conotações estritas, específicas, por grupos especializados. Daí, 



muitos cientistas utilizarem termos diversos para designar quase sempre a mesma coisa, 

como alma, consciência ou espírito. As tentativas científicas de explicar quase tudo do 

seu modo podem facilmente transformar-se em uma espécie de leito de Procusto3, 

Sendo este último, o espírito, de uso distinto e mais abrangente. O nó, difícil de ser 

desenrolado, consiste principalmente nas dificuldades em distinguir um do outro. A 

permeabilidade conceitual de tais termos, a recorrência de um ao outro, revela estas 

dificuldades. Do mesmo modo, as analogias estão carregadas de ambigüidades e mesmo 

de discrepâncias, como é o caso da figura do “homem como máquina”, figura usada por 

La Mettrie, mas comumente atribuída a Descartes, mencionados por Calvin. Mesmo 

que a terminologia não seja propriamente de La Mettrie, isso quase lhe custou a vida, 

mesmo na Holanda, lugar reconhecidamente como um dos mais favoráveis às novas 

idéias. Descartes teve uma sorte diferente de La Mettrie. “Ele [Descartes] não teve de 

fugir da Holanda [...] ele tomou a precaução, poderíamos dizer, de publicar seu livro 

doze anos após estar salvo, morto.” (CALVIN, 1998, p. 13). Talvez, em vida, ele não 

sobreviveria ao escrutínio dos críticos de alma “opaca” da época. 

W. Calvin, que marca sua posição notadamente darwiniana e também pelas constantes 

críticas aos pensamentos que ele chama de “teocráticos”, diz que:  

 

Hoje [final do século XX], embora ainda existam países teocráticos onde usar um 

pseudônimo  continua a ser uma  boa  idéia,  em  geral  nos  sentimos  mais  à  vontade 
em relação às metáforas mecânicas da mente. Podemos inclusive discutir fundamentos 
baseados em princípios para contestar qualquer analogia da mente com a máquina. As 
mentes, afirma o argumento, são criativas e imprevisíveis; as máquinas, como sabemos, 
são    destituídas    de    imaginação   mais   confiáveis  –  portanto,   máquinas   como   os  

 
 
_____________________________ 
3 Leito de Procusto – Para Colin Brown, na obra Filosofia e Fé Cristã, às vezes, a ciência e a filosofia 
tentam elaborar um arcabouço de pensamento e, depois, procuram encaixar nele seus objetos de 
investigação, a religião por exemplo. Aliás, “Tudo quanto é deitado nela tem ou de ser esticado ou 
retalhado para encaixar-se. A dificuldade é que nem sempre se pode chegar à verdade por meio de tais 
idéias preconcebidas. Hume observou certa vez que [...] a natureza sempre é forte demais para o 
princípio. Poderia igualmente ter dito que a religião é forte demais para as filosofias [e ciências] 
preconcebidas.” (BROWN, 1983, p. 69). 



 
computadores digitais parecem ser uma analogia pouco sensata. (CALVIN, 1998, p. 14). 
 
 
Com isso, quer se dizer justamente que a máquina é imperfeita, insuficiente, como 

metáfora. Essa imperfeição se aprofunda, especialmente, quando se trata de ser 

humano. Mas insiste em dizer, como Descartes, que era e continua sendo útil falar do 

cérebro como se fosse uma máquina. Há sempre a tendência de se avançar no 

conhecimento do mesmo à medida que se penetra nas suas “camadas”, desvelando o 

que antes estava escondido. “Mesmo que haja ‘alguma outra coisa’ escondida por baixo 

das camadas obscurecedoras, o cientista experimentalmente supõe, para testar as 

explicações alternativas, que não há nada que em essência não possa ser conhecido.” 

(Grifo do autor) (ibid., p. 14). A despeito disso não ser uma conclusão científica, tem 

sido uma tática que, de certo modo, revoluciona na maneira de como podemos afunilar, 

aprofundando, nossos conhecimentos.  

Essas “Máquinas Darwinianas”, que tanto fascinam talvez a maioria dos 

cientistas, são freqüentemente utilizadas para explicar também a inteligência, tanto o 

que ela é como também o que ela não é. Entretanto, não se tem conseguido driblar as 

restrições das explicações mecanicistas de inteligência e depara-se, ainda, com maior 

grau de dificuldade ao falar sobre o conceito de “consciência” ou de “espírito”. O 

processo darwiniano é utilizado como via confiável, por grande parte dos cientistas, 

com o intuito de transformar idéias incipientes em alguma idéia de qualidade. Mas, 

quando se trata de consciência ou espírito, ou níveis de mecanismos, como propõe W. 

Calvin, as limitadas “Máquinas Darwinianas” emperram, “[...] costumam nos deixar 

perdidos quando tentamos aplicar o darwinismo a nossas vidas intelectuais. Esta é 

provavelmente a razão por que mais de um século decorreu com tão pouco progresso no 

darwinismo mental.” (ibid., p. 37). Os limites impostos pela própria complexidade de 

alguns temas têm feito cientistas, se não recuarem, escamotearem assuntos com status 



de relevância em outras instâncias do conhecimento humano. O fato é que não são 

poucos os que evitam o termo “consciência” ou “espírito” em suas incursões sobre as 

expressões do cérebro humano. Outros vão mais além, não só justificam suas omissões 

como negam àquilo que outros têm procurado fazer, ou seja, como as críticas feitas 

àqueles que atribuem imaterialidade ao espírito humano. Esta negação acontece de 

várias formas, vai desde o desprezo por alguns temas, como sobre aqueles que tratam 

do “espírito humano” apenas como reduto religioso, até mesmo à redução do homem a 

uma simples máquina viva, sem um espírito. 

Não basta, pois, a maioria dos neurocientistas talvez saiba disso, uma lista de 

algumas capacidades mentais para explicar a vida interior do ser humano. Caso 

houvesse uma lista, ela também deveria conter “[...] os erros característicos que os 

físicos da consciência ignoram – as distorções das ilusões, a inventividade das 

alucinações, as armadilhas do delírio, a falta de confiabilidade da memória e nossas 

propensões para doenças mentais...” (ibid., p. 39). Tais capacidades mentais 

dificilmente são observadas além do humano, nos outros animais. 

Isso não tem desanimado muitos cientistas. Existem nas ciências duras, sem 

dúvida, especulações e estudos sérios feitos sobre o cérebro nas últimas décadas, 

mesmo que ainda tateantes. Algumas atitudes científicas, na área médica, por exemplo, 

têm sido o de evitar essas terminologias como espírito, consciência ou alma. Na 

verdade, nem sempre percebemos as mudanças de conotações. Essas conotações 

revelam o caráter ambíguo dos termos usados e alguns debatedores, às vezes, exploram 

essa ambigüidade para tirar proveito ou distorcer um argumento. O que se sabe sobre o 

espírito humano são apenas resultados obtidos a partir de um observador passivo, e não 

de alguém que explora, que se aventura no mundo. Geralmente as listas de 

especificidades da consciência ou do espírito possuem um foco do observador passivo e 

não o foco de quem delibera e age, do próprio explorador. 



Na construção do eu, as narrativas são partes constitutivas importantes e não 

somente no sentido autobiográfico. O senso de eu faz parte de uma vida mental 

sofisticada. A autopercepção (ou autoconsciência) só pode acontecer mediante 

estruturas mentais elaboradas, “inteligentes”. Estruturas quase sempre são reduzidas a 

seus elementos básicos pelos físicos – aliás, a redução é o bordão dos físicos. A redução 

a elementos básicos pode ser uma boa estratégia para a ciência desde que tais elementos 

estejam localizados em um nível adequado de organização. Mas os físicos ignoram, na 

maioria dos casos, os níveis de explicação, que estão com muita freqüência associados 

a níveis de organização. Não se deve confundir níveis de explicação com os múltiplos 

níveis de organização. Algum princípio observado nos diferentes níveis não implica que 

compreenda todos os níveis. Em outros termos, cada nível de organização do cérebro, 

por exemplo, pode ter um nível de explicação próprio. Na busca por alguma analogia 

útil para ajudar a explicar as “vidas mentais”, é preciso que se esteja atento para 

verificar como os níveis de organização atuam em outras situações. É importante dizer 

que a metáfora “níveis de organização” não é aceita por vários setores da ciência. 

 

[A consciência, por exemplo], em qualquer de suas variadas conotações, com certeza 
não está localizada embaixo, no porão da química ou no porão da física, mais inferior. 
Chamo essa tentativa de saltar do porão inferior da mecânica quântica para a cobertura da 
casa da consciência de O Sonho do Porteiro. (CALVIN, 1998, p. 46).  

 

O esforço de algumas áreas da ciência é a de descrever nossas vidas mentais para 

além das sombras dos jogos de palavras e das metáforas já cansadas ou estéreis na 

explicação da sofisticação do cérebro humano e, além disso, o de evitar as escorregadas 

da subjetividade humana. Em certo sentido, investigar as vidas mentais equivale a 

circunavegar por redemoinhos que podem nos levar a todos tipos de problemas 

filosóficos desnecessários. Precisamos ter cuidado também com outros perigos no 

tratamento de nossas vidas mentais. Primeiramente devemos nos preocupar em 

selecionar nossos “blocos construtores” com cuidado, evitando assim, apenas a 



substituição de um mistério por outro. Por isso mesmo devemos evitar também os 

meios que se utilizam precipitadamente, por causa da pressa em chegar a explicações 

razoáveis, de bordões como “super máquina”, “campos quânticos” ou simplesmente 

“espírito”.  

Alguns setores da neurobiologia e da biologia, dentre outras ciências, têm tentado 

ser explicitativos em suas abordagens em vez de criar falsos antagonismos. Evitar os 

excessivos conceitos matemáticos que obliteram a mente em vez de esclarecer. Têm 

demonstrado estar alertas em relação às provas por falta de imaginação, especialmente 

em relação àqueles cientistas que concluem, por pura arrogância ou impaciência, que 

não há outras alternativas às respostas encontradas. Ao falar do “extraordinário 

problema”, espíritoócérebro (MORIN, 1996), devemos ter o devido cuidado em 

ajustar as teorias propostas com o nível correto de explicação. E. Raven, citado por 

Calvin, na década de vinte, já perspectivava a complexidade do tema e as deficiências 

da ciência, quando disse: 

É claro, se meu “eu” é um simples feixe de instintos de número conhecido e 
dimensões exatas, então permitam-me amarrar esse feixe bem apertado e faça o melhor 
possível com ele; mas se essa personalidade impalpável, com suas aspirações estranhas e 
que nos satisfazem, que fraqueja e luta, que tem traços do que é eterno, não é apenas uma 
máquina de potência limitada com engrenagens defeituosas, mas uma coisa viva 
infinitamente variável, que se reajusta constantemente às circunstâncias, capaz de 
realizações incalculáveis ou de mesquinharias patéticas, de certo modo dona de seu 
destino; se sua liberdade não for uma ilusão, e suas possibilidades de experiências 
espirituais uma mentira, então não devemos nos permitir o luxo de incidir no velho erro 
do materialismo mecanicista. (CALVIN, 1998, p. 46). 
 

Certamente, para que a teoria funcione, deve-se dar um salto para além de alguns 

níveis de explicação, o que não significa que devemos ser mais modestos quanto às 

especulações. D. C. Dennett diz que é preciso equalizar nossas idéias de “mistério”: 

[Um] fenômeno sobre o qual as pessoas não sabem o que pensar. Tudo o que os 
físicos da consciência conseguiram fazer é substituir um mistério por outro; até agora, 
não há detalhes em suas explicações, detalhes cujas combinações possam explicar outras 
coisas. (DENNETT apud CALVIN, 1998, p. 162). 

 



David G. Jones (1984) usa a pesquisa do cérebro como um desafio ao repensar as 

doutrinas da natureza, da liberdade e da dignidade e responsabilidades humanas. 

Procura ponderar, primeiramente a partir do pensamento ocidental, sobre os fenômenos 

cerebrais - o cérebro dividido (split brain). Daí, utiliza-se igualmente do pensamento 

oriental visando compreender outros modos de ver os fenômenos sofisticados da mente. 

Vê o pensamento ocidental e o oriental mais como complementares do que apenas 

formas diferentes de verificar o mesmo fenômeno. Jones mapeia sua perspectiva do 

cérebro mediante a função da linguagem e da percepção, do cérebro danificado e das 

personalidades patológicas e, ainda, dos estados alterados da consciência.  

Quando tratamos de algum assunto sobre o cérebro não podemos ignorar a ligação 

entre o cérebro que possuímos e o que somos ou vice-versa. Essa relação, no entanto, 

não é feita sem o enfrentamento de vários pontos críticos, abrangendo especialmente a 

natureza dessa relação. Além das considerações de ordem estritamente físicas, existem 

aquelas mais diretamente filosóficas, girando no entorno do paradigma mente - cérebro, 

que age sobre nossa percepção da realidade. A abordagem de Jones sinaliza para uma 

linha comum na variedade de ênfases ou olhares que colimam para a pessoa humana em 

sua globalidade, como ser diferenciado dos demais seres existentes. O foco feito aqui 

recai, pois, sobre a perspectiva da pessoa humana, no seu sentido mais amplo – 

colocada na inteireza. Isto é, “[...] colocando os aspectos da disposição e funcionamento 

do cérebro no contexto do mesmo como um todo e integrando-os na estrutura das 

aspirações e temores, desejos e necessidades do indivíduo” (JONES, 1984, p.9). 

O estudo sobre o cérebro humano deve ir além das idéias, em grande parte, 

construídas metafisicamente, mas já desgastadas e que pouco ou nada dizem de 

realmente sólido sobre o funcionamento do complexo conjunto mente - cérebro. Esse 

estudo deveria ser visto, cada vez mais é ampliada a consciência disso, como um 



desafio multifacetado mediado pelas novas descobertas na área, seja pelas condições 

mediativas, pela indução por drogas que alteram o consciente, assim como as novas 

idéias sobre a natureza da mente e da alma. Tais aspectos são essenciais e práticos, com 

reverberações doutrinárias e, também, repercussões empíricas. Aquele que ignorar os 

novos desafios, em vez de controlá-los, tem grandes chances de ser dominado por eles. 

Portanto, em vez de perigos, devemos considerá-los como desafios.  

O estudo do cérebro pode suscitar questões científicas, filosóficas, teológicas, 

éticas, educacionais, dentre outras. Entre essas questões, há uma que nos chama 

particular atenção, a da responsabilidade humana. O neurologista Donald Mackay , 

citado por Jones, diz que  

[...] a pesquisa do cérebro introduz a questão da responsabilidade humana em dois níveis: 
em nossa responsabilidade de explorar a misteriosa riqueza do cérebro e disposição para 
enfrentar as implicações da pesquisa do mesmo com relação ao nosso conceito de 
responsabilidade humana propriamente dita. (JONES, 1984, p. 36). 
 

Não devemos fugir ao enfrentamento das conseqüências, mesmo em potencial, 

dos conhecimentos que exercemos a partir do cérebro e as formas que esses 

conhecimentos repercutem sobre a sociedade. O estudo do cérebro, pois, estabelece um 

encontro do ser humano com ele mesmo, faz-nos arrostar a nós mesmos, como diante 

de um espelho. A despeito de os principais avanços em nosso entendimento do 

funcionamento de nosso cérebro serem resultantes de abordagens relativamente 

objetivas, i.é, a partir da ciência, somente será possível nos situarmos no mundo 

mediante o uso do próprio cérebro. “É impossível separar nosso conhecimento do 

cérebro, como um tema de interesse, daquilo que somos como pessoas. Usamos o 

cérebro para estudar o cérebro, e somos o que somos devido ao cérebro que possuímos” 

(ibid., p. 37). De modo que não se pode cindir, isolando, impunemente o cérebro da 

pessoa humana ou a pessoa humana do cérebro. A ênfase que damos sobre o cérebro 

padece de contaminação de muitos de nossos pressupostos. Em grande parte, o conceito 



que se tem de ser humano é o conceito que daremos para o seu cérebro e sobre o que 

ele pode produzir. Portanto, 

[...] o tipo de controle que nos esforçamos para exercer sobre as pessoas e seus cérebros 
irá depender em grande parte de nossas crenças sobre a natureza humana. Nossas 
conjeturas desempenham um papel vital em nossas atitudes, mesmo quando tais 
pressuposições não são reconhecidas.  

Se os seres humanos forem considerados como máquinas, haverá uma tendência para 
tratá-los desse modo, como mecanismos a serem ‘consertados’ e modificados à vontade 
[...] o cérebro, nossa parte mais mecânica e vulnerável, presta-se facilmente à 
manipulação. Quaisquer diretrizes nesse sentido, no entanto, devem ser impostas 
externamente; as máquinas não incorporam diretrizes. Este problema de imensas 
proporções causa embaraço a qualquer escola mecânica de pensamento.... (JONES, 1984, 
p. 37). 
 

D. G. Jones, diferentemente de W. Calvin, citado anteriormente , sinaliza uma 

alternativa à idéia de os seres humanos serem tratados como máquinas. Os humanos 

estão imersos num mundo simbólico, carregado de significados. Mesmo havendo, e 

certamente há, alguns aspectos em que o ser humano pode perfeitamente ser comparado 

a uma máquina, e em muitas situações isso é valido para alguns propósitos científicos, 

contudo, sempre que possível, deve ser evitado. Mas, em análise final, esse tipo de 

abordagem diz muito pouco sobre a complexidade da natureza humana. Aliás, deixa 

sem resposta o problema de quem é realmente o ser humano e não poderia ser diferente. 

A complexidade humana não cabe mesmo nos mais sofisticados sistemas explicativos, 

mecanicistas ou não. O ser humano e a humanidade devem ser vistos também na 

contextura de um universo que assimilou e se fundamenta em valores, como liberdade, 

amor, ódio, esperança etc. “[...] estamos buscando um ponto de vista sobre os seres 

humanos que os considere como tendo valor por serem parte integrante de um mundo 

alicerçado no valor” (JONES, 1984, p.38). O homem total (in toto) está impregnado de 

sentidos, cada aspecto de sua existência, incluindo o seu entorno, não escapam ao 

significado. Daí, ser impossível cindir e isolar o funcionamento cerebral ou a mente ou 

a personalidade da própria pessoa e da sua existência como um todo, ou a pessoa do seu 



próprio espírito. Somente como totalidades, homens e mulheres, as pessoas se 

relacionam com o mundo e no mundo.  

É terrivelmente fácil confundir a mente da pessoa ou seu arranjo de manifestações 
psicológicas com a própria pessoa. Toda vez em que isso acontece, confundimos as 
reivindicações sobre o cérebro com reivindicações sobre as pessoas. Precisamos lembrar 
de que as pessoas pensam e tomam decisões, e não [apenas] o cérebro. 

As discussões sobre o cérebro não devem ser isoladas dos debates sobre as pessoas 
que possuem esses cérebros ou a sociedade em que elas vivem ou seu relacionamento 
umas com as outras e com Deus [ou deuses]. [... É] perigoso pensar que a sociedade não 
seja responsável pela maneira como uma pessoa trata o cérebro de outra. Somos 
profundamente responsáveis mutuamente, inclusive pela integridade uns dos outros como 
pessoas humanas. (JONES, 1984, p. 38). 
 

Charles Tart, citado por Jones, diz que nossa cultura deve ultrapassar a abordagem 

mecanicista “antes de começar a ter compreensão do propósito do potencial humano” 

(JONES, 1984, p. 192). Em outros termos, a ciência que conhecemos deve mudar. O 

seu foco deve redirecionar-se do mundo ou experiência exterior, apenas objetiva, para o 

mundo ou experiência interior, também subjetiva. O estado final desse re-

direcionamento e redimensionamento do olhar seria uma transformação radical da 

percepção, seria a “[...] obtenção de ciências diferentes com diferentes perspectivas da 

realidade [percepções individuais] –  talvez nem mais nem menos verdadeiras do que a 

ciência do estado normal, mas complementares à mesma” (ibid., p. 193). Mas qual a 

relação identificável entre o cérebro humano e a pessoa humana, se é possível alguma 

identificação? Qual a relação entre o cérebro e a pessoa e o que o cérebro faz dessa 

pessoa o tipo de ser que é?  

A incursão que tentaremos fazer aqui não supõe uma tentativa de acomodar a 

mente a uma perspectiva neurobiológica. Seria uma tarefa não apenas difícil demais 

mas, talvez, desnecessária para nossos propósitos aqui. Tentaremos, pois, criar alguns 

traços de idéias, um possível caminho para o entendimento da complexa relação entre 

mente/cérebro e a pessoa humana. A complexidade de nosso cérebro, por ser excessiva, 



intimida muita gente, incluindo muitos neurocientistas. De algum modo, parte por 

parte, o cérebro está sendo mapeado e descrito em termos elementares, em seus 

aspectos físicos. Afinal de contas, somos mais que nosso cérebro? Se a pessoa não 

passa de um cérebro, resta algum lugar para a sua mente? Caso sejamos o nosso cérebro 

sobra algum lugar para a personalidade? Imaginamos que resta ainda um longo 

caminho a ser percorrido antes que possamos decifrar ou afirmar realisticamente que 

enfim compreendemos cientificamente o cérebro humano. 

Por enquanto a ciência tem-se valido de reducionismos na abordagem mente - 

cérebro e, por isso, está pagando dividendo. Esse dividendo é a própria abdicação da 

mente, que tem feito com que: 

Cada vez mais o comportamento humano [possa] ser justificado sem recorrer a 
qualquer explicação ligada às decisões conscientes dos indivíduos. Suas ações e crenças 
parecem ser explicáveis mediante conceitos neurobiológicos. Quando esse procedimento 
é levado aos extremos lógicos, não resta espaço para a personalidade, a liberdade ou a 
responsabilidade; tudo é associado diretamente ao cérebro do indivíduo. A pessoa torna-
se subordinada ao cérebro, compreendido nas categorias limitadas, físicas, da causalidade 
científica (JONES, 1984, p. 201). 

 
Mas é possível cindir o espírito do cérebro? Morin e Le Moigne (2000), na obra A 

Inteligência da Complexidade, dizem que, de certo modo, “um é o outro”, são dois 

aspectos de um mesmo ente. Estudamos o espírito, de algum modo, estudando o 

cérebro e mesmo o corpo humano e vice-versa. Entretanto, numa outra olhada, surge 

entre o cérebro e o espírito um fosso ontológico, lógico e epistemológico. As tentativas 

de análise e de explicitação daquilo que ocorre com o espírito humano provêm de todos 

os lados. Partem ora das ciências da natureza (como é normalmente conhecida) ora das 

ciências humanas. Essas tentativas também estão presentes em outras construções do 

espírito humano, como na arte, nas práticas místicas, nas religiões em geral, só para 

citar.  

 



O que conseguimos compreender até agora é que não podemos escapar da 

centralidade do cérebro para inteligir, pensar, desenvolver nossa consciência sobre nós 

mesmos, sobre o espírito e a espiritualidade humanos, sobre as pessoas e sobre nosso 

entorno. Todas as coisas que concebemos estão intimamente enredadas com o estado de 

nosso cérebro. Danos causados ao cérebro afetam, podendo modificar 

significativamente, a nossa resposta às demandas da existência humana – 

comprometem mais ou menos a relação mente - cérebro. Este problema, 

espíritoócérebro, tem se mantido persistente, em alguns momentos mais do que outros 

e hoje mais do que nunca. No embaraço, e na tentativa de desembaraço, desse nó estão 

as nossas cosmovisões, as concepções de conhecimento das coisas e também da 

condição humana. Este “[nó], só pode ser cortado com um bárbaro golpe de espada” 

(MORIN; Le MOIGNE, 2000, p. 68). Essa prática marcou por muito tempo a ciência 

clássica, mas não de forma unilateral, pois encontramos também algumas bizantinices 

religiosas, que reduziram o ser humano a uma espécie de ente espiritual, 

ocasionalmente humano, sublimando-o numa esfera imaterial, extática, descolada da 

vida terrena. Ainda hoje, a despeito de algumas tentativas de aproximações mais 

respeitosas, seja pela ciência ou pela religião, a espiritualidade humana, permanece em 

parte obliterada em razão de preconceitos vindos de ambas partes. O tema exige novos 

olhares sobre a condição humana.  

 

 

2.2 O reducionismo científico: necessidades, riscos e impasses 

Henri Atlan, na sua obra Com Razão ou Sem Ela: intercrítica da Ciência e do 

Mito, dentre muitas críticas feitas à ciência, discorre sobre os perigos das armadilhas do 

reducionismo. Para ele as experiências da unidade da ciência, tendo como base a 

unidade da física, têm servido de justificativa para uma atitude reducionista, mediante a 

qual, qualquer coisa na natureza “deve poder ser explicado a partir de encadeamentos 



causais de fenômenos físicos.” (ATLAN, 1994, p.48). Esse tipo de atitude, na sua 

forma mais exacerbada, tem levado a um monismo materialista,  

 

[Que] não deixa qualquer espaço, não só para o espírito mas também para o 
pensamento como fenômeno autônomo, ou para a vontade, o desejo, e toda a 
intencionalidade na expressão de um individualidade autônoma; não deixa, igualmente, 
qualquer espaço para a afetividade, para já não falar do mundo da arte e da estética, que 
uma ciência completa deveria ser capaz de explicar, ‘reduzindo-as’ a fenômenos físicos, 
de interações moleculares, que ocorrem no cérebro, por exemplo. Mas se é evidente que o 
reducionismo é uma filosofia metacientífica quando se exprime desta forma, ele recupera 
também uma prática indissociável da investigação científica tal como ela evolui até aos 
nossos dias. É importante distinguir esta prática reducionista das filosofias com o mesmo 
nome, sobre as quais recaíram, ultimamente, duros golpes provenientes da própria física 
e, simultaneamente, da ciência dos artefatos organizados (ATLAN, 1994, loc. cit.). 
 
 
Esta prática reducionista tem se valido da prática de fatiar o todo nas suas partes 

constituintes, como tentativa de encontrar nas propriedades das partes alguma coisa que 

possa ser usada para explicar as propriedades do todo. Nesse sentido toda e qualquer 

prática científica é reducionista, pois se vale invariavelmente das análises (quebras), da 

divisão do todo em partes. A ciência somente pode ser feita mediante seus postulados 

reducionistas, não existe possibilidade de se fazer ciência sem a prática reducionista. Os 

postulados científicos que se opõem à irredutibilidade do orgânico ao inorgânico, ou do 

psíquico ao vivo e ao físico-químico, travam por via de regra o jeito de se fazer ciência. 

A ciência trabalha por extrapolação e, por isso mesmo, é um postulado do saber 

científico. Esse postulado é metacientífico; “mas podemos situá-lo, que ‘antes’ da 

ciência, para permitir a sua prática, que ‘depois’ dela, servindo então de ponto de 

partida para uma metafísica”. (ibid., p. 48). 

H. Atlan distingue dois tipos de reducionismos: um fraco e um forte. O primeiro é 

fundamental para a prática científica, e é pressuposto por essa mesma prática. O 

segundo, no entanto, “é o resultado da crença neste pressuposto sob a forma de uma 

metafísica materialista ingênua que pode ser tão mistificadora como as crenças 

teológicas ou espiritualistas cósmicas, às quais se opõe” (loc. cit).  



A. Peacocke, citado por H. Atlan (1994) em relação aos estudos que o referido 

cientista fez sobre a estrutura “hierárquica” dos organismos vivos, estabeleceu a 

distinção de dois tipos de hierarquias: a hierarquia dos sistemas e a hierarquia das 

teorias e conceitos. Entretanto, somente neste último caso podemos falar efetivamente 

de conhecimento de causa. A hierarquia fraca supõe a não-redutibilidade de um nível a 

outro, “não podendo os conceitos de um nível ser ligados e sobrepostos aos conceitos 

de um outro nível; além disso, as leis de um nível superior, englobante, não podem 

derivar das leis de um nível inferior”. (Grifo do autor) (ibid., p. 49). O que não quer 

dizer que ocorram os mesmos processos em todos os níveis, os fatores que intervêm 

num organismo são determinantes em todos os níveis. Aqui podemos ver a eficácia de 

uma metodologia reducionista, que pressupõe uma unidade de processos. “E é assim 

que uma tal metodologia coexiste com um anti-reducionismo epistemológico que parte 

do princípio de que as teorias não são redutíveis umas às outras” (loc. cit). Podemos 

exemplificar isso, quando percebemos que a teoria biológica é autônoma em relação às 

teorias da física ou da química, no que diz respeito às construções próprias da biologia 

que não podem simplesmente ser decodificadas em termos de física ou químicas. Como 

poderíamos então traduzir para física, por exemplo, as idéias da biologia de 

sexualidade, espécie, função etc.?  

As questões de reduções científicas são questões epistemológicas e lingüísticas. 

Há, pois, uma relação lógica entre teorias, esquemas conceituais etc. O interesse pela 

unidade metodológica e pelo anti-reducionismo é contestável. O reducionismo é a regra 

do jogo. O que não se pode fazer é obliterar outros conhecimentos, os que ficam para 

além da linha de redução, sob pretexto da imperiosidade da redução. De qualquer 

modo,  

 

[Há] distinção, portanto, entre um interesse metodológico, necessário ao 
prosseguimento de uma atividade científica, e um interesse metafísico, que conduz a uma 
crença com o mesmo estatuto de todos os idealismos, já que, como diz Heidegger, ‘o 



materialismo não tem absolutamente nada de material. Ele próprio é uma forma de 
espírito’. 

Esta distinção vem juntar-se à atitude neopositivista [...] a propósito do problema 
corpo-espírito, que está sempre presente em todas estas questões. Desde que não se 
encerre na sua ideologia, esta atitude é, certamente, a mais salutar e a mais frutuosa, pois 
permite deslocar o problema do seu quadro metafísico habitual, no qual é insolúvel, para 
o colocar no quadro das relações entre disciplinas biológicas e psicológicas. [...] A 
dificuldade advém do fato de sabermos que, na realidade da natureza, estes objetos de 
diferentes disciplinas coexistem no interior de uma mesma organização e que, 
provavelmente, chegam mesmo a coincidir: trata-se de um mesmo organismo vivo, em 
relação ao qual, por um lado, a biologia descreve as propriedades anatômicas, 
bioquímicas e elétricas do cérebro e, por outro, a psicologia, ou simplesmente o discurso 
de cada indivíduo, descreve as características de um psiquismo, de uma pessoa humana 
dotada de intenções, de consciência e de inconsciente, de desejos e de responsabilidades. 
(ATLAN, 1994, p. 49-50). 
 

 
As relações entre as disciplinas carregam problemas de técnicas de observação e 

de experimentação diferenciadas, de uso de linguagens diferentes, sendo que tanto as 

técnicas como as linguagens são adaptadas ao projeto de cada disciplina, sem 

sobreposições. Os discursos não se sobrepõem e, chegam mesmo a fazer oposição entre 

si por conta das regras do jogo atribuídas a si mesmos. Mesmo assim, os discursos 

sinalizam a mesma realidade, que se pretende “una” de alguma maneira. Isso é uma 

dificuldade com que temos que lidar. Fitando essas dificuldades, não podemos ignorar 

também os efeitos de um saber pulverizado. Essa pulverização tornar o saber, em 

muitas situações, estéril ou inócuo, especialmente no que tange à condição humana. 

A inteligência consciente de um novo tempo, de um novo mundo, deve fazer do 

cientista aquele que pensa a ciência, e, ao mesmo tempo, como quem se renova como 

“homem pensante”. Pensa o próprio “conhecimento do conhecimento” – um 

metaconhecimento. Edgar Morin e Le Moigne denunciam a necessidade de um “[...] 

meditar sobre a “complexidade paradoxal da consciência.... ao mesmo tempo subjetiva 

e objetivante, distante e interior, estranha e íntima, periférica e central, epifenomenal e 

essencial” (MORIN; Le MOIGNE, 2000, p. 17). A tentativa de negar a complexidade 

da relação com o mundo, fatiar simplesmente para entender e explicitar melhor, parece 

ter atrofiado a cultura que se tinha da consciência humana e do espírito humanos. Com 



os desafios da complexidade cai o “heroísmo da razão” (Vico, Husserl) e instala-se, de 

algum modo uma certa “barbárie da razão”. Daí, Le Moigne perguntar: “A incultura 

epistemológica contemporânea de muitos cientistas e de muitos responsáveis por 

decisões de ação coletiva não nos deve servir de alarme?” (loc. cit.). Precisa-se estreitar 

o laço entre ciência e consciência. Rabelais, citado por Morin e Le Moigne, em sua 

frase pedagógica, diz que a: “Ciência sem consciência é somente a ruína da alma” 

(MORIN; Le MOIGNE, ibid., p. 27). Rabelais mirava o horizonte do conhecimento 

humano com grande preocupação. A ciência, em qualquer de seus procedimentos e 

atitudes, tem relação direta com a consciência, no seu sentido mais amplo. Lamenta-se 

o fato de a ciência manter-se à parte, ainda hoje, da consciência moral, reflexiva e 

também subjetiva. 

 
Desde o início [das ciências] existe o problema bem conhecido da especialização, que 

se tornou o da hiperespecialização; o fenômeno da hiperespecialização faz com que um 
verdadeiro mosaico, um puzzle de objetos, cerrados, fechados, disciplinares não possam 
se comunicar uns com os outros; a reflexão de uma disciplina, de um objeto a outro, se 
torna muito difícil. Mas nessa especialização produz-se um outro fenômeno, que é a 
fragmentação, depois a desintegração das realidades molares com as quais são 
confrontadas nossas vidas e nossas reflexões como indivíduo, a subjetividade, o homem, 
a sociedade, a vida.[...] François Jacob diz muito justamente: ‘Não estudam mais a vida 
nos nossos laboratórios’ [...] O problema da vida parece ter -se tornado secundário quando 
nos damos conta de que não existe substância viva [...] A vida como princípio, como 
essência, desaparece. (MORIN; Le MOIGNE, 2000, p. 28-9). 

 

 
Nesse processo, as próprias ciências humanas se encarregaram de coisificar e 

fatiar o ser humano e volatilizar sua humanidade. “O dilema dos especialistas é que, se 

eles próprios não podem ter uma idéia geral sobre suas especialidades, proíbem-se a si 

mesmos ter idéias gerais sobre outros assuntos” (ibid., p. 30). As “idéias gerais” 

equivalem ao nível de incompetência, ou irreflexão, e por isso mesmo as ciências se 

encontram no “reino das idéias vazias”, irrefletidas. “Esse neo-obscurantismo 

generalizado significa que existe uma renúncia submissa e fatalista à ignorância e à 

incapacidade de saber” (sic!); (ibid., p. 31). Existem também novos saberes 

empilhados, não coligantes, ausentes de uma massa crítica suficiente, sem filtros e 



ligadura das idéias, graças, em parte, aos computadores, aos recursos da informática – 

bancos de dados manipuláveis e anômicos. Vale salientar ainda que os princípios que 

sustentam e produzem o conhecimento científico, que sem dúvida são fecundos, são 

também problemáticos. Esses princípios consistem na simplificação, eliminando a 

possibilidade da multiplicidade, da diversidade e da complexidade. A simplificação é 

admirável. Um exemplo clássico disso é a descoberta ou invenção da gravitação de 

Newton. Apesar de sua importância, não explica porque a maçã é maçã ou porque o ser 

humano é humano. Mesmo os poderes científicos sendo fantásticos, ao mesmo tempo,  

 

[...] esses poderes escapam aos cientistas, que parecem completamente impotentes [...] o 
que é algo de extrema sutilidade, o conhecimento científico que multiplicou seus meios 
de observação e de concepção do universo, dos objetos, está completamente cego, se 
quiser considerar -se apenas a si próprio.  

Estamos num círculo vicioso, num círculo de intersolidariedade em que é justo 
distinguir aquilo que é científico, técnico, sociológico, político [psicológico, religioso]... 
Mas é preciso distingui-los e não dissociá-los. E há sempre a cegueira, a incapacidade de 
ver a conexão onde existe conexão, a incapacidade de olhar-se a si próprio. O 
conhecimento científico é um conhecimento que não se conhece mais a si próprio [Há] 
uma missão cega, uma carência fundamental, ou seja, a ausência da capacidade do sujeito 
de se conhecer e de refletir sobre si mesmo. (MORIN; Le MOIGNE, 2000, p. 33-4). 

 

Mais uma vez os cientistas e filósofos encontram-se diante de um paradoxo. Prado 

Jr., no seu opúsculo O que é filosofia , fala sobre desse paradoxo que pontilha 

invariavelmente as teorias, sejam elas científicas ou filosóficas:  

 

[...o] conhecer passa por nosso sistema sensorial e nosso sistema conceitual, e nos brinda 
com um quadro ou imagem, mas, quando queremos saber se esse quadro ou imagem é 
correto, se é uma imagem verdadeira de um mundo externo, ficamos completamente 
travados, já que, cada vez que contemplamos o mundo externo, o que vemos é visto de 
novo, através de nosso sistema sensorial e de nosso sistema conceitual. (PRADO JR, 
1981, p. 77). 

 
 

Galileu, tendo uma postura diferente dos céticos de sua época, procurou enveredar-se 

por novas trilhas do conhecimento da física e da astronomia, mas não sem o preço 

elevado pela ousadia. Logo foi acusado de heresia, isto porque seu modelo do sistema 

planetário não coincidia com aquele que a cúria romana do Vaticano defendia como 



verdadeiro4. Pode-se acalentar que, em muitos casos, a heresia é uma idéia que só 

precisa do tempo para tornar-se verdade. Nessa expectativa, o cardeal Bellarmino, 

citado por Glasersfeld, escreveu ao amigo Galileu, aconselhando-o para que “[devesse] 

ser prudente e falar sempre em sentido hipotético, apresentando suas teorias como se 

fossem imaginadas para fazer cálculos e previsões, mas não como se fossem a descrição 

da obra de Deus” (GLASERSFELD in: SCHNITMAN, org. 1996, p. 77). Aqui 

aparecem indícios do começo da cisão entre o conhecimento racional e o conhecimento 

místico. Essa cisão se consolida nos séculos seguintes, em grande parte através do 

pensamento dos céticos dos séculos XVI, XVII e XVIII. Alguns pensadores, como 

Gassendi e Mersenne, na França, “alegavam que não havia nenhum problema em que a 

ciência criasse modelos racionais, mas sempre seriam modelos de nosso mundo de 

experiência e não do mundo real.” (loc. cit.).  

Descartes e Bacon não escondem a intencionalidade da ruptura entre o sujeito e o 

objeto. Para eles, há uma nítida intencionalidade no sujeito em sua aproximação do 

objeto. Bacon, sem os devidos escrúpulos, fala de arrancar da natureza os seus 

segredos, apesar do alto preço tributado à vida na terra e à própria humanidade – o 

preço não era levado em conta. Parece “[à ciência] ter conseguido seu intento com 

muito êxito, pois já trata de dominar o próprio homem. Todavia, ainda não conseguiu 

ensinar-nos como dominar a dominação” (loc. cit.). Os efeitos colaterais das 

intervenções científicas, entre outras razões, deveriam empurrar a ciência ao 

enfrentamento  de   muitos  desafios  internos  e  externos.  No  mínimo,  é  sensato  que  

 
_________________________ 
4 Neste tempo, segundo Glasersfel (in: SCHNITMAN, org. 1996, p. 77), o cardeal Bellarmino tentou 
advertir Galileu, acusado por discordar do Vaticano em suas teses sobre o sistema planetário, sobre o que 
poderia suceder. Bellarmino, que havia sido fiscal no processo que condenou Giordano Bruno, 
demonstrava ser um homem bastante civilizado e um católico muito devoto. Para ele, no entanto, seria 
uma lástima a perda de alguns homens muito inteligentes como Galileu. Com o intento de procurar salvar 
este da fogueira, fez algumas admoestações. Ente elas, a de que Galileu falasse apenas no sentido 
hipotético ou como meras imaginações, com intuito de fazer cálculos e previsões, mas jamais como 
constatação ou descrição da obra de Deus. A razão e a filosofia eram servas da teologia e não o contrário. 

 



das atitudes avaliativas também. Caso contrário, sem tal postura, a ciência poderá 

cientistas façam a escolha, mas não ignorem seus riscos e, em razão disso, as escolhas 

esmagar o próprio ser humano, a quem deveria promover, sob o peso de seus 

“sucessos” e de seus “benefícios”. Sob os auspícios de uma perspectiva tecnológica e 

científica, sem dúvida a ciência pode conferir muitas vantagens, entretanto, cada vez 

mais, têm sido não apenas questionada, mas colocada mesmo sob suspeição quanto aos 

seus resultados. 

A ciência traz problemas inerentes a sua própria definição e conceituação. H. 

Japiassu (1971), no seu texto O Mito da Neutralidade Científica, procura penetrar no 

emaranhado de tentativas de definições e conceituações do que deveria ser ciência. 

Diante da pergunta: o que é a ciência? Apesar da aparente obviedade da questão, as 

respostas são complexas e difíceis. A ciência está sob um manto de dificuldades, para 

sua conceituação ou definição, que oscilam desde o mito, passando por uma 

objetividade supra-histórica, até a procura incansável por um saber desinteressado – 

“incontaminado” ou “imaculado”, mas improvável que venha a ocorrer no seu sentido 

estricto -, situação própria de um universo de complexidades. A ciência não constitui 

um universo à parte, não instaura um reino isolado, não corresponde a uma produção 

neutra de uma “imaculada concepção” humana. A ciência é, pois, um produto sócio-

cultural, cercado de mitos, de teorias, de racionalidades, de objetividades, que trazem 

também o contágio dos delírios humanos. Em geral, a ciência é mais conceituada do 

que propriamente definida. Quanto à conceituação de ciência, não há consenso. Isabel 

C. Petraglia, no seu texto Edgar Morin: a educação e a complexidade do ser e do 

saber, diz que “[...] não é científico tentar definir as fronteiras da ciência. Não é 

científico porque não é seguro e qualquer pretensão em fazê-lo tornar-se-ia 

irresponsável”. (PETRAGLIA, 1995, p.9). Definir um conceito pressupõe formular um 

problema e mostrar as condições que o tornaram formulável. No entanto, para os 



cientistas em geral, a verdadeira definição de um conceito não é feita em termos de 

‘propriedades’, mas de ‘operações’ efetivas. Ainda assim, definições não faltam.  

De modo geral a ciência tem sido definida como um conjunto de conhecimentos 

“puros” ou “aplicados”, resultante de métodos rigorosos, comprovados e objetivos. É 

uma forma inconfundível de captar a realidade. Não deve, no entanto, “contaminar-se” 

com outros conhecimentos, como o filosófico, o artístico, o religioso, o místico, o 

político, entre outros. Mas, segundo essa concepção, os contornos de ciência ficam mal 

definidos.  

O espelho de referência da ciência continua sendo a física (physis = natureza) e o 

seu contorno matemático e biológico. Praticamente, como um contraste ou contra-

exemplo, sobrariam os conhecimentos aplicados e técnicos para as disciplinas 

convencionadas de “humanas”. Assim, conceitos e definições de ciência, navegam 

entre os seus extremos: o “idealismo” e o “realismo”. Aparecem, às vezes, como 

definições ou conceituações amplas e vagas, outras demasiadamente restritivas, 

excluindo do domínio propriamente científico, senão todas, pelo menos parte 

significativa das disciplinas humanas. Disso pode-se inferir que não existe uma 

definição objetiva, nem tampouco neutra, daquilo que se resolveu chamar ciência.  

 

Se perguntarmos [...] sobre o modo de funcionamento da ciência, sobre seu papel 
social, sobre sua maneira de explicar os fenômenos e de compreender o homem no 
mundo, perceberemos facilmente que as condições reais em que são produzidos os 
conhecimentos objetivos e racionalizados, estão banhadas por uma inegável atmosfera 
sócio-político-cultural. É esse enquadramento sócio-histórico, fazendo da ciência um 
produto humano, nosso produto, que leva os conhecimentos objetivos a fazerem apelo, 
quer queiram quer não, a pressupostos teóricos, filosóficos, ideológicos ou axiológicos 
nem sempre explicitados. Em outros termos, não há ciência ‘pura’, ‘autônoma’ e ‘neutra’, 
como se fosse possível gozar do privilégio de não se sabe que ‘imaculada concepção’. 
Espontaneamente, somos levados a crer que o cientista é um indivíduo cujo saber é 
inteiramente racional e objetivo, isento não somente das perturbações da subjetividade 
pessoal, mas também das influências sociais. Contudo, se o examinarmos em sua 
atividade real, em suas condições concretas de trabalho, constataremos que a ‘Razão’ 
científica não é imutável. Ela muda. É histórica. Suas normas não têm garantia alguma de 
invariância. (PETRAGLIA, 1995, p. 10). 
 
 



Em razão disso a ciência facilmente encontra-se em situação de impasse. Para 

evitar essa situação, procura assumir um “papel claro”, inconfundível, apesar de sua 

limitação e risco, que é a rigorosidade objetiva. Mas por que as ciências insistem em 

deitar sombras sobre o ser humano? Quem é este ser humano? Ainda é cedo para que 

alguém deva entregar-se à tranqüilidade de um descompromisso científico. É preciso, 

pois, a reintegração dos valores considerados marginais, pelas suas “irrelevâncias” 

científicas. O ser humano é tão diverso, ser de multiplicidades e, paradoxalmente, ser 

de unidade ao mesmo tempo. A complexidade humana faz com que “[...] as ciências 

nos [deixem] incertos sobre nós mesmos: ‘Quem sou eu?’.” (MORIN; Le MOIGNE, 

2000, p. 157). Talvez um dos maiores inimigos da razão humana, de inferir a sua 

complexidade, seja a racionalização, que a obscurece. A razão não se deve deixar 

esclerosar, segmentar-se, fechar-se na sua própria especialização, que aniquila e dissipa 

a vitalidade da pesquisa. Daí, o que fazer? Como viver diante dos desafios da própria 

vida ou, ainda, da “vida da vida” – aquele fundamental que a torna propriamente vida -, 

de tudo o que acontece nela, a partir dela e no entorno dela? A ciência, de longe, tem as 

respostas mais adequadas para as necessidades mais profundas da existência humana, 

como suas sutilezas e ulterioridades. Aliás, a maior parte da ciência não só não 

responde a essas necessidades como tem, em grande medida, desprezado as questões 

sobre elas. Mas a ciência mesma reconhece a situação de impasse, dramática mesmo na 

qual desembocou, razão suficiente para reabrir vários dos grandes problemas 

metafísicos adormecidos. Morin e Le Moigne citam alguns deles: 

 

O problema do universo, o problema do lugar do homem no universo é ‘reaberto’ de 
uma maneira que nenhum espírito, tão grande como Platão, Descartes pode conceber. Do 
mesmo modo para a máquina viva, tal qual a conhecemos hoje em dia. A ‘máquina’ de 
Descartes. É através da reflexão sobre a ciência que podemos avançar no nosso 
desenvolvimento propriamente humanista, sob a condição de conceber um novo 
humanismo. Eu digo ‘reflexão’. [...] O conhecimento científico deve ser feito para ser 
refletido e pensado por qualquer cidadão. (MORIN; Le MOIGNE, 2000, loc. cit). 
 

 



Para Glasersfeld, há vários pontos de estrangulamento ao progresso tanto das 

culturas humanistas como da científica. Podemos identificar bloqueios lógicos e 

conceituais que travam o avanço das mesmas. Há grandes e inevitáveis interrogações e 

dificuldades de respostas diante de uma relação de encaixe num conjunto de limitações. 

Em outros termos, falta aquilo que é chamado de relação de “viabilidade”. Isso quer 

dizer que,  

 
No que se refere ao conhecimento, muitas vezes estas circunstâncias são puramente 

lógicas: não constituem um ambiente físico, mas conceitual. Para ser viável, todo esse 
novo pensamento deve adaptar-se ao esquema prévio de estruturas conceituais de modo 
que não provoque contradições. Se as tiver, ou muda esse novo pensamento ou deverão 
mudar as velhas estruturas. [...] Se alguém interpreta Piaget de forma coerente – diz 
Glasersfeld -, chega à conclusão de que isso só é possível modificando o conceito do que 
é conhecer e do que é conhecimento, e esta modificação implica passar do 
representacional para o adaptativo. De acordo com essa nova perspectiva, então, o 
conhecimento não nos brinda uma representação de um mundo independente, e sim, 
melhor dizendo, um mapa do que se pode fazer no ambiente no qual se tiverem 
experiências. (GLASERSFELD in: SCHNITMAN, org. 1996, p. 79) 

 

Daí supor-se que geralmente cientistas, filósofos, teólogos, entre outros mais, 

mantêm um relacionamento tensional entre si e, por isto mesmo, de distanciamento 

seguro, fronteiras guarnecidas e assépticas para se evitar eventuais contágios. Manter os 

territórios bem definidos ajuda a preservação, a objetividade e a “clareza” do 

conhecido. Mas o próprio saber que se adquire ressalta a imensurável ignorância, antes 

fosse a “douta ignorância” – aquela que se reconhece limitada. A pouca luz que 

recebemos está circunscrita por um invólucro espesso de trevas. A preocupação 

excessiva com o estatuto científico de certos saberes que se preocupam e se ocupam do 

ser humano como um todo, pode mesmo obnubilar qualidades da condição humana. É 

preciso perguntar se tal cientificidade poderá responder satisfatoriamente às perguntas 

com as quais nos envolvemos atualmente, como a do espírito e a da espiritualidade 

humana, por exemplo. Com outros termos, a ciência em geral tem atendido as 

demandas ou dificuldades à medida que penetramos mais fundo na complexidade 

humana? Estas dificuldades podem ser superadas apenas com afirmações científicas, 



ainda que imersas no âmbito da cultura, da religião, da arte etc; no entrecruzamento de 

diferentes saberes? Convenhamos que, em grande parte, não. 

 

2.3 O caráter limitado e limitante da ciência sobre a condição humana: 

“a disfunção de segunda ordem” 

 
A ciência tem corroborado o fato de o ser humano ser aquele que pensa, mas não 

somente isso, pensa sobre o próprio pensamento. O mundo é pensado pelo homem. O 

homem faz parte do mundo e é aquele que pensa o pensamento do mundo. A despeito 

disso, esse mesmo ser humano não tem conseguido, de modo satisfatório, a sua auto-

explicação. A própria evolução do pensamento revela a precariedade das 

epistemologias. Glasersfeld enfatiza que a função do conhecimento deve estar ajustada 

aos fins e propósitos do sujeito cognoscente. Esses propósitos “estão ‘entramados’ na 

visão de mundo.” (ibid., p. 84) Mas, tanto em relação à função como em relação ao 

propósito do conhecimento, não temos definição clara aqui. Na lente de Darwin, a 

função do conhecimento é meramente para a sobrevivência. Isso tem servido de modelo 

conceitual ainda. Não há nem haverá consensos e a busca por modelos coerentes tem 

suas restrições. É o que diz Glasersfeld:  

 

Tratei de sugerir isto quando expus que as novas peças de conhecimento que 
construímos não só devem satisfazer o problema particular para o qual foram construídas 
no momento, mas encaixar de forma ideal nas outras estruturas que já temos. Em termos 
filosóficos, esta seria uma teoria da coerência da verdade – exceto que eu trato de evitar a 
palavra ‘verdade’. É uma teoria da coerência e sentimo-nos muito mais cômodos quando 
os modelos conceituais que construímos para uma situação são compatíveis, ao menos 
com modelos que construímos para outras situações. Assim, o propósito a que o 
conhecimento é adaptável tem, ao menos, dois aspectos: um é a sobrevivência e o outro a 
coerência conceitual ou não contraditoriedade. (GLASERSFELD in: SCHNITMAN, org. 
1996, p. 84) 

 
 
Em um colóquio entre Ernest Von Glassersfeld, Evelyn Fox Keller e W. Barnett 

Pearce, Keller revela, com raciocínio semelhante, justamente o que ela, a evolução do 

conhecimento, freqüentemente esconde: há uma preocupação maior com a 



“sobrevivência intelectual” ou “sobrevivência acadêmica”. Há uma retomada incessante 

daquilo que se tem por verdadeiro. Na verdade, morre-se pelos erros e pelos acertos das 

produções científicas. A energia nuclear mata e salva. Isto não parece ser racional, 

“Geralmente não morremos por ter idéias equivocadas...” (KELLER in: SCHNITMAN, 

org. 1996, p. 85). O que ainda tem perdurado no meio científico, infelizmente, é o 

descuido, a negligência com aquilo que é ético e, conseqüentemente, sem o devido 

rechaço daquilo que, segundo os critérios sociais, seria antiético. Com outras palavras, 

suprime-se a vida, no sentido de descuido para com sua preservação “[...estamos] 

deixando de fora aquilo que começa a ser uma dimensão conspícua do conhecimento 

científico: refiro-me ao conhecimento como intervenção no mundo” (loc. cit.). O 

caráter intervencionista, próprio da ciência moderna, há muito tempo vem empurrando 

a humanidade a situações de descalabro. “Isto quer dizer que podemos morrer se nosso 

conhecimento não é correto, mas também, o mundo pode morrer se o é!” (loc. cit.). Na 

verdade desenvolve-se técnica de análise que traz conseqüência para a própria 

sobrevivência, mesmo porque o mundo é um só. As superpotências militares possuem 

arsenais capazes de não só destruir a vida toda da terra, mas também extinguir toda 

sorte de vida, não permitindo, pois, a sua continuidade. Mas, “o êxito em aniquilar a 

vida humana; seria este um conhecimento verdadeiro?” (loc. cit.). 

Os conhecimentos são concebidos e desenvolvidos em uma esfera de limitações. 

Por isso mesmo, não basta apenas conhecer, é preciso “conhecer o conhecimento”. Não 

basta compreender, é preciso compreender a própria compreensão. Foerster, no seu 

artigo sobre Visão e Conhecimento: disfunções de segunda ordem, faz menção de 

Gregory Bateson, de seus interessantes conceitos de segunda ordem que, com 

freqüência, aparecem em seus trabalhos, como a idéia de “aprender a aprender” e a 

“ver”. “Ver”, no sentido que William Blake (loc. cit.) emprega, supõe ato relacional 

entre o sujeito que vê e o objeto visto, em outros termos: “[Não vemos] com os olhos 



mas através deles.” (FOERSTER in: SCHNITMAN, org. 1996, p. 60). Isso equivale a 

um insight, implica em atingir a compreensão de algo, lançando mão de recursos como 

explicações, parábolas, metáforas, entre outros disponíveis. Mas não se vê tudo.  

Foerster fala sobre o fenômeno do “ponto cego”. As pessoas “não vêem que não 

vêem” (ibid., p. 60). Toda visão não se percebe parcialmente cega. Todo olhar tem seu 

“ponto cego”. As pessoas não só não vêem como não percebem que algo, no seu campo 

visual, foge à percepção. Na verdade há muitos pontos no escopo visual não capturáveis 

pela visão e poucos percebem isto. Não é propósito aqui aprofundar este tema, mas 

pode-se exemplificar através de uma situação corriqueira como a dos retrovisores de 

um automóvel. Neste caso, certo ângulo, do raio de visão, permanece cego, precisa-se 

de algum outro recurso para compensá-lo, como a atenção redobrada e difusa do 

motorista, evitando assim eventuais acidentes. Este fenômeno é chamado, na literatura 

tecnocientífica, de “ponto cego”. É difícil para a pessoa, mesmo para sentidos bem 

treinados, o exercício duplo, como o ato da autocompreensão e, ao mesmo tempo, a 

auto-observação enquanto compreende a si mesma. 

O fenômeno “ponto cego” é tido com naturalidade. “Toda a magia que implica o 

ponto cego desaparece tão logo se converte numa questão natural!” (loc. cit). Mas, por 

que isso ocorre?  

 

[Ocorrem] pelo menos duas coisas: não só nos desfazemos desse fascinante 
fenômeno ocultando-o sob o tapete, por assim dizer, como, além disso, tem ele como 
efeito cegar-nos ante a seguinte observação: se alguém olha ao seu redor em todas as 
direções com um olho, depois com os dois, a seguir com o esquerdo, logo depois com o 
direito, vê sempre um campo visual sem solução de continuidade, sem interrupções. Não 
se vêem pontos cegos surgirem no campo visual aparecendo aqui e ali, porque, se isso 
acontecesse, vocês iriam procurar o médico. Não há vazios em seu campo visual, ou seja, 
vocês não reparam que estão parcialmente cegos. Ou, o que é o mesmo, não vêem que 
não vêem. Esta é uma disfunção de segunda ordem no domínio cognitivo. (Grifos do 
autor). (FOERSTER in: SCHNITMAN, org. 1996, p. 69). 
 
 
A situação “não ver que não vemos” (ibid., p. 59) é, segundo Foerster, uma das 

disfunções de segunda ordem basilar, que, em essência, pode explicar a imagem de 



dupla cegueira –  cegueira de segunda ordem, da qual se está sujeito. Destaca-se o fato 

de que a lógica da percepção é díspar da lógica ortodoxa. “[Numa] disfunção perceptual 

como a cegueira da cegueira não nos outorga a visão. De maneira que, na lógica 

perceptual, a dupla negação não produz o mesmo efeito que na lógica ortodoxa”. (loc. 

cit). Ligado aos conceitos de segunda ordem, o campo da lógica versa sobre aqueles 

conceitos que se auto-aplicam. Em outros termos, é uma teoria que explica a si mesma 

– uma meta-teoria. Bateson, citado por Foerster, referindo-se aos conceitos que se 

aplicam de modo reversível, fala das dificuldades logísticas para captar esta classe de 

conceitos (FOERSTER, ibid., p. 62). A citação de H. Atlan, que aparece como epígrafe, 

denuncia essas dificuldades: “[...] existem várias racionalidades, diferentes maneiras de 

se ter ‘razão’, legítimas, ainda que diferentes, que dão conta dos dados apreendidos 

pelos nossos sentidos” (Grifos do autor), (ATLAN, 1994, p. 9). 

Voltando à questão da visão, podemos dizer que a pessoa vê o que acredita ver. 

Foerster (in: SCHNITMAN, org. 1996) registra uma situação relatada por Carlos 

Castañeda, que ocorreu no povoado de Sonora, no México, na qual deveria “aprender a 

ver” sutilezas, no meio da selva mexicana. Tinha como mestre um bruxo chamado Don 

Juan. A síntese da história foi a seguinte: Castañeda não conseguia ver algumas 

sutilezas da selva, captadas intermitentemente pelo bruxo, na medida que caminhavam 

pela floresta. Depois de algum tempo, Don Juan fez seu diagnóstico da “performance” 

de Castañeda: “Agora entendo qual é o teu problema!” e, continuou: “Tu não podes ver 

o que não podes explicar. Trata de esquecer de tuas explicações e começarás a ver.” 

(FOERSTER in: SCHNITMAN, org. 1996, p. 67). 

Essa situação traz uma certa similitude com o exemplo de uma experiência 

empreendida pelo professor Oakland, narrada por Foerster, há aproximadamente duas 

décadas, sobre a agudeza auditiva dos gatos. Sem detalhar a pesquisa, o resultado serve 

também para ilustrar o que se pretende explicitar aqui. Há duas situações que precisam 



ser mencionadas nesse contexto: a primeira é que, “[...] assim que se emitia o som, o 

sistema nervoso do gato, que, segundo supomos, deve registrá-lo, de fato não o escuta, 

pois do contrário haveria sinal em nossos registros.” (ibid., p. 69). Mesmo diante de um 

sinal acústico, não há indício nenhum de que o gato ouviu, mas “começa a ouvi-lo 

quando compreende o que significa.” (ibid., p. 71). Através de pesquisa similar, dois 

cientistas chilenos – citados por Foerster -, Humberto Maturana e Sammy Frenk, na 

investigação sobre trajetórias visuais, relatam sobre a existência de fibras centrífugas, 

que têm origem na região central do cérebro e daí se dirigem à retina. A distribuição 

dessas fibras ao longo da retina, produz uma ação de controle sobre os estímulos que a 

retina recebe, ou do que ela “vê”. Disso, pois, fazem a seguinte inferência: “Devemos 

compreender o que vemos ou, do contrário, não o vemos [...] Por conseguinte, a retina 

está sujeita a um controle central e é por isto que devemos crer para ver”  (loc. cit.) 

[Grifo nosso].  

De forma análoga e em termos gerais, podemos dizer que a maneira de descrever 

algo pode inibir, facilitar ou mesmo impedir a percepção daquilo que descrevemos. 

Numa situação na qual se realiza uma operação qualquer de repetição, obtém-se um 

conceito de segunda ordem: a operação sobre a operação. Em relação à colateralidade e 

às conseqüências que acrescentam à nova compreensão do círculo relacional sujeito-

objeto, quanto ao fenômeno do conhecimento humano complexo, não temos como 

prevê-las. Não podemos, no entanto, simplesmente fugir ao confronto com o dilema da 

complexidade no enfrentamento do real, apenas pelo alto grau de dificuldades 

encontrado, sob pena de perdermos o foco apropriado das coisas e, daí, as ignorâncias 

veladas pelo eufemismo de impossibilidade e o menosprezo daquilo que não se vê - 

mas que pode estar lá -, travando ainda mais a desenvoltura do conhecimento humano, 

especialmente em alguns setores como o da espiritualidade humana. Podemos dizer por 

analogia que há muito de “disfunção de segunda ordem” em relação à condição 



humana. Existem muitos pontos-cegos que dificultam um olhar mais nítido ao ser 

humano.  

Na verdade, temos muitas coisas que não vemos, literalmente não podemos tatear, 

e que parecem ausentes. Entretanto, como disse Carl Sagan, no seu texto O Mundo 

Assombrado pelos Demônios: a ciência vista como uma vela no escuro: “a ausência de 

evidência não é evidência de ausência”. (SAGAN, 2001, p. 211). Para Foerster, a 

despeito de suas incisivas críticas às contaminações sofridas pela ciência, em razão da 

própria subjetividade humana, incluindo nessa crítica a religiosa, é preciso que 

aceitemos as possibilidades de as evidências estarem ocultadas na realidade e, por isso, 

ignoradas. De qualquer modo, o objeto e o sujeito estão presentes no conhecimento 

produzido. É possível que um ou outro prevaleça nessa produção. Mas, de qualquer 

modo, ambos estão lá. Mas, isso é marcante, o sujeito é visto, mesmo em situações que 

exijam maior grau de objetividade, com algum efeito contaminador sobre o objeto. A 

assepsia total do objeto em relação ao sujeito é geralmente impossível.  

 
As conseqüências relacionam-se, centralmente, com um deslocamento da noção de 

propriedades de um objeto, que deixam de conceber-se como pertencentes ao objeto e 
passam a ser concebidas como pertencentes ao observador. Vou dar alguns exemplos: não 
há relatos enfadonhos, há escutas enfadonhas, não há velhos relatos, só há velhos 
ouvidos; se mostrarmos uma fotografia a alguém e perguntarmos se lhe parece obscena, e 
sua resposta for afirmativa, vocês terão averiguado muitas coisas sobre a pessoa que deu 
a resposta, mas pouco sobre a fotografia. (FOERSTER in: SCHNITMAN, org. 1996, p. 
73). 
 

 
Ainda para efeito de exemplificação, outra forma de demonstrar a fragilidade de 

muitos dos argumentos que se pretendem estritamente objetivos, transcrevemos o 

seguinte episódio recorrente ao condicionamento clássico do russo Ivan P. Pavlov:  

 

[...] o célebre psicólogo que era, além disso, um grande observador e dirigiu um 
laboratório famoso pela precisão e minuciosidade de suas investigações. Como 
recordarão, Pavlov estudou as respostas reflexas que podem ser produzidas em cachorros 
depois de lhes apresentar um pedaço de carne acompanhado do som de uma campainha: o 
cachorro salivava, etc. Depois de um tempo, não se lhe dava carne, se fazia soar a 
campainha e o cachorro salivava assim mesmo: reflexo condicionado. Bem, Konorski, 



um famoso psicólogo experimental, quis reproduzir a experiência de Pavlov e pôde fazê-
lo com muita exatidão, graças ao fato de que Pavlov, em seu excelente livro, tinha 
especificado todos os detalhes: como devia amarrar o cachorro, de que cor tinha que ser a 
roupa do experimentador, etc. Konorski reproduziu o experimento ao pé da letra: seu 
assistente se localizou frente ao cachorro, fez soar a campainha, apresentou-lhe a carne, o 
cachorro salivou e todo mundo ficou contente. Até que no último ensaio, sem que o seu 
assistente soubesse, Konorski tirou o badalo da campainha. O assistente colocou-se a 
frente do cachorro, quis fazer soar a campainha...silêncio...e o cachorro salivou! Konorski 
chegou à conclusão que o som da campainha era um estímulo para Pavlov, não para o 
cachorro. (Grifos nossos). (FOERSTER in: SCHNITMAN, org. 1996, loc. cit.)  

 

Podemos inferir dois aspectos da situação supracitada: em primeiro lugar, grande 

parte das conclusões do cientista não está isenta de auto-sugestões, mesmo porque são 

circunstanciadas, datadas, sujeitas às ilusões que se misturam com todo o 

conhecimento. O segundo, o próprio Konorski, que faz uma conclusão apressada sobre 

a auto-sugestão de Pavlov, nos parece também vitimado pela auto-sugestão em provar o 

contrário. Entre as inumeráveis situações nas quais pode-se ter a visão, ou percepção, 

afetada em decorrência de interpretações mais ou menos adequadas da complexidade 

do fenômeno observado, como o exemplo da experiência de Konorski, o cientista, por 

mais bem treinado que esteja, não está isento de ser iludido por outras situações, mesmo 

que produzidas por situações externas. Analogamente, as incursões científicas não estão 

imunes às limitações e ilusões das armadilhas inerentes ao objeto de pesquisa, com 

todas suas imbricações contextuais, ainda mais quando falamos da complexidade 

humana. A constatação dessas ilusões deve servir de advertência e denúncia do fato de 

que o conhecimento produzido pela humanidade, vindo de onde vier, é precário. As 

ilusões, erros e, em sentido mais amplo, os paradoxais fios que constituem a tecitura do 

saber humano, são fios tão expressivos, ao mesmo tempo tão frágeis, e que em última 

instância são parte das utopias humanas.  

As auto-sugestões, os pontos-cegos, certamente desviam, dificultam ou mesmo 

impedem a incidência das luzes científicas sobre a condição humana. O século XX foi 

marcado pela invasão científica, nem sempre de forma saudável, nas mais diversas 

áreas do conhecimento. Nas áreas de humanas e sociais, por exemplo, essa invasão 



culminou na obliteração e alijamento do sujeito do discurso científico. Morin ilustra 

essa idéia, quando diz: 

 

Expulsou-se o sujeito da Psicologia e o substituímos por estímulos, respostas, 
comportamentos. Expulsou-se o sujeito da história, eliminaram-se as decisões, as 
personalidades, para só ver determinismos sociais. Expulsou-se o sujeito da antropologia, 
para ver só estruturas, e ele também foi expulso da sociologia. Pode-se inclusive dizer 
que, em determinado momento, e cada um a sua maneira, Lévi-Strauss, Althusser e Lacan 
liquidaram de vez a noção de homem e a noção de sujeito, adotando o inverso da famosa 
máxima de Freud. Freud dizia: "Aí onde está o isto (Das Es) deve devir o eu". Segundo a 
visão estruturalista e cientificista, aí onde está o eu, há que liquidá-lo, deve vir o isto... 
(MORIN in: SCHNITMAN, org., 1996, p. 46). 
 

Morin, diante disto, quer nos dizer que é preciso ser prudentes em relação, não 

somente ao depoimento de outrem, mas também quanto àquele que parece insuspeito: o 

nosso próprio. A percepção contém um componente alucinatório. Este componente da 

percepção é determinado não por um fator “irracional” (afetivo, mágico), mas por um 

princípio de racionalidade. O que pensamos sobre nós mesmos permanece inscrito em 

um halo de irracionalidade. A noção que temos sobre nós ou sobre o sujeito humano, no 

sentido mais amplo, não foge às dificuldades lógicas inerentes à própria compreensão 

de noção. 

A noção de sujeito, e conseqüentemente da condição humana é, pois, uma noção 

extremamente controvertida e complexa. Essa noção manifesta-se de forma paradoxal e 

não é evidente. Morin levanta algumas questões fundamentais sobre a complexidade do 

sujeito: 

 

[...] onde se encontra o sujeito? O que é? Em que se baseia? É uma aparência ilusória ou 
uma realidade fundamental? [...] Em muitas filosofias e metafísicas, o sujeito confunde-se 
com a alma, com a parte divina ou, pelo menos, com o que em nós é superior, já que nele 
se fixam o juízo, a liberdade, a vontade moral, etc. Não obstante, se o considerarmos a 
partir de outro lado, por exemplo, pela ciência, só observamos determinismos físicos, 
biológicos, sociológicos ou culturais, e nessa ótica o sujeito dissolve-se (MORIN in: 
SCHNITMAN, org., 1996, p. 45).  

 
A situação paradoxal, citada anteriormente, reflete uma disjunção 

“esquizofrênica” na vida cotidiana. Na cultura ocidental, desde o século XVII, o 



indivíduo pode, no seu cotidiano, sentir-se como sujeito e pode ver o outro como 

sujeito, mas basta buscar a via científica, pelo ponto de vista do determinismo, o sujeito 

logo desaparece, desintegra -se. Os dois mundos propostos por Descartes: um relevante 

ao conhecimento objetivo, científico – o mundo dos objetos, das coisas -, e o outro, o 

mundo que traz outra esfera de conhecimento, representado por um mundo intuitivo, 

reflexivo – o mundo dos sujeitos -, trazem implicações diretas para a cisão na questão 

sujeito-objeto. De um lado do “muro divisor” as ciências, as técnicas, a matemática; de 

outro, a alma, o espírito, a sensibilidade, a filosofia, a religião, a teologia. O paradoxo, 

que teimosamente resiste, não permite a possibilidade de sustentação para a noção de 

sujeito na ciência clássica. No “pólo oposto”, no cogito de Descartes, “o sujeito se torna 

fundamento, alicerce da verdade, de toda verdade possível. E reencontra-se o ego 

transcendental, transcendentalizado na filosofia de Kant” (ibid., p. 46).  

A subjetividade na ciência clássica aparece como contingência, fonte de erros 

“ruídos”, que devem invariavelmente, como mácula, ser eliminada. Por essa razão, a 

ciência clássica elimina sistematicamente o observador de sua observação, descarta 

aquele que pensa, cogita, constrói conceitos da concepção construída. A nulidade do 

sujeito equivale à assepsia em relação ao objeto que, agora sim, “encontra-se na sede da 

verdade suprema [purificada de suas impurezas] e absoluta” (loc. cit.). A culminância 

disso, no século XX, constatam-se as “extirpações” arbitrárias das ciências, incluindo as 

ciências humanas. 

2.4  A rasoura científica: o que a ciência deixou de fora do humano e que 

faz falta? 

 
Seguindo a velha mas sempre incisiva capacidade inquiridora humana, podemos 

nos debruçar sobre os acontecimentos da história e inquirir deles aquilo que podem 

revelar. Mediante uma visão binocular, com um olhar sobre o passado e outro sobre o 



presente sem perder a perspectiva de futuro, é possível constatar que o que mais 

preocupa a ciência, especialmente as humanas, vai além dos seus próprios métodos 

empregados, mas saber o que é ciência e o que não é. Desde o século XVII, por 

exemplo, ao rever o racionalismo cartesiano podemos compreender, sem esforço 

demasiado, o pensamento que afunila o ser humano num dualismo psicofísico. Para 

Descartes o homem é constituído por duas substâncias: uma primeira de natureza 

espiritual (a res cogitans), amalgamada com os conceitos sobre Deus (res infinita) e, 

uma segunda, de natureza material (a res extensans). Esta última foi privilegiada como 

objeto das ciências da natureza, que pela imagética da “máquina”, pode, 

mecanicamente, explicitar o funcionamento da “mecânica” do corpo. Aquela, a res 

cogitans, a que efetivamente dá lugar à vocação humana pela liberdade e de contato 

com os sagrados humanos, é reduzida a um objeto da reflexão filosófica e teológica. 

Há uma relação estreita entre ciência e metafísica, muito mais do que se costuma 

admitir. A rigor não existe uma “ciência pura”, tão pouco auto-suficiente. Japiassu faz o 

seguinte destaque que supomos elucidativo sobre o que ocorre no âmago dos construtos 

científicos: “[...] em sua vertigem crescente de objetividade e de racionalidade, 

conduzem aqueles que as praticam a um esquecimento progressivo e rápido dos pontos 

de partida e das decisões constitutivas de seu saber” (Grifos do autor). (JAPIASSU, 

1975, p. 13). Em outros termos, as doses excessivas de objetividade científica, não só 

geram visões estritamente particulares, parcelares e redutivas do ser humano, como 

podem condenar o humano à mutilação de parte de si. Mesmo sendo irredutível, o que 

não é fato para a ciência clássica, o ser humano é transformado em objeto, é fatiado e 

enquadrado pela moldura arbitrária da ciência, sem a devida preocupação em devolver-

lhe o rosto global, a inteireza que lhe é devida. A prática visceral científica de parcelar 

faz desgarrados os elementos constituintes e, quase sempre, dissipa-se a visão de 

conjunto. Cabe aqui um exemplo: o biólogo “redutor” tem o humano, como “[...] 



apenas um sistema regulado de funções biológicas” (loc. cit.). Falta, pois, nesses casos 

a reflexão sobre as decisões constitutivas dos diversos saberes, ligar as novas 

descobertas às inteligibilidades estruturais, situá-los no centro de um saber reflexivo 

coerente e consistente do humano para ele mesmo. 

A tirania da razão e o parcelamento ou fragmentação do humano deixaram suas 

marcas na história. Tanto a arbitrariedade da razão como a pulverização do ser humano, 

foram ora mais, ora menos, identificadas e assimiladas pela cultura científica como 

regra de conduta na exploração do mesmo. Nem sempre, pois, a razão e a fragmentação 

– que é subproduto da primeira –  exerceram algum domínio territorial na cultura do 

pensamento humano. A razão viria a exercer domínio sim, mas não antes de enfrentar 

as fortalezas instaladas em meio à produção cultural humana, como as construções 

mitológicas e as filosofias.  

O conhecimento científico mesmo sendo visitado e re-visitado ao longo da 

história por inquiridores de toda sorte, é um território que permanece em aberto. 

Restam ainda muitas terras pouco habitadas ou inexploradas. Não é sem razão que o 

conhecimento científico passe freqüentemente pelos “crivos finos” das exigências, tanto 

da comunidade científica como de todos os domínios do saber humano. O campo da 

epistemologia, por exemplo, passa por intermitentes terremotos, pelos embates frente 

aos necessários testes de prova de seus postulados. Os confrontos epistemológicos 

sulcaram a história. Em tempos distantes, desde os pré-socráticos, no séc. VI a.C., os 

argumentos sobre o conhecimento vêm sofrendo sobressaltos até os nossos dias, mas 

permanecem ativos. Mesmo que os anais da história científica tenham sido escritos com 

boa dose de altivez, contabilizando muitas glórias e realizações, não se deve omitir os 

equívocos e as humilhações. As narrativas da filosofia ocidental são nutridas por belos 

sonhos, por belas histórias sobre as possibilidades do conhecimento humano da ou das 

realidades, de como as coisas poderiam ser; mas nenhum cientista ou filósofo, até 



então, respondeu satisfatoriamente, pela impossibilidade mesmo, um dos problemas de 

fundo que é o da verificabilidade e da comprovação do conhecimento verdadeiro. De 

que maneira, pois, alguém poderia considerar verdadeiro algum tipo de conhecimento? 

O próprio termo “verdadeiro” carece de alguma representação no campo ontológico, 

isto é, precisa estar referenciado ao mundo tal como foi antes que alguém chegasse a 

conhecê-lo. Terminologias à parte, o conhecimento é um fato, mas um fato que encerra 

certas precariedades de entendimento e, porque é precário, precisa passar pelos filtros 

das escolhas e imerso na responsabilidade.  

O ser humano é o “estranho” pensante do universo. Diante dos moldes científicos 

da ciência clássica, há uma dificuldade de se conceber o papel que o ser humano deve 

desempenhar no mundo que o contém. A inserção de um ser consciente e inteligente no 

mundo traz pressupostos de compromissos e responsabilidades. E, se existem 

responsabilidades, quais são seus utensílios dos quais homens e mulheres podem lançar 

mão para dar conta das responsabilidades inscritas na própria vida? O cientismo, que 

perdurou desde a Renascença até o início do século XX, marcou sua época caracterizada 

por uma espécie de religião da ciência que, pelos seus excessos racionalistas, negou os 

valores ditos irracionais (visão mítica, mística e poética) como algo que deveria ser 

banido, pois evoca o pré-científico. Mas o que é cientismo (ou cientificismo)? Para 

Morin e Le Moigne, cientismo é ter “[...] uma visão fechada de ciência, é pensar 

somente nela, ela [a ciência] é tudo”. (MORIN; Le MOIGNE, 2000, p. 156). 

Diante da situação de temeridade da “onipotência científica”, não seria, no 

mínimo, incerto entregar a pessoa por inteira às decisões constitutivas do saber 

científico? Homens e mulheres podem ser “conduzidos” estritamente pela “ética” do 

saber objetivo? A humanidade poderia ser dirigida por esse tipo de racionalidade? Vale 

advertir que não se quer aqui a centralização de um sujeito idealizado. Mesmo porque, 

esse sujeito idealizado não coincide com o ser humano revestido de sua dimensão 



existencial concreta. De qualquer modo, este ser humano concreto não pode ser 

plenamente compreendido, seja pela ciência ou pela filosofia. A realidade é muito 

maior que todas as representações feitas até aqui sobre ela, maior que quaisquer 

sistemas concebidos pelo gênio humanidade. Os mistérios da realidade (ou realidades) 

não se deixam destravar inteiramente por qualquer custo ou esforço humano. Que isso 

não nos sirva de desalento, mas de advertência. Precisamos, até mesmo para avançar no 

reino da ciência, admitir que não é nada fácil conciliar o mundo exterior, a realidade em 

si, ao pensamento humano. Tendo em perspectiva o desenvolvimento histórico das 

idéias, sem muito esforço, pode-se dizer, segundo as palavras de Prado Jr, que: 

 
[...] o comum das concepções gerais acerca da Realidade se acha fortemente influenciado 
por essa verdadeira inversão idealista [a projeção da conceituação no mundo exterior ao 
pensamento] pela qual se recria no exterior do pensamento um mundo feito à imagem 
desse pensamento. Isso é, modelado e configurado segundo padrões conceptuais. [Disse 
Engels]: ‘Primeiro fabrica-se, tirando-o do objeto, o conceito desse objeto; depois 
inverte-se tudo, e mede-se o objeto pela sua cópia, o conceito’. (PRADO JR, 1981, p. 77, 
p. 25-6). 

 

Quando é levantada a questão da condição humana, não se podem ignorar outras 

questões relacionadas, direta ou indiretamente, como as questões do que é imanente e 

do que é transcendente no humano. B.Mondin, no seu texto O homem, quem é ele?, diz 

que podemos efetuar uma dupla investigação sobre o humano: científica e 

fenomenológica. Se por um lado temos uma função mundanizante (enquanto ser 

corpóreo), por outro, somos mais que nosso corpo (enquanto “fenômeno”). Em nossa 

função corpórea, existimos num corpo: nos alimentamos, nos reproduzimos, podemos 

aprender, nos comunicar e termos nossos momentos lúdicos. Esta função indicia 

finitude e indigência. Mas, o nosso corpo, é também motivo de ambigüidade e 

dissimulação. W. Kasper diz que: 

 

Nós sabemos que o homem pode esconder-se atrás do próprio rosto, pode colocar 
uma máscara e representar um papel que não lhe é próprio: com as suas palavras ele pode 
não só manifestar, mas também ocultar as próprias idéias e intenções. A corporeidade do 



homem atesta-nos que ele pode distanciar -se de si mesmo, fechar-se, recusar -se ao outro. 
(KASPER apud MONDIN, 1980, p. 41). 

 
A corporalidade humana é, certamente, um “fenômeno”. Esta efetivamente 

manifesta alguma coisa que ultrapassa a si mesma e, o que nos parece, podemos 

conferir-lhe o símbolo de uma realidade mais profunda, que se deixa permear e 

metamorfosear de modo profundo e total, a qual podemos conferir o nome de espírito. 

Este, por sua vez, é uma realidade íntima e profunda que pode esconder ou revelar-se 

por meio do corpo. Esta corporalidade manifesta as próprias condições e o estado 

definitivos do espírito humano, como: a bondade, a alegria, a malícia, a omissão, o 

prazer, a sobriedade, a astúcia, a indolência, a luxúria, a avareza etc. 

O ser humano é também, nesta mesma linha de raciocínio, ser de 

autotranscendência. A fenomenologia nos dá algumas pistas sobre a transcendência 

humana. Mondin (op. cit.) faz a seguinte ponderação, a partir de sua abordagem 

fenomenológica do homem, sobre a transcendentalidade humana.  

Primeiramente, o ser humano é transcendente em relação aos demais seres 

viventes. O homem supera os animais quanto ao pensamento, quanto à liberdade, em 

relação ao trabalho, na palavra, na técnica, na sociabilidade, quanto ao divertimento e 

em muito mais. Em segundo lugar, o homem transcende o homem. Isso não significa 

traspassar a própria condição humana, pois é esta mesma que lhe permite transcender-

se. Em outros termos, o homem ultrapassa a si mesmo, mas não pode ultrapassar aquilo 

que o faz ultrapassar. Essa transcendência em relação a si mesmo, acontece em tudo 

que lhe possível fazer, como no ato de pensar, querer, desejar, agir, relacionar etc. 

Podemos dizer que o ser humano nunca está satisfeito com os fins alcançados. Este faz 

a sua existência entre a imanência e a transcendência. Esta existência geralmente é 

conflituosa e este conflito acontece no homem enquanto ser existente seja consigo 

mesmo, com o outro ou com o universo. 



É preciso, pois, relacionar o “ser” com o outro e com o universo, do qual faz 

parte. Jacques Monod, em Diálogos com Morin, com relação ao lugar do ser humano 

no universo, diz que “[...] a matéria não é a parte importante da vida e a vida não é a 

parte importante do homem.” (MORIN; Le MOIGNE, 2000, p. 141). É como se não 

fossem feitos um para o outro. Entretanto, há quem pense diferente, como Freeman 

Dyson (loc, cit), que talvez expresse melhor a relação do ser humano com o mundo: “O 

universo, alguma parte, sabia que o homem ia chegar” (loc. cit.). Morin, por sua vez, 

diz que “[...] o universo que conhecemos não é o universo sem nós, é o universo 

conosco” (ibid., p. 142). Esta discussão traz várias ramificações, mas, a que queremos 

pontuar aqui é a possibilidade do lugar privilegiado ocupado pelo ser humano na 

natureza e no universo. As relações de si para si, para com o outro e para com o mundo 

no seu entorno. Procurando não se deter por uma visão meramente antropocêntrica ou, 

pelo menos por agora, da visão criacionista –  que faz do homem e da mulher, criaturas 

criadas e colocadas no centro da criação (a sua coroa), o ser humano tem sido visto pela 

própria ciência como um ser distinto do universo que o circunda – é o ser pensante e 

pensador do universo. 

O labor científico se volta, de forma expressiva, para o exercer poder sobre as 

coisas e sobre os seres vivos. Poder que se torna mais opressor à medida que coincide 

com um savoir-faire (saber-fazer em determinada situação). Japiassu diz que “Somos 

levados a crer que o mundo está inflacionado de ciência, que ele, o mundo, padece de 

uma ‘doença’ científica irreversível ou incurável” (JAPIASSU, 1975, p. 12). O excesso 

de luz que vem da ciência produz também cegueiras. Viktor E. Frankl, professor de 

Neurologia e Psiquiatria na Universidade de Viena e fundador da logoterapia, no seu 

texto A Presença Ignorada de Deus, ilustra de modo interessante o que produz as 

cegueiras na maioria das práticas científicas: (vide gráfico também): 

 



Suponhamos que uma curva se localize num plano vertical e que este seja cortado por um 
plano horizontal. No plano de interseção, a curva projeta apenas os pontos de interseção: 
são cinco pontos isolados, aparentemente desconexos. Apenas na aparência não há 
conexão entre eles. Na realidade, a curva estabelece a sua interligação. As conexões, 
porém, não estão dentro, mas fora do plano horizontal, estão acima ou abaixo 
dele.(FRANKL, 1997, p. 83). 

 
 

 

 

 

 
Fig. FRANKL, V.E. – A Presença Ignorada de Deus, p. 83. 
 
 
A partir dessa analogia, podemos fazer uma conexão que faça sentido. Em um 

primeiro plano as mutações, assim como todas as evoluções, aparecem como eventos 

sem sentido, pois estão projetadas no plano de corte da ciência natural. Daí, surgirem 

como meros acasos, enquanto “[...] o sentido ‘mais elevado’ ou ‘mais profundo’ só 

pode se manifestar num outro plano, à semelhança da curva situada respectivamente 

acima ou abaixo do plano horizontal” (ibid., p. 83). Vale a advertência, no entanto, de 

que “[...] nem tudo pode ser compreendido quanto às conexões lógicas de forma 

teleológicas (ou final), mas apenas explicado de forma causal” (ibid., p. 83-4). Desse 

modo entende-se porque algo é e deve ser deste ou daquele modo, porque também algo 

é e, do modo que é apresentado, deve ser desprovido de sentido. “[Mas], apesar de tudo, 

é válido acreditar num sentido encoberto, que está acima de tudo, situado num outro 

plano, para dentro do qual devemos segui-lo” (ibid., p. 84). Ao fazer o seu recorte, que 

se faz necessário, o conhecimento científico além de perder o alcance, as projeções 

científicas perdem sua força e também perdem a sua utilidade e, a partir daí, emerge a 

fé:  

 

[O] que é in-compreensível (‘un-wiss-bar’), não precisa ser in-acreditável (‘un-glaub-
lich’). De fato, é impossível descobrir apenas pelo intelecto se, em última análise, tudo é 
desprovido de sentido, ou se existe um sentido encoberto por detrás de tudo. Embora não 
haja uma resposta intelectual a esta pergunta, é possível assumir diante dela uma decisão 
existencial. [...] Confrontado com estas duas possibilidades de pensamento [ter sentido ou 



a ausência dele], o homem que crê num sentido diz o seu fiat ou ‘amém’: ‘Assim seja, 
faço a opção por agir como se a vida tivesse um sentido infinito, além de nossa 
capacidade finita de compreensão, enfim, um supra-sentido.’ E com isso acaba se 
cristalizando uma verdadeira definição: ‘A fé não é uma maneira de pensar da qual se 
subtraiu a realidade, mas uma maneira de pensar à qual se acrescentou a 
existencialidade do pensador’. [Grifos nossos]. (FRANKL, 1997, loc. cit.). 

 

A fé, pois, não se trata de um mero salto no escuro, mas, sim, uma resposta da 

inteireza humana aos apelos de sua própria existência, dos desafios que vêm de fora de 

si e também de sua transcendência, do seu sentido último da vida, e da necessidade de 

sentir-se ancorado no absoluto, conceitos que serão explicitados mais adiante. Por isso 

mesmo a fé compreende, como diz Paul Tillich (1996), em sua obra Dinâmica da Fé, o 

ato da pessoa como um todo, presente em cada ser humano. Mesmo os mais céticos 

precisam de algo para crer, até mesmo para justificar as suas descrenças. A fé é o ato 

mais íntimo e global do espírito humano, envolve todas as suas dimensões. 

O ser humano é dotado de uma dimensão racional interfaceada com outra 

dimensão irracional. Aliás, em muitas situações elas se confundem.Talvez por isso, 

Glasersfeld, seguindo uma linha de pensamento similar, diz que as pessoas já nascem 

místicas. Os bebês, desde que nascem, têm uma relação não racional com suas mães. 

Certamente não é uma relação da qual se possa dizer ou captar racionalidade. “Na 

minha opinião, isso faz parte de um enorme entorno místico no qual vivemos; o 

ambiente é basicamente místico. Não sei como é este mundo. Tem todo tipo de formas 

e sentidos que não posso captar racionalmente” (ibid., p. 87), sentidos que não cessam 

na vida infantil, mas perduram, por toda nossa vida. O sujeito cognoscente tem, nele 

próprio e traz num halo, uma certa “espectralidade”, uma espécie de “espaço 

existencial” com matizes de racionalidade e afetividade, racionalidade e mística. 

Entretanto, mesmo que essa idéia possa ser contrariada, existe algo no humano não 

redutível, que transcende as explicações racionais, que coloca o humano, 

qualitativamente, para além das outras espécies. Mesmo com essa constatação, para 

Glasersfeld a limitação das distinções entre o que é racional e o que é “i-racional”, por 



exemplo, na verdade é mais uma “distinção lingüística, histórico-cultural, ligada ao 

desenvolvimento.” (ibid., p. 87). Essas distinções não têm apoio significativo através da 

história do conhecimento, pois as mesmas são conseqüências do condicionamento 

histórico-cultural e, talvez psicológico, particular, sobre as quais (as distinções) cabem 

questionamentos. Historicamente,  

 

Esforçam-se muito, mas por fim fracassam porque são magníficas teorias se 
concordamos previamente com os valores básicos que elas propunham, mas não há 
maneira de justificar esses valores racionalmente. Penso que isto pertence ao que 
denomino de mundo místico – que, em longo prazo, é muito mais importante que o 
racional. [...] Mas creio também que a maioria das pessoas que cresceu e se desenvolveu 
no mundo ocidental deve chegar por meio da razão, deve esgotar a razão a partir de 
dentro antes de poder provar algo diferente.[Grifos nossos]. (GLASERSFELD in: 
SCHNITMAN, org. 1996, p. 85). 

 
 

A racionalidade humana é, a partir mesmo de sua concepção, limitada. Aliás, falar 

de racionalidade é falar de uma idéia que traz, em muitas situações, um invólucro de 

nebulosidade. Não há inteira racionalidade na racionalidade humana, pois o ser 

humano, definitivamente, não é redutível à racionalidade, há muito de “i-racional” nele. 

Assunto que ainda será explorado mais adiante. Não se pode explicar a racionalidade de 

forma totalmente racional. Pearce pergunta a Glasersfeld: se a bruma que paira sobre a 

racionalidade é “parte deste mundo místico?” (ibid., p. 88) Por que não falar 

racionalmente sobre a mesma? A resposta foi a seguinte: “Se o fosse, tudo se 

desintegraria...” (loc. cit). A ciência em geral não consegue analisar, decifrar e 

responder suficientemente, talvez na sua maior parte, as questões pertinentes à 

complexidade da condição humana. Este é mais um motivo para nos determos com 

mais cuidado sobre essa condição e tentar reunir, sintetizar e expandir os 

conhecimentos, se possível. Esse conhecimento que ora propomos, sem nos 

desfazermos de grande parte do que já foi pensado sobre o ser humano, está sob os 

auspícios de novas luzes que surgem de vários lugares. Não são luzes quaisquer, 

mesmo porque estão nos frontes das discussões e queremos tirar bom proveito disto. 



Dentre esses saberes temos aqueles que propõem uma nova antropologia e, 

conseqüentemente, uma nova axiologia. Esses novos saberes têm se preocupado com a 

dimensão humana do espírito, como dimensão legítima e legitimadora, na existência 

humana em geral. Procuram juntar as partes cindidas na ciência clássica. Partes que 

fazem falta para a compreensão da totalidade humana. É o que veremos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAP. II O ESPÍRITO E A ESPIRITUALIDADE COMO 

TEMAS CANDENTES 

 

[...] ultrapassamos a visão do homem máquina e do homo natura, Frankl 
encontra o Homo Humanus, que usa o cinzel para eternizar na pedra um 
sentimento, que usa o canto ou a prece para comunicar o belo ou o santo. É 
também aquele que anseia pelo espiritual e vai além do impulso para eternizar 
uma idéia, uma obra ou alcançar o Eterno, o Supra-Sentido, no seio do próprio 
Deus (FRANKL, Viktor E., 1997, p. 9). 
 

Em muitas filosofias metafísicas, o sujeito confunde-se com a alma, com 
a parte divina ou, pelo menos, com o que em nós é superior, já que nele se 
fixam o juízo, a liberdade, a vontade moral, etc. Não obstante, se o 
considerarmos a partir de outro lado, por exemplo, pela ciência, só 
observamos os determinismos físicos, biológicos, sociológicos ou culturais, e 
nessa ótica o sujeito dissolve-se. (MORIN in: SCHNITMAN, D. F., org., 
1996, p. 45). 

 
 

 
Considerando a retomada das reflexões, mediante a utilização de meios como a 

literatura, especializada ou não, a multiplicação de debates e conferências, núcleos de 

pesquisas etc, o espírito e a espiritualidade humanos certamente estão entre os temas 

candentes de nossos dias. Esse assunto não somente está na ribalta das discussões como 

também surge e ressurge das mais variadas instâncias do conhecimento humano. Entre 

essas instâncias, estão aquelas que antes eram consideradas redutos da ciência dura, que 

não admitiam espaços mínimos para esse tipo de reflexão e subjetividades. Hoje 

podemos dizer que algumas temáticas, ainda que marginais, como as que abraçam a 

legitimidade da subjetividade humana e as que compreendem a multidimensionalidade 

e complexidade humanas, já começam a ganhar um certo status de cientificidade. É 

bem verdade, como diz R. Lewontin (2002), no seu A Tripla Hélice: gene, organismo e 

ambiente, essas novas propostas epistemológicas não são uma coisa certa, estão em 

processo. Mas, mesmo como processo, põem em xeque visões consagradas e sinalizam 

uma releitura da ciência. As novas perspectivas que surgem do confronto entre a ciência 



moderna e as novas teorias, por si só, trazem motivos mais que suficientes para 

repensarmos muito do que supostamente conhecemos.  

Entre essas perspectivas, estão as que compreendem o ser humano como ser 

complexo e multidimensional. Em meio a essas dimensões, não como mais uma, está a 

do espírito. A dimensão do espírito é a dimensão por excelência. Esta aparece em nossa 

proposta como dimensão organizadora das demais dimensões e expressa, pela 

consciência, a função de sentido à existência humana. Ela é fundamental para o 

desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões. Todas as dimensões 

humanas podem ser desenvolvidas, ainda que isso seja muito difícil de acontecer. Mas 

isso não é motivo forte suficiente para deixarmos de acreditar na viabilidade desse 

desenvolvimento.  

Este capítulo terá o seguinte desdobramento: primeiramente, estaremos 

destacando alguns novos olhares sobre a condição humana e, em seguida, a candência 

da temática sobre o espírito humano. Este abrasamento do tema sobre o espírito e 

espiritualidade humanos, não deixa de indicar a possibilidade de aceitação da 

espiritualidade como algo fundamental e legítimo na existência humana de forma bem 

abrangente. 

 

1 Outros Olhares Sobre a Condição Humana 

Nestas últimas décadas, mais precisamente a partir da segunda metade do século 

XX, algumas epistemologias vêm ganhando espaço e relevância, à medida que não só 

ampliam o leque de discussões sobre a complexidade humana, sobretudo, porque 

trazem qualidade a essas discussões. Essas teorias também têm discutido sobre alguns 

temas deixados de lado pela ciência clássica. O resultado de novas reflexões tem sido a 

constituição de uma nova consciência sobre o conhecimento, sobre a vida em geral e, 

particularmente, sobre a própria existência humana. Com relação à vida humana, são 



ressuscitadas as questões do espírito. Em relação a essas questões, são acrescidos novos 

ingredientes nas discussões e, sem as precipitadas exclusões e conclusões obliterantes, 

tem-se procurado, de certo modo, sanar a dívida para com o espírito humano. 

Nesse mesmo sentido, essas teorias retomam as discussões sobre os recortes 

científicos que desconsideram partes do homem, sem as quais sequer o homem se 

humaniza. O espírito humano aparece, às vezes, de forma confusa ou difusa entre um 

sem par de outros nomes que, na maioria dos casos, mais subtrai que incide alguma luz 

sobre ele. É certamente um tema candente e, por isso mesmo, carece de maior 

aprofundamento. O tema precisa ser mais aprofundado, não somente para dirimir 

algumas confusões, mas, principalmente, para compreender o indivíduo-sujeito de 

modo mais abrangente e contribuir significativamente para o seu desenvolvimento. 

Quando falamos de desenvolvimento, nos reportamos à pessoa humana em todas as 

esferas de sua existência.  

A nova perspectiva que temos do ser humano surge a partir da compreensão dos 

seguintes aspectos: a direção que o tema “espírito humano” vem assumindo pela 

mediação das novas incursões científicas e o entendimento da complexidade humana; a 

incursão sobre a existência da dimensão simbólica e espiritual do humano e, finalmente, 

o que a antropologia tem contribuído para essa nova perspectiva. 

 

1.1 Os novos rumos da ciência e a paradigmatização da complexidade  

Varela e colaboradores (2003), no texto A Mente Incorporada, fala  da necessidade 

que as novas ciências da mente têm de alargar as suas perspectivas em relação à 

“experiência humana vivida” e, ainda, em relação às mudanças que esta mesma 

experiência vem sofrendo. Em outras palavras, a experiência cotidiana precisa ser 

enriquecida pelos insights e pelas novas elaborações das ciências da mente.  



Retomando o pensamento de H. Atlan, no texto Com Razão ou Sem Ela, que versa 

sobre a existência de  “várias racionalidades, diferentes maneiras de se ter ‘razão’, 

legítimas, ainda que diferentes, que dão conta dos dados apreendidos pelos nossos 

sentidos” (Grifos do autor), (ATLAN, 1994, p.9). Na verdade, já a partir do último 

quadrante do século XIX e até os nossos dias, as ciências vêm explorando novos 

caminhos explicativos para o entendimento da relação sujeito-objeto. Entre as muitas 

linguagens que vêm surgindo, está a dos sistemas complexos, aqueles que elaboram 

suas construções teóricas a partir da base da dinâmica da vida.  

A partir da década de 70, do século XX, diferentes cientistas, atribuindo nomes 

diferentes, vêm desenvolvendo novas gramáticas explicativas sobre a realidade e, 

particularmente, sobre a vida mesmo, como: as “teorias de sistemas dinâmicos”, “teoria 

da complexidade”, “dinâmica não-linear”, “dinâmica de redes”, “teoria do caos” etc. 

Novas metáforas vão surgindo com a intenção de facilitar a compreensão da dinâmica 

da vida e visando as suas relações e complexidade. Essas metáforas revelam a 

necessidade de renovo da linguagem científica. As metáforas “envelhecem” e perdem 

sua vitalidade. Aliás, a ciência se faz em meios a metáforas. Só para citar algumas: 

atratores caóticos, fractais, estruturas dissipativas, auto-organização, 

multidimensionalidade e redes autopoiéticas. Estas se transformam em conceitos-chave 

expressivos em algumas abordagens da compreensão da vida em geral. Daí, essas novas 

teorias, antes marginais, ganharem cada vez mais espaço nas discussões nos mais 

variados setores do conhecimento humano, entre os quais, a da condição humana. 

São muitas as corroborações científicas indicadoras de que o ser humano é aquele 

que não simplesmente pensa, mas pode pensar com grande desenvoltura o que pensa. 

Todavia, mesmo levando em conta as múltiplas capacidades do gênio humano, ele até o 

momento não tem conseguido, de modo satisfatório, a sua auto-explicação. Em todo o 

ganho das múltiplas esferas de conhecimentos erigidas até então, estão embutidas as 



insuficiências e as limitações desses conhecimentos. Justamente em razão do 

reconhecimento dessas limitações, a partir mesmo das próprias reflexões científicas, 

emerge uma nova consciência, que ilustra bem o espírito da época na qual vivemos. Há 

uma atmosfera de insatisfação em relação a muito do que a ciência clássica engendrou e 

desenvolveu durante a história. Podemos dizer que fomos beneficiados em larga escala 

pelo gênio científico, não vemos motivos para negar isso. Entretanto, não há como 

negar também os seus malefícios, diante de tantos efeitos danosos vindos do mesmo 

gênio científico. Não podemos ficar insensíveis a isso. O conhecimento científico não 

está imune às insuficiências e deficiências que assinalam a própria condição humana. 

Cabe muito bem, em relação ao conhecimento científico, uma boa dose de suspeição. 

Fazem parte do lastro científico, incluindo todos os seus aspectos positivos, também as 

ambigüidades, os malogros, os equívocos, os erros, as ilusões, as incertezas, os 

impasses etc. 

As novas reflexões têm permitido cada vez mais intensamente o desenvolvimento, 

portanto, de uma “nova consciência”. Esta consciência surge na proporção em que o 

homem procura ensimesmar-se, visando o seu autoconhecimento. As reflexões feitas 

também têm indicado que o homem não deve ser ludibriado quanto às suas 

necessidades e desejos mais profundos. Uma vez enganado ou tenha o atendimento às 

suas necessidades sonegado ou postergado, é inevitável que pague, por isso, um alto 

tributo, ao preço mesmo de sua própria desumanização. O ser humano é, sem dúvida, 

um ser de carências5. Carência no sentido de falta de algo que nos pertence 

constitutivamente. No curso dos tempos,  o  homem  vem expressando incontáveis tipos  

 
_____________________________ 
5 Kujawski, no seu texto O Sagrado Existe, faz uma observação interessante sobre o termo. Para ele, 
“carência” é um termo que pode ser definido do seguinte modo: “Sabe-se carência não é o mesmo que 
falta. Se não tenho asas, se sou falto de asas, não tenho carência alguma, porque nunca tive, nem posso 
ter asas. Na hipótese que eu perca um braço ou uma perna, aí sim estou carente do membro perdido. Só 
vivemos carentes daquilo que nos pertencem constitutivamente” (KUJAWSKI, 1994, p. 20).  

 



de necessidades legítimos, originários, aqueles que perduram e que não são 

necessariamente produtos de uma época. Como se esse desatender não fosse o bastante, 

com muita freqüência essas necessidades originárias são substituídas por outras que 

acabam mais por produzir alienação6, as necessidades humanas são em grande parte 

suprimidas.  

A consciência da necessidade de enfrentamento dessas necessidades de 

sobrevivência, de ordem existencial e do valor, somada a outras emergentes, como o 

problema ecológico, o demográfico, o da exclusão social, em grande parte, é resultado 

das novas luzes dos conhecimentos produzidos, especialmente nestas últimas décadas. 

Não temos apenas um acúmulo ou soma de conhecimentos, mesmo porque 

conhecimento não é simplesmente acumulável. Esses novos conhecimentos e valores 

produzem e são produzidos por um número quase ilimitado de discussões, tanto sobre o 

mundo das coisas, sobre a dinâmica da vida, e principalmente sobre a pessoa humana. 

Dessas discussões, e tudo que decorre delas, emerge novas perspectivas de mundo e 

também da condição humana. À medida que os novos conhecimentos surgem, novos 

prismas de entendimentos aparecem. A conseqüência disso tem sido, geralmente, a 

possibilidade de cooperação e sinergia de conhecimentos e atitudes entre as pessoas. 

Os resultados desses novos construtos teóricos aparecem com cada vez mais 

robustez. Entre esses resultados, estão não apenas os novos saberes inscritos e ajustados 

a estes tempos mas, também, os novos valores que os acompanham. Esses saberes, em 

síntese, são traduzidos nos conhecimentos  familiarizados  com  um  novo  olhar sobre a  

_____________________________ 
6Alienação, segundo G. Cotrim, no texto Fundamentos de Filosofia: ser, saber e fazer, vem do latim 
alienare, que significa basicamente tornar algo alheio a alguém. Em termos filosóficos marxistas, que é o 
sentido que empregamos aqui, consiste em um processo pelo qual os atos de uma pes soa são governados 
por outros e se transformam em uma força estranha colocada em posição superior e contrária àquela que 
a produzir. “Na sociedade atual o processo de alienação atinge múltiplos campos da vida humana, 
impregnando as relações das pessoas com o trabalho, o consumo, o lazer, seus semelhantes e consigo 
mesmas.” (COTRIM, 1997, p. 29). 

 



relação sujeito-objeto. As contribuições  vindas  de  algumas teorias a exemplo da física 

Quântica7, entre outras, não podem ser apequenadas. A questão da relação sujeito-

objeto supõe, entre muitas coisas, o jogo da subjetividade e da intersubjetividade. O 

sujeito, nos confrontos consigo mesmo e com o outro, emerge a partir da percepção de 

“quem é” como indivíduo e como pessoa complexa. Esta percepção é a própria 

autoconsciência. 

A autoconsciência consiste, pois, na idéia de que, uma vez a pessoa tenha 

consciência de si mesma, aprende a relacionar-se também de modo complexo, não 

fragmentado, em um mundo igualmente complexo.  Morin (in: SCHNITMAN, org., 1996), 

no artigo Epistemologia da Complexidade, sobre a noção de sujeito e a complexidade, 

sugere que busquemos urgentemente um modo de pensamento que seja complexo (de 

com+ plexus = tecido junto), nas diversas áreas do saber humano e em todas as 

sociedades do globo. Assim, talvez compreendamos que os limites e as insuficiências 

de um pensamento simplificador não exprimem ou não explicitam as idéias de unidade 

e diversidade presente no todo. É preciso, pois, ir além dos modelos simplificadores 

vigentes que, por muito tempo, têm plasmado nossas idéias de modo que dificultam a 

capacidade de ver as coisas pelos olhos da complexidade. O principio da simplificação 

por mais fascinante que seja, ele não explica a natureza das coisas. Explica a maçã e a 

lua, mas não diz porque a maçã é maçã e a lua é lua. Em relação a isto, Morin diz: 

[...] se temos gravadas em  nós  essas  formas  de  pensamento que nos levam a reduzir, a  
 
________________________________ 
7A Física Quântica, segundo E. Morin; Jean-Louis Le Moigne (2000), no texto Inteligência da 
Complexidade (passim ), é originário de “quanta”, tendência das partículas atômicas, de caráter dual, que 
ora se apresentam como ondas que espalham, ora como partículas confinadas num volume muito 
pequeno. A teoria da Física Quântica comprova que nunca lidamos com coisas, mas com uma rede de 
conexões. O universo deixa de ser visto como uma máquina composta por uma infinidade de objetos e 
passa a ser percebido como uma rede interligada de relações. Na física quântica, segundo Morin, no seu 
Método III: o conhecimento do conhecimento: A partícula deixou de ser o tijolo elementar do universo 
para se tornar uma noção fronteira entre o concebível (o onda, o corpúsculo, o quark) e o inconcebível, 
estando o próprio concebível submetido a uma inevitável contradição entre os termos doravante 
complementares de onda e de corpúsculo, de unidade elementar e de inseparabilidade. (MORIN,1996, p. 
18-19). 



 
separar, a simplificar, a ocultar os grandes problemas, isto se deve ao fato de que reina 
em nós um paradigma profundo, oculto, que governa nossas idéias sem que nos demos 
conta. Cremos ver a realidade; em realidade vemos o que o paradigma nos pede para ver 
e ocultamos o que o paradigma nos impõe a não ver. Hoje, em nosso século, se estabelece 
o seguinte problema: podemos perguntar-nos se começou uma revolução paradigmática. 
Uma revolução orientada, evidentemente, em direção da complexidade. Creio que se 
pode colocar o problema em três planos: o das ciências físicas, o das ciências humanas 
(ou, mais extensamente, do conhecimento do homem) e o da política. (MORIN in: 
SCHNITMAN, org., 1996, p. 276). 
 

O paradigma da complexidade compreende quantidade de unidades, 

inseparabilidade, relações ou interações diversas e adversas, incertezas, 

indeterminações e fenômenos aleatórios. Este paradigma consiste na sistematização da 

crítica aos princípios de separabilidade, de objetividade, de hipóteses e conclusões 

calcadas em um saber fragmentado. O cerne do seu pensamento é ligar tudo o que está 

disjunto.  

A complexidade não atua a partir de suas ações separadas e isoladas, mas suas 

ações integradas e dependentes assumem outra forma de expressão e adquirem novas 

manifestações. Quando pensamos em um “todo”, são consideradas as partes integrantes 

e significativas deste todo, que mantêm suas particularidades e qualidades singulares. É 

importante vermos os recortes, enquanto estudo de aspectos que lhes são peculiares, 

mas não podemos perder a visão e compreensão do conjunto, na dimensão da 

complexidade do real. 

Morin utiliza-se da música, entre outras ilustrações, para pontuar a complexidade 

própria da vida e das coisas. A música é muito mais que uma simples junção de sons ou 

notas musicais distintas. Ela necessita de pelos menos três elementos essenciais, sem os 

quais não é música: ritmo, melodia e harmonia. Ao lado destes três elementos 

constituintes, enquanto unidade complexa, podemos relacionar ainda a interpretação 

individual de cada músico e seu universo de diferenciadores, como a emoção, a 

sensibilidade, a forma de aprendizado, que confere a esse músico um caráter único. Por 

isso, a música somente é música enquanto totalidade, com suas partes inseparadas e 



integradas. Semelhantemente ocorre com a complexidade do pensamento. O “todo” é 

complexo, inseparável e relacional. Para ilustrar isso, Morin, no texto Introdução ao 

Pensamento Complexo, cria a imagética de uma tapeçaria:  

 

Consideremos uma tapeçaria contemporânea. Comporta fios de linho, de seda, de 
algodão, de lã, com cores variadas. Para conhecer esta tapeçaria, seria interessante 
conhecer as leis e os princípios respeitantes a cada um destes tipos de fio. No entanto, a 
soma dos conhecimentos sobre cada um destes tipos de fio que entram na tapeçaria é 
insuficiente, não apenas para conhecer esta realidade nova que é o tecido (quer dizer, as 
qualidades e as propriedades próprias para esta textura) mas, além disso, é incapaz de nos 
ajudar a conhecer a sua forma e a sua configuração. [...]. (MORIN, 1990, p. 123-4).  
 
 

Neste caso não temos um globalismo, visto normalmente no “holismo”8, que supõe o 

relacional, há interligação das propriedades das partes do todo e vice-versa. Morin 

utiliza-se do termo hologramático9 para designar essa relação. Neste caso, entre os 

componentes, que são os fios utilizados para o tecimento do tapete, há um circuito de 

qualidades inibidas e invisíveis no sistema. Para que possamos Conhecer e entender tais 

qualidades é preciso percebê-las no processo de transformações desenvolvidas no todo 

após o processo de organização. Morin, no seu Método I: a natureza da natureza, diz 

que: 

A  concepção que aqui surge situa-se nos imediatamente  para  lá  do  reducionismo e  

 
_________________________ 
8 E. Morin (1977), no seu texto Método I: a natureza da natureza, tece críticas ao "holismo"  (de hólon), 
enquanto uma concepção que julga reducionista. É globalista, não considera devidamente as partes, 
remetendo as partes ao todo, isolando-o. No holismo, no pensamento moriniano, não está presente a idéia 
do circuito relacional, ou seja, da interligação das propriedades das partes à propriedade do todo e vice-
versa, pois no século XX, as idéias reducionistas e “holistas” ainda não se elevam até ao nível duma 
formulação desta ordem. Muito menos encontramos em Morin as idéias holísticas de misticismos, 
esoterismo ou mesmo exotérico. 
9 Para E. Morin (1977), “Hologramático” vem de holograma, que é por definição a imagem física cujas 
qualidade de relevo, de cor e de presença são devidas ao fato de cada um dos pontos incluírem quase 
todas as informações do conjunto que ele representa. Podemos dizer, a exemplo de nossas células, até a 
mais modesta célula de nossa epiderme, contém a informações genéticas do ser global (mesmo que 
apenas uma parte de informação se expresse, outra parte ficando inibida), que não só a parte está no todo, 
mas também o todo está na parte. A organização complexa do todo (holos) necessita, portanto, da 
inscrição (engrama) do todo (holograma) em cada uma das suas partes mesmo singulares. No universo 
vivo, este princípio, é o princípio eixo das organizações policelulares, vegetais e animais: cada uma das 
células contém o engrama genético de todo o ser; apesar disto, cada célula permanece com sua 
singularidade mesmo porque é controlada pela organização do todo (produzidas pelas interações entre as 
células), uma pequena parte da informação genética que ela contém se exprime nela; mas permanece ao 
mesmo tempo portadora das virtualidades do todo. 



 
do ‘holismo’, apelando para um princípio de inteligibilidade que integra a parte de 
verdade incluída num e noutro: não deve haver aniquilamento do todo pelas partes nem 
das partes pelo todo. Importa, portanto, esclarecer as relações entre as partes e o todo, 
onde cada termo remete para o outro [...] 

É que, em verdade, mais ainda que um reenvio mútuo, a inter-relação que liga a 
explicação das partes à do todo, e reciprocamente, é, de fato, o convite a uma descrição e 
explicação recorrente: a descrição (explicação) das partes depende da do todo, que 
depende da das partes, é no circuito: que se forma a descrição ou explicação [Partes 
ótodo]. 

Isto significa que nenhum dos dois termos é redutível ao outro (MORIN, 1977, p. 
120-1). 
 
 
Desse modo, segundo esta concepção de complexidade, é necessário que 

descartemos as idéias simplistas, reducionistas e disjuntivas. O pensamento 

hologramático, portanto, procura desfazer-se de todas as simplificações feitas (redução, 

subordinação, disjunção). Simplificações que se aglutinam em idéias geratrizes de um 

resultado comum: dissolver o indivíduo. A fragmentação ou desmembramento 

desidrata, distorce e dilui o ser humano. Aquilo que ignora ou nivela a unidade 

complexa e multidimensional do fenômeno vida faz o mesmo que ocultar, exorcizar, 

banir o indivíduo. Mesmo sabendo que as teorias não negam a vida dos seres vivos, que 

os indivíduos são indivíduos e que estes carecem de autonomia, ainda assim estas 

constatações parecem concernir apenas a aparência, o tato da superfície.  

Falta, pois, um pensamento complexo, um pensamento que seja capaz de unir 

conceitos paradoxais, como o do círculo relacional entre corpoóespírito. Conceitos 

como de retroação e de recorrência, que é o que ocorre nesse círculo de relações, são, 

na maioria das vezes, suprimidos e confinados a compartimentos fechados. Conceitos 

confinados a pensamentos e concepções segundo a ordem de disfunção, de separação e 

redução. Sobre os fundamentos que parcelam o humano, “é impossível pensar o sujeito 

e assim mesmo pensar as ambivalências, as incertezas e as insuficiências que há nestes 

conceitos, reconhecendo, ao mesmo tempo, seu caráter central e periférico, significante 

e insignificante” (MORIN in: SCHNITMAN, org., 1996, p. 55). O sujeito parcelado e 

descolado de sua contextura fica insustentável na relação com o objeto. Essa 



insustentabilidade ocorre “porque não se pode pensar no objeto sem o sujeito e nem no 

sujeito sem o objeto” (ibid., p. 56). Deve-se pensar o sujeito no contexto no qual ocorre 

o vivido, onde a vida acontece com sua própria trama, em sua complexidade. Em outros 

termos, o que se requer em relação ao sujeito e à subjetividade deste, é a reivindicação 

do pensar em termos globais, sistêmicos e complexos.  

A complexidade é a forma como devemos ver o mundo e a pessoa humana. Os 

seus principais teóricos, como E. Morin, Le Moigne, Joel de Rosnay, Jacques Ardoino, 

H. Atlan, I. Prigogine, propõem esta como um modelo, uma espécie de guia para 

encaminhar um diálogo com os fenômenos organizacionais físicos, biológicos, 

antropológicos, ideológicos etc. A complexidade invade o universo. Para Morin é 

necessário paradigmatizar a forma do pensar complexo. O sistema cria a complexidade, 

a mantém e a desenvolve. Portanto, já não existe, em lugar algum, uma base empírica 

simples, uma base lógica simples para considerar o substrato físico. Para Morin, “O 

simples não passa dum momento arbitrário de abstração, dum meio de manipulação 

arrancado às complexidades” (MORIN, 1977, p. 143). O simples é complexo.  

A nova consciência que recai sobre a pessoa humana, certamente, ocorre em meio 

a um turbilhonamento de idéias e atitudes que visam aprimorar o foco, ainda mais do 

nosso olhar sobre a condição humana. A condição humana é complexa e, 

definitivamente, não é por vias da simplificação que iremos abraçá-la. Reiteremos a 

importância das luzes provenientes das mais variadas especialidades científicas, mas 

focalizar o ser humano inteiro, a partir dessas lentes isoladas, é impossível. Não 

queremos dizer que a complexidade supõe o fim dos especialistas ou que tem a solução 

definitiva para o problema da condição humana. Certamente que não. O que a 

complexidade propõe é a superação da idéia de especialista, no sentido clássico, ou do 

superespecialista. A complexidade propõe, sim, um diálogo contínuo entre essas 

especialidades. O real ou a realidade não é especialista. Os problemas são tocados por 



muitas especialidades ou saberes, mas geralmente vão além destes. Daí a necessidade 

de um olhar complexo, no qual aumentam nossas chances de tanger os mistérios do 

real. No caso específico aqui, o real diz respeito à compreensão da complexidade e 

multidimensionalidade humanas. Nesta complexidade e multidimensionalidade, 

encontramos a dimensão simbólica e espiritual humanas. Como podemos tatear a 

dimensão simbólica e espiritual pelos olhos da complexidade? 

 

1.2 Uma perspectiva das dimensões simbó lica e espiritual humanas  

O homem como ser simbólico é um tema que encerra muitos desdobramentos e 

abordagens. É um grande desafio, pois, utilizar uma lente teórica única que, por si só, 

permita identificar, a partir da dimensão simbólica, a dimensão espiritual humana. A 

dimensão simbólica consiste na capacidade e na necessidade humana de produzir 

símbolos. Ela é desenvolvida mediante a relação do homem com o universo de 

símbolos. Este universo simbólico, se por um lado é produzido pelos homens, por outro 

lado, os próprios homens são produzidos por ele. A dimensão simbólica humana 

acontece em meio a outras dimensões, que cooperam entre si. A multidimensionalidade 

humana compreende, entre outras, a dimensão biológica, a dimensão psicológica, a 

dimensão do espírito. Podemos fazer distinções entre essas dimensões, mas precisamos 

entender que elas não acontecem ou se desenvolvem isoladamente. 

Quando focamos o conhecimento e o autoconhecimento humanos, é necessário 

que consideremos pelo menos dois aspectos ou, mais precisamente, dois tipos de 

influências que ocorrem sobre a pessoa humana: a influência da herança genética, isto 

é, a das potencialidades do indivíduo (hereditariedade) e a influência exercida pelo 

meio, no qual o indivíduo que conhece e se autoconhece faz parte. Muitos estudos 

feitos sobre a hereditariedade e o meio, como os efetuados por Richard Lewontin (2002, 

p. 46-74), exposto no texto A tripla Hélice: gene, organismo e ambiente , concordam 



sobre a influência de ambos no desenvolvimento da pessoa humana. Contudo, tem-se 

discutido o grau de influência que, de modo separado ou conjugado, a hereditariedade e 

o meio exercem sobre este mesmo indivíduo. Em relação ao grau de influência, 

suscitamos as seguintes perguntas: como esse universo simbólico é desenvolvido? 

Como construímos a realidade? 

Essas duas perguntas exigem algumas ponderações prévias, alguns pressupostos, 

antes que se ofereça alguma resposta. Dentre tais pressupostos, está o próprio processo 

de formação ou maturação humana. R. Deldime e R. Demoulin dizem que este processo 

permanente de maturação humana tem como base as contribuições respectivas da 

hereditariedade e do meio ao organismo na dinâmica do seu desenvolvimento. 

Somando-se a essas contribuições, “estudos realizados neste domínio permitem 

confirmar a importância do processo interno, pelo qual o indivíduo evolui...” 

(DELDIME & DEMOULIN, 1977, p. 175). Sem perder de vista as perguntas feitas 

acima, outra é inevitável: podemos afirmar que certas condições externas poderão 

alterar (acelerar, retardar ou mesmo impedir) o processo de desenvolvimento humano? 

A despeito de muitos estudos feitos, os avanços não têm sido contabilizados no nível de 

atender plenamente as expectativas. O que podemos conferir é a conjugação de fatores 

básicos e coalescentes que nos oferecem em parte aquilo que conhecemos do ser 

humano. Entre tais fatores, podemos encontrar: 1) o crescimento mental acontece com o 

crescimento orgânico; 2) o desenvolvimento mental depende da maturação física e 

nervosa do organismo. No primeiro caso, o crescimento mental não pode ser separado 

do crescimento orgânico. A polarização desses conceitos dificulta a compreensão do 

processo de maturação humana. No segundo caso, “o crescimento mental está profunda 

e inseparavelmente ligado ao crescimento do sistema nervoso. O crescimento é um 

processo de estruturação [que por sua vez...] induz mudanças correspondentes nas 

estruturas do comportamento” (loc. cit.). De modo que o indivíduo permanece dono de 



seu percurso no processo permanente de maturação. Gesell, falando sobre a organização 

do comportamento humano em um meio cultural, diz que: 

 

Os elementos que constituem todo seu ambiente são quase infinitos: o organismo 
escolhe em meio desta infinidade... 

Estes dados são de natureza a tranqüilizar aqueles que temem os determinismos e 
aqueles que receiam os condicionamentos. Parece que o indivíduo não poderá ser 
totalmente condicionado do exterior, como também não poderá ser inteiramente 
determinado por suas características inatas. 

Imagine como seria nossa humanidade se os condicionamentos do meio não 
deparassem com a resistência de nossas individualidades biológicas. Seríamos robôs. O 
mesmo aconteceria se os fatores hereditários fossem os únicos a nos determinar. Isto seria 
a negação de toda a liberdade. (GESELL apud DELDIME; DEMOULIN, 1977, p. 180). 

 

É preciso, pois, ultrapassarmos as idéias que condicionam e determinam o 

indivíduo a partir de certos fatores, isolados ou não, se quisermos avançar na 

compreensão da complexidade humana, muitas vezes ocultada nessas condições de 

isolamentos. Em outros termos, devemos não apenas mirar o sujeito em si, o aparente, o 

identificável pelas ciências empíricas, mas também o seu universo abstrato, às vezes 

latente, que não apenas é produzido pelo homem, mas que também o produz. Vale 

salientar, no entanto, que a resistência do indivíduo humano ao condicionamento 

externo não está circunscrita apenas ao universo simbólico, é bem mais complexa.  

 

1.2.1 A construção do universo simbólico 

Ernst Cassirer, na sua obra Antropologia Filosófica, diz que a clave que designa a 

natureza humana é o símbolo. Cassirer diz que há uma necessidade de uma revisão 

crítica de muitos princípios científicos que versam sobre o humano. Por exemplo, os 

esquemas adotados não são apenas diversos entre as ciências, são também em muitos 

casos contraditórios. Existe uma diferença enorme entre o orgânico e o inorgânico, só 

para citar. Em razão disso, é preciso um novo esquema geral de investigação, adequado 

a esses casos. “A vida é uma realidade última e que depende de si mesma; não pode ser 

descrita ou explicada em termos da física ou da química”. (CASSIRER, 2003, p. 45). 



Von Uexküill chega, pelos princípios empíricos, que é ingênuo supor que existe uma 

realidade absoluta de coisas que tenham validade para todos os seres viventes. “A 

realidade não é uma coisa única e homogênea; é, ao contrário, imensamente 

diversificada, possuindo tantos esquemas e padrões diferentes quantos diferentes 

organismos existam” (UEXKÜILL apud CASSIRER, loc. cit.). Cada organismo tem 

um universo próprio e uma “experiência” peculiar e intransferível de espécie para 

espécie. 

Os organismos carregam algo de mais amplo do que revelam os olhares pontuais e 

menos profundos. Dizer que os organismos são resultados de uma adaptação não passa 

de um sentido vago, mas certamente eles estão internamente coordenados com o seu 

ambiente. O organismo não tem condições de sobreviver sem essa cooperação com o 

meio no qual está inscrito. As leis biológicas governam a vida, pelo menos é o que 

parece para alguns. Do mesmo modo, o homem e a mulher estão sujeitos a essas leis. 

Entretanto, o ser humano apresenta uma característica nova, uma “marca distintiva” que 

parece diferenciá-lo de outros viventes. “Seu círculo funcional não somente tem-se 

ampliado quantitativamente, mas também tem sofrido mudança qualitativa” (ibid., p. 

47). O ser humano tem um modo sem igual de lidar com o ambiente no qual está 

inserido. Os seus sistemas receptor e efetor, altamente desenvolvidos - outros animais 

também o tem de modo rudimentar-, lhes possibilitaram a criação de um universo 

simbólico refinado, de altíssima complexidade. Comparado a outros viventes, o ser 

humano tem uma realidade incomparavelmente ampliada. É capaz de raciocinar com 

tamanha complexidade, como fazer reflexão. Para Teilhard de Chardin, na sua obra O 

Fenômeno Humano, o ser humano é totalmente “outro” em relação aos demais 

viventes:  

O animal sabe. Mas, certamente, ele não sabe que sabe: de outro modo, teria há muito 
multiplicado invenções e desenvolvido um sistema de construções internas. 
Conseqüentemente, permanece fechado para ele todo um domínio do Real, no qual nos 
movemos. Em relação a ele, por sermos reflexivos, não somos apenas diferentes, mas 



outros. Não só simples mudança de grau, mas mudança de natureza, que resulta de uma 
mudança de estado. (CHARDIN, 1970, p. 187). 

 

Cassirer (2003), fazendo a mesma comparação, fala que existem muitas 

diferenças entre as reações orgânicas e as respostas dos seres humanos. Em relação aos 

animais, estes têm uma resposta concreta, direta e imediata em relação aos apelos 

externos. O ser humano, por sua vez, tem suas respostas, na maioria das vezes, 

demorada. Isso porque suas respostas são muitas vezes interrompidas e retardadas. O 

homem não tece seu desenvolvimento de forma regular: em alguns momentos avança e 

em outros retrocede, em outros parece paralisado e assim por diante. A utilização de sua 

complexa capacidade de pensar é uma das explicações para que suas respostas sejam 

lentas. O processo lento do pensamento parece, em primeiro plano, uma vantagem 

ambígua. Essa capacidade humana pode ser usada tanto para garantir sua existência 

complexa como para sua autodestruição. J. J. Rousseau, citado em Cassirer, disse que o 

humano se corrompe, é um animal depravado. A sua capacidade de ultrapassar os 

limites orgânicos, ir além dos limites de outros viventes, pode representar não apenas 

vantagens, mas, também, sua própria deterioração. Ele complementa:  

 

O homem não pode escapar de seu próprio logro, não pode escolher outro remédio 
que não o de adotar as condições de sua própria vida; já não vive somente em um puro 
universo físico senão em universo simbólico. A linguagem, o mito, a arte e a religião 
constituem partes deste universo, formam os diversos fios que tecem a rede simbólica, a 
urdidura, o conjunto de fios tecidos da experiência humana. Todo progresso em 
pensamento e experiência confirma e reforçam esta rede. (CASSIRER, 2003, p. 47).  

 
 

A complexidade humana não permite a redução do universo simbólico a uma 

simples relação entre o biológico e o simbólico. As relações humanas, sejam elas quais 

forem, são complexas. Não é possível reduzir o homem ao universo simbólico e, do 

mesmo modo, não podemos reduzi-lo à esfera biológica. O universo simbólico não é 

tangível. Serve a um só tempo de cenário no qual o ser humano interage com todas as 

esferas nas quais está inserido, consigo mesmo e com os outros. Neste universo do 



abstrato são criados símbolos, são conferidas ao homem as capacidades de atribuir o 

significado e o sentido pertinentes para quase tudo. O indivíduo é, então, sujeito 

biológico, genético, mas também simbólico, mas não apenas isso. O ser humano não é 

produto de uma somatória de dimensões, mesmo porque num feixe complexo de 

relações surgem novas qualidades. Qualidades que, além das que aparecem, outras 

podem muito bem estar virtualizadas (como potência) ou ocultadas, que não 

emergiriam sem esse feixe complexo de relações.  

A realidade simbólica humana, portanto, não deve ser negada e diminuída. Negá-

la ou diminuí-la é desumanizar o homem. Este universo simbólico é uma construção 

legítima e parte integrante da totalidade do ser humano, sem a qual comprometeria sua 

própria humanidade. Diferente dos animais o homem não pode arrostar a realidade 

“face à face” de modo imediato. “A realidade física parece retroceder na mesma 

proporção que avança sua atividade simbólica” (ibid., p. 48). O homem caminha para 

dentro e para fora de si. Ao tratar consigo ou com o mundo, se envereda pelas formas 

lingüísticas, concebe imagens, sinais, símbolos míticos e místicos, entretanto, “não 

pode ver ou conhecer nada senão através da interposição deste meio artificial” (loc. 

cit.). Esta situação não muda, em se falando da esfera teoria ou prática. A tecedura da 

vida humana ocorre entre emoções, esperanças, contemplações e recolhimentos, 

sonhos, fantasias, amor, ódio, ilusões e desilusões e cria um espectro de imagens no 

qual desenvolve sua existência. 

Cassirer propõe, mais que uma redefinição, uma correção e ampliação da 

definição clássica de homem. A despeito dos irracionalismos tão propalados em nosso 

tempo, cabe ainda a definição de homem como ser racional. “A racionalidade é um 

acontecimento inerente a todas as atividades humanas” (ibid., p. 48). Esta racionalidade 

é encontrada nos mitos, no âmago das superstições e das grandes ilusões. Em relação à 

mitologia, por exemplo, (loc, cit.) “não é uma massa bruta de superstições ou de 



grandes ilusões, não é puramente caótica, pois possui uma forma sistemática ou 

conceitual”. O engano ou o equívoco humano não é puramente um caos, pois mesmo aí 

aparecem formas organizadas de pensar. Não se pode ignorar, no entanto, que é 

impossível garantir à estrutura do mito o status de racionalidade. A linguagem, que dá 

embasamento ao diálogo do homem consigo e com o mundo, tem sido compreendida, 

em muitos casos, como tendo fisionomia racional ou surge mesmo a partir das fontes da 

razão, mesmo que essa definição não alcance todo o campo da existência humana. Na 

linguagem, de maneira geral, toma-se a parte pelo todo. Entretanto, junto com a 

linguagem conceitual, temos outros tipos, como a das emoções, a poética, a do 

recolhimento e a da adoração.  

Em princípio, segundo Cassirer, a linguagem não expressa simplesmente 

pensamentos ou idéias, mas principalmente sentimentos e emoções. Se concebermos 

uma religião, por exemplo, apenas na esfera da racionalidade, como propôs Kant, essa 

religião não passa de pura abstração. Esse tipo de religião formada a partir de 

abstrações, existe apenas como forma ideal, mas apenas como sombra de uma 

religiosidade genuína, daquela que acontece na vida concreta das pessoas. Desse modo, 

a razão é “um termo verdadeiramente inadequado para abarcar as formas da vida 

cultural humana em toda sua riqueza e diversidade, todavia todas essas formas são 

formas simbólicas” (CASSIRER, 2003, p. 49). Em sendo assim, definir o ser humano 

como animal racional não é suficiente. O homem também é um animal simbólico. 

Somente quando discernimos as suas características singulares é que passamos a 

compreender a vocação complexa que se apresenta ao homem e a mulher, como seres 

simbólicos e espirituais que são. 

 

1.2.2 A construção da realidade 

Quando olhamos uma dada realidade é possível nos mantermos imune a ela, sem 

sermos afetados e alterados por ela? Certamente não. Não precisamos de 



conhecimentos sofisticados para constatar que somos afetados, ora mais ora menos, por 

aquilo que nos cerca. Somos seres alterados – de alter. Somos seres produtores e 

produzidos.  

Para Morin, “Enquanto o observador mede o real, o real dá a medida do espírito 

do observador” (MORIN, 1977, p. 321). As pessoas não devem apenas abrir os olhos é 

preciso aprender a enxergar. Enxergar é uma atividade não apenas dos olhos, aliás, não 

são estes que enxergam, enxergar é resultado de uma atividade cerebral. Isso equivale a 

dizer que o nosso olhar é uma atividade cerebral imersa em uma cultura. Enxergamos 

com aquilo que a nossa cultura permite que enxerguemos. Aprender a olhar é mais que 

uma necessidade é um exercício indispensável para quem se propõ e transcender os 

limites do aparente. 

Definitivamente não é fácil nos livramos das pantalhas que obscurecem nossa 

visão e nos impedem de ver ao longe. Ribas, citado por Morin, diz que “o olhar só 

alcança distância longínquas quando o dono do olhar se permite a admirar-se com o que 

vê.” (MORIN, 1977, p 95). Para isso é preciso deixar o olhar perscrutar todas as 

direções e, como Fernando Pessoa disse, é importante deixar-se possuir pelo “pasmo 

essencial” (loc. cit.). William Barclay, no texto Palavras Chaves do Novo Testamento, 

fala sobre o “olhar da alma que ‘se perde em admiração, em amor, e em louvor’.” 

(BARCLAY, 1985, p. 34). Moisés, personagem bíblico, pelos olhos da fé, olhava 

persistentemente para Javé como quem olha o invisível (Epístola aos Hebreus 11:27). É 

desse modo que construímos a realidade, donde procedem o imaginário, os mitos e as 

expressões religiosas.  

Em resposta à questão: Como construímos a realidade?, S. Guerriero (2003), no 

texto Antropos e Psique: o outro e sua subjetividade, faz o seguinte observação:  

 

Tudo aquilo que chamamos de realidade é socialmente construído através dos 
códigos simbólicos, na maioria das vezes inconscientes, e interiorizados por nossas 
mentes. O ser humano vive imerso em representações imaginárias instituídas na e pela 



coletividade e vivenciadas no âmago da subjetividade. A estruturação que ordena o 
mundo não se apresenta de maneira objetiva e sim como um fenômeno psíquico, 
consciente ou não (GUERRIERO in: GUERRIERO, org. 2003, p. 97). 

 
 

De fato, o real não é percebido diretamente, de maneira objetiva. Não nos 

confrontamos com o real de modo passivo. Na intriga da vida, no ventre da história, no 

tempo e no espaço, construímos de modo diverso e ativo as nossas interpretações que 

orientam nosso sentido de verdade, os valores de nossa existência. Nada se constrói no 

vazio. Por isso mesmo, como diz Guerriero,  

 

[Quanto aos valores, longe] de constituírem orquestrações fantasiosas, o mito e a 
religião são expressões cognitivas imaginárias que os povos estabelecem na tentativa 
sempre presente de construir representações do mundo (loc. cit.). 

 
A multidimensionalidade humana supõe a dimensão simbólica associada a outras 

dimensões. A dimensão simbólica acontece ao mesmo tempo em que a dimensão 

espiritual, por exemplo. Tanto uma como outra fazem parte da condição humana e nesta 

condição são desenvolvidas. Assim como a dimensão simbólica precisa de outras 

dimensões, o que ocorre com a dimensão espiritual não pode ser diferente. Ambas não 

podem ser vistas isoladamente. Elas dependem das demais dimensões e, ao mesmo 

tempo, fazem interfaces entre si e manifestam-se a partir destas interfaces. Em relação 

especificamente à dimensão espiritual, denominada também de noológica, às vezes, é 

vista apenas como dimensão estrita das esferas religiosas e, por isso, recebe bem mais 

atenção nos redutos religiosos, como nas igrejas cristãs, sinagogas, mesquitas, 

comunidades místicas, sessões espíritas etc. O nosso compromisso aqui é mostrar que a 

dimensão espiritual, a exemplo da simbólica, permeia toda a existência humana – ser, 

estar, saber e o fazer no mundo -, e que pode ser desenvolvida em estrito ou largo 

espectro. Em outras palavras, pode ser desenvolvida nas diversas áreas da existência 

humana, não estritamente religiosa, como na da arte, na solidariedade, na 

intelectualidade, mediante o cuidado pela Terra etc. Podemos dizer que, de certo modo, 



em toda a cultura humana, tanto naquilo que ela tem de bom ou de mau, temos as 

expressões do espírito. Para evitar idéias generalizantes, falaremos de espiritualidade no 

seu sentido positivo. Dizendo de outra maneira, seriam as expressões do espírito 

humano que contribuem para o bem do indivíduo, da sociedade e da humanidade como 

um todo. Veremos a espiritualidade, pois, a partir de princípios axiológicos (valores 

fundamentais) – aqueles socialmente aceitos. 

 

1.3 Os novos humores antropológicos 
 

A ciência, em sua maior parte, tem contribuído indubitavelmente com o 

conhecimento da condição humana. Esse conhecimento depende de várias áreas do 

saber, como o das ciências humanas, o da reflexão filosófica, o das descrições literárias, 

mas também das ciências naturais, como o a Cosmologia, ou das ciências da Terra e o 

da Ecologia. A cultura científica nos permite apresentar um tipo de conhecimento que 

sistematiza os saberes anteriormente dispersos e compartimentados. Despertam-nos 

para questões fundamentais, como: o que é o Cosmos? O que é o nosso planeta Terra? 

De onde viemos e para onde vamos, caso estejamos caminhando para algum lugar? O 

que é a vida? A despeito de somente poder tocar na superfície destas questões, a 

condição humana está inserida no desdobramento delas. O próprio sentido da existência 

humana confunde-se com a existência do Universo. Não temos a pretensão de fazer 

algum desdobramento das questões levantadas, mas, apenas, ressaltar alguns aspectos 

que dizem respeito diretamente, ou mais estritamente, à condição humana. 

Para Morin (2000), em seu livro A Cabeça Bem-Feita: repensar a reforma – 

reformar o pensamento, o ser humano surgiu marginalmente na natureza e, à medida 

que se desenvolveu, marginalizou-se ainda mais. Somos os seres viventes radicalmente 

distantes dos demais animais. Pelo menos é o que aparenta, somos os únicos com 

qualidades tão refinadas e extremamente complexas. Somos os únicos seres vivos, neste 



Planeta, que são dotados de um aparelho neurocerebral hipercomplexo. Somos também 

dotados de uma linguagem complexamente articulada para comunicação 

interindividual. Somos os únicos que dispõem da consciência. A pesquisa do cosmos ou 

mesmo a do ser humano, equivale a penetrar numa aventura desconhecida, na qual o 

pesquisador é, a um só tempo, desbravador e desviante. Nesta busca necessária e 

teimosa de conhecer o homem, temos obtido muitos avanços, mas também grandes 

equívocos. O agravativo disso é que, quando nos equivocamos, qualquer progresso nos 

distanciamos ainda mais dos autênticos avanços. A vida e a realidade são como alvos 

móveis, não esperam por nós, não estão lá para serem atingidas por um franco atirador 

–  homens ou mulheres de ciência. A vida faz sentido no seu sentido vivo.  

As ciências do homem retiraram toda significação biológica a estes termos: ser 
jovem, velho, mulher, homem, nascer, existir, ter pai e mãe, morrer – essas palavras 
remetem apenas a categorias socioculturais. Só readquirem sentido vivo quando as 
conceituamos em nossa própria vida privada. A Antropologia que exclui a vida de nossa 
vida privada é uma Antropologia privada da vida. (MORIN, 2000, p. 36). 

 

Morin diz que conhecer o humano não é separá-lo do Universo, mas justamente 

situá-lo nele. Carregamos conosco o mundo físico, o mundo químico, a vida, e, ao 

mesmo tempo, estamos separados de tudo isto pelo pensamento, consciência e cultura. 

Os conhecimentos provenientes de vários lados, como da Cosmologia, das ciências da 

Terra, das ciências humanas, da Ecologia, da Biologia, nos dão informações 

importantes que nos permitem situar a dupla condição humana: natural (dentro da 

natureza) e metanatural (distanciado dela). Estamos plantados na natureza e ao mesmo 

tempo fora dela. Por um lado, somos seres cósmicos, físicos, biológicos, cerebrais. Por 

outro somos seres culturais, espirituais etc..  

Somos filhos do cosmos, mas, até em conseqüência de nossa humanidade, nossa 
cultura, nosso espírito, nossa consciência, tornamo-nos estranhos a esse cosmo do qual 
continuamos secretamente íntimos. Nosso pensamento e nossa consciência, que nos 
fazem conhecer o mundo físico, dele nos distanciam ainda mais. (ibid., p. 38). 

 



Podemos, pois, integrar e distinguir o destino do humano dentro do Universo, mas 

somente uma nova cultura científica nos permitirá oferecer um “novo e capital 

conhecimento à cultura geral, humanística, histórica e filosófica, que, de Montaigne a 

Camus, sempre levantou o problema da condição humana” (loc. cit.). O ser humano é 

natural e, ao mesmo tempo, supranatural. Ele é distinto da natureza viva e física porque 

emerge pela cultura, pela espiritualidade, pelo pensamento, pela consciência. O ser 

humano é um ser complexo. “[O que é humano] não se reduz absolutamente à 

animalidade, mas, sem animalidade, não há humanidade”. (Grifos do autor). (loc. cit.).  

O conceito de ser humano, para Morin (2000, op. cit. ), pode ser expresso, mas não 

reduzido, por uma espécie de dupla entrada: a esfera biofísica e a psicosociocultural. 

São entradas que recorrem uma à outra. A complexidade humana é revelada por ter 

formação totalmente, ao mesmo tempo, biológica e cultural. O ser humano é totalmente 

biológico quanto ao seu cérebro, boca, sexo, mãos etc.; é totalmente cultural quanto ao 

falar, cantar dançar, rezar, amar, meditar, etc. Mas, ao mesmo tempo, beber, comer, 

defecar, estão presas a normas, valores, proibições, mitos, símbolos, ritos, etc. Todas 

essas coisas, das mais gerais às mais específicas, põem em movimento o nosso corpo, 

nossa vida. A condição humana foi autoproduzida pelo desenvolvimento de nossas 

qualidades naturais (esfera biológica) e supranaturais (esfera simbólica/cultural). O ser 

humano complexo reclama, pois, sua própria recomposição. Precisamos devolver-lhe a 

complexidade que se pulverizou nas fragmentações disciplinares. 

As ciências humanas também desempenham um importante papel na interpretação 

e nas demandas do indivíduo-sujeito. Entretanto, paradoxalmente, essas ciências 

humanas, pelo fato de geralmente estarem desligadas e fragmentadas, são as que 

oferecem menos contribuições ao estudo da condição do homem. Do mesmo modo que 

as ciências biológicas pecam por pulverizar a noção de vida, as ciências humanas, em 



razão da compartimentação do saber, anulam a noção de homem. A relação de 

indivíduo-sujeito, espécie, sociedade acabam por esconder a sua própria humanidade. 

Lévi-Strauss disse que “o fim das ciências humanas não é revelar o homem, mas 

dissolvê-lo em estruturas” (MORIN, 2000, p. 41). Em nome de uma unidade 

antropológica, precisamos de uma ciência antroposocial que aprenda a religar os 

saberes. Precisamos de uma ciência que compreenda o homem em sua unidade e em 

suas diversidades individuais e culturais. 

Enquanto aguardamos essa religação dos saberes, é necessário que o ensino, das 

mais variadas áreas do saber acumulado pela humanidade, se incline à necessidade de 

se conhecer mais sobre a do indivíduo-sujeito. As disciplinas estariam atentas, a 

despeito de suas especificidades, que o ser humano é irredutível, indissolúvel. Assim, 

todas as disciplinas, tanto do campo das ciências naturais como no campo das ciências 

humanas, estariam mobilizadas, convergindo para a condição humana. Esse é um 

assunto que retomaremos mais adiante. 

A própria cultura da humanidade traz igualmente importantes contribuições para o 

estudo do indivíduo-sujeito. O estudo da linguagem, nas suas formas mais expressivas 

como a forma poética e literária, religiosa, sinalizam o caráter original da condição da 

humanidade. A cultura das humanidades é um campo extremamente fecundo. Seja pela 

religião, pelos ensaios, pelo cinema, pela literatura, pela poesia, pelas artes, enfim pela 

filosofia, são todos pistas fundamentais que nos introduzem nos nuances do universo do 

indivíduo-sujeito. A filosofia, por exemplo, tem procurado retornar à sua vocação 

reflexiva em relação a todos os aspectos do saber e dos conhecimentos. Ela poderia se 

valer disso e fazer convergir esses mesmos saberes sobre a condição humana.  

Morin (in: MORIN, org., 2001), no livro A Religação dos Saberes: o desafio do 

século XXI, diz que a tomada de consciência sobre o indivíduo-sujeito nos remonta a 



toda produção do espírito humano. A despeito de não termos, com especificidade, uma 

ciência do homem que vise religar os saberes produzidos, uma nova consciência tem 

procurado promover a convergência de várias ciências. Têm sido cada vez mais 

freqüentes as aproximações entre as ciências naturais e as ciências humanas; entre as 

culturas da humanidade e as culturas religiosas etc., com o intuito, dentre outros, de 

aprofundar os conhecimentos sobre a condição do indivíduo-sujeito. Essa tomada de 

consciência tem nos conduzido ao enfrentamento de problemas vitais e de difícil 

solução. Entre tais problemas, é retomado aquele que trata do homem como ser 

espiritual.  

As demandas decorrentes do problema do homem, como ser espiritual, têm sido 

visitadas por cientistas, filósofos, teólogos, entre outros. O filósofo Emmanuel 

Mounier, em seu texto O Personalismo, pode nos assegurar algumas contribuições, não 

sem alguma discordância por parte de outros filósofos, sobre o problema humano. Para 

ele, por exemplo, a pessoa não é um objeto que pode ser isolado para estudo. A nossa 

existência é incorporada. Não há paradoxo entre os mundos do corpo e os do espírito. 

Para ele, a pessoa está mergulhada na natureza: “O homem é corpo exatamente como é 

espírito, é integralmente ‘corpo’ e é integralmente ‘espírito’ (MOUNIER, 1976, p. 39). 

O homem, dos seus mais primários instintos, comer, reproduzir-se, é capaz de passar a 

artes sutis, como: a culinária e a arte de amar. “Uma dor de cabeça, no entanto, detém o 

grande filósofo e, no meio dos seus êxtases, S. João da Cruz vomitava”(ibid., p. 40). De 

modo que o nosso feitio e a nossa maneira se pensar são interiorizados a partir do 

clima, da geografia, das nossas idéias sobre o mundo e sobre a vida, e do nosso DNA, ou 

mesmo, pela incidência sobre nós dos raios cósmicos. Outras influências nos 

condicionam ainda, como as psicológicas e as coletivas – culturais. O que vale dizer 

“Nada há em [nós] que não esteja imbuído de terra e de sangue” (loc. cit.). 



A pessoa humana transcende a natureza. Não se discute o fato de o homem ser 

natural. Mas será somente natural? Ele está inteiramente à mercê da natureza? Estaria 

ele apenas inserido na natureza, sem transcendê-la? Quando emerge da natureza, se 

emerge, quando isso ocorre? Para Mounier, a nossa principal dificuldade é colocar 

corretamente a noção de transcendência. Temos muitas dificuldades em lidar com as 

representações duma realidade que esteja imersa numa outra realidade. Como conciliar 

o nosso espírito numa realidade de existência concreta? Leon Brunschvig ironiza a 

situação, utilizando-se de uma imagem espacial: “Não se pode morar ao mesmo tempo 

no rés-do-chão e no 6º andar” (BRUNSCHVIG apud MOUNIER, 1976, p. 42). Essa 

experiência espacial não pode ser superada. Mas o ser humano, em sua experiência 

concreta, pode criar realidades superiores. “O universo está cheio de homens que fazem 

os mesmos gestos nos mesmos sítios, mas que trazem consigo e à sua volta suscitam 

universos mais remotos do que constelações” (loc. cit.). 

Olhemos para a natureza. Qual o nosso lugar na natureza? Somos natureza e ao 

mesmo tempo podemos ultrapassá-la? Caso isto seja possível, como isso pode ocorrer? 

Mounier analisa e situa o homem da seguinte maneira na natureza:  

 

Abandonemos o mito materialista da Natureza, Pessoa impessoal de ilimitados 
poderes. Abandonemos o mito romântico da Mãe afável, sagrada, imutável, de que não 
nos podemos afastar sob pena de sacrilégio ou de catástrofe; tanto um como outro 
submetem o homem pessoal e ativo a um fictício impessoal. [...] 

Se quisermos ter uma noção da humanidade, precisamos de a captar no seu vivo 
exercício e na sua atividade global. [Nas condições mecânicas] o homem escapa-lhe: “O 
homem é um ser natural, mas é um ser natural humano”. E, exatamente, o homem 
singulariza-se por uma dupla capacidade de romper com a natureza. Só ele conhece esse 
universo que o absorve e só ele o pode transformar, ele, o menos armado e o menos 
poderoso dos grandes animais. E, o que é infinitamente mais, é capaz de amar. 
(MOUNIER, 1976, p. 42). 

 

A aparição do universo da pessoa humana não muda o curso e nem pode ignorar a 

história da natureza. Essa história está comprometida com a história do homem sem, 

contudo, está inteiramente submetido àquela. Quando falamos sobre o “homem 

primitivo”, nossa mente viaja para tempos remotíssimos, no fundo dos tempos. Mas 



quando obtemos nítida consciência de nossa realidade pessoal, as nossas origens se 

revelam bem mais próximas de nosso tempo. O que nos faz diferir do “homem 

primitivo”:  

 

[...] representamos uma comédia mundana e moral que é surdamente dirigida pelos 
instintos, pelas paixões e pelos interesses; o que chamamos de ‘vida do espírito’ 
desenvolve grande parte da sua atividade a levantar, sobre tão obscuros atores, uma 
cortina de justificações e prestígios. (MOUNIER, 1976, p. 46). 
 

O homem moderno tem um comportamento fortemente marcado pela situação 

biológica e econômica. Somente em grupo o ser humano humaniza-se. Entretanto, o 

nosso universo pessoal permanece em ilhas individuais e coletivas, felizmente como 

uma promessa a se realizar. Mas quais são as conseqüências desta condição? O 

personalismo, segundo Mounier, dá algumas pistas para um tipo de solução mais ampla 

a esse problema – atender as exigências fundamentais da pessoa humana. Vejamos 

alguns aspectos do problema e o que podemos inferir disso:  

 

[...] 1ª Não interessa encher a ciência da ‘matéria’ ou a ciência do ‘espírito’ com desprezo 
e exaltações que ao nível da realidade não têm qualquer valor. 
2ª O personalismo está longe de ser um espiritualismo. Pertence-lhe, em toda a latitude da 
humanidade concreta, qualquer problema humano, desde a mais humilde condição 
material, às mais elevadas possibilidades espirituais [...] Cada vez mais a ciência e a 
reflexão nos revelam um mundo que não pode passar sem o homem e um homem que não 
pode passar sem o mundo. 
3ª [...] Em qualquer problema prático é preciso assegurar a solução no plano das infra-
estruturas biológicas e econômicas, se quisermos que sejam viáveis as medidas tomadas 
em outros planos [...] Mas, reciprocamente, a solução biológica ou econômica dum 
problema humano, por mais perto que esteja das nossas necessidades elementares, é 
incompleta e frágil, se não forem tomadas em linha de conta as mais profundas dimensões 
do homem. O espiritual também é uma infra-estrutura. As desordens psicológicas e 
espirituais, ligadas a uma desordem econômica, podem minar durante muito tempo as 
soluções adquiridas no campo da economia. E mesmo a mais racional estrutura 
econômica, se estabelecida com desprezo das exigências fundamentais da pessoa, trás 
dentro de si a própria ruína. (MOUNIER, 1976, p. 47-9). 

 
Há, pois, uma exigência complexa de uma condição humana complexa. A 

complexidade não é um modismo destas últimas décadas, mas, sim, uma aproximação 

honesta da realidade da condição humana. Mounier, obviamente, não falou nestes 

termos, mas os contemplou com uma certa proximidade. O seu personalismo viu a 



existência encarnada do homem. Opõe-se ao idealismo, especialmente quando este 

reduz a matéria (o corpo) a uma mera aparência do espírito humano. Neste caso a 

matéria ficou vinculada ao espírito mediante uma tarefa puramente ideal. Opõe-se 

também ao idealismo quando este dissolve o sujeito pessoal num feixe de relações 

geométricas ou inteligíveis. O sujeito pessoal é expulso ou reduzido a um simples 

“posto receptor de resultados objetivos” (ibid., p. 50). Entretanto, por mais pródiga e 

sutil que seja a luz do espírito que se nos apresenta, até mesmo as mais subterrâneas e 

menores articulações com o universo, a materialidade existe de modo autônomo, 

irredutível e hostil à consciência. Tanto a realidade e a nossa consciência são 

irredutíveis. O fato de estabelecermos um feixe de relações com o mundo, não implica 

em despersonalização do humano. Aliás, “a minha existência encarnada é fator 

essencial da minha situação pessoal [não o contrário]. O meu corpo não é um objeto 

entre muitos, não é sequer o meu objeto mais próximo” (ibid., p. 51). Apesar das 

tentativas de esquadrinhar o homem, em grande parte continua fora do alcance de 

nossas formulações teóricas e filosóficas. 

Para N. Galantino, na sua obra Dizer Homem Hoje: novos caminhos da 

antropologia filosófica, o anti-humanismo, que caracteriza ainda a pesquisa 

antropológica contemporânea nos joga contra um quadro antropológico sob suspeição 

quando “[...] entalado nas pesquisas desatentas ao âmbito teorético, e todas orientadas 

para aspectos importantes, mas parciais do universo pessoal” (GALANTINO, 2003, p. 

85). As operações discursivas e teoréticas caem facilmente nas abordagens sobre a 

condição humana decisivamente redutora. No mínimo as abordagens antropológicas 

despertam-nos vários tipos de suspeita, especialmente quando fica marcada a ausência 

de um homem compreendido para além das reduções grosseiras e preconceituosas: 

“[como] daquele que certa filosofia continua a nutrir para com as ciências, seja do 

prejuízo que uma ciência ainda não liberta da presunção positivista nutre em relação à 



filosofia” (ibid., p. 87). Hoje ainda vivenciamos o fato de um tão desejado encontro 

entre uma reflexão sobre o homem, com espectros teóricos, que se junte a uma atenção 

no ser humano focada na coleta, classificação e leitura das construções humanas 

culturais organizadas até então. Este é um encontro anunciado, porém ainda distante de 

se realizar satisfatoriamente. Galantino, citando uma antiga modinha italiana que 

contempla o amor entre um homem e uma mulher de raças diferentes, diz que a 

despeito do triunfo do amor, “a diferença continuará a pesar sobre a vida dos amantes” 

(ibid., p. 86). Das leituras anti-humanistas que vigem em nossos dias, algumas, segundo 

G. Morra, citado por Galantino:  

Por singular paradoxo (ou talvez por evidente logicidade), a civilização mais 
humanística, que proclama orgulhosamente conquistas do homem, do qual milhares de 
ciências (e de cátedras universitárias) descrevem vida, morte e milagres, não é capaz de 
definir o homem. (ibid., p. 87). 
 

Entendemos que o anti-humanismo, mesmo que percorra para muito além de 

definição de homem, choca-se com o seu limite inevitável. “[O] sinal da não-

inventariabilidade absoluta do homem ou pode estar ali para dizer [...] ‘o homem é um 

ente tão variado e poliforme que toda definição se revela muito limitada. Os seus 

aspectos são muito numerosos’ (Scheler)”(loc. cit. ).  

O problema da antropologia filosófica agrava-se quando, exauridas as linguagens 

míticas da religião e da metafísica, surge o discurso cientificista moderno. Copérnico, 

Galileu, o subjetivismo cartesiano, o pragmatismo baconiano até a culminação do 

iluminismo e do positivismo comtiano, todos contribuíram ora mais ora menos com a 

proclamação de discursos anti-humanistas até “[a proclamação de] que o único discurso 

possível sobre o homem [...] seria o discurso científico” (ibid., p. 88). Entretanto, o 

discurso científico era o “discurso competente”, parcelar, sem a devida visão de 

conjunto. Neste discurso o universo antropológico pulveriza-se em fragmentos, 

perdendo assim o rosto global do humano. Mas, o discurso anti-humanista 



contemporâneo começa a recolher os resultados da virada subjetiva – que teve o seu 

início distante, mesmo a partir do fim do século XVI. Com outros termos, contando este 

tempo e considerando um ponto de vista mais geral, podemos acompanhar o confronto 

das metafísicas e dos sistemas dualistas de Descartes e de Melebranche ao materialismo 

de Hobbes, do panteísmo de Spinoza ao platonismo do grupo platônico de Cambridge. 

Afinal de contas, quem é o homem? Não podemos descer à essência humana, que 

seria uma pretensão, e temos apenas que nos conformar em parte com o recorte que visa 

marcar a superação das impostações clássicas. Galantino tenta colher, pois, pelos 

humores antropológicos, aquilo que nos interessa e nos inscreve na condição humana e, 

de igual modo, o próprio foco naquilo que nos torna humanos. Ele também identifica 

que paira sobre nós, para além das nomenclaturas e perspectivas, uma atmosfera de um 

anti-humanismo difuso que não pode ser justificável e não compartilhado por todos. 

Muitas perspectivas, como a kantiana, por exemplo, têm “[como limite] o fato de que 

elas não cobrem toda a experiência que o homem vive como indivíduo e inserido num 

contexto social...” (ibid., p. 6). Precisamos, pois, superar as suas ulteriores 

determinações nos valendo de uma estrutura de pensamento capaz de superar esse 

limite. A questão de fundo é: não há uma possibilidade de inventariar o ser humano, 

nem de modo compartilhado, na medida que tece a sua história. A própria biografia 

humana nessa história dificulta e nos limita nas escolhas dos elementos que devam 

responder à pergunta: “Quem é o homem?”. Qual olho “incontaminado” guardará 

distância suficiente para decifrar de modo satisfatório a condição humana? Em suma, a 

condição humana está ainda muito distante de ser alcançada de modo que temos que 

aceitar essa limitação. Continuamos em nossa luta teimosa, apaixonada talvez, mas no 

seu sentido originário e nos contendo dos seus excessos, na eterna expectativa de 

encontrar alguma maneira de nos infiltramos mais fundo na condição humana, ainda 

que tenhamos que esbarrar muitas vezes com a desilusão. As desilusões, no entanto, 



não são motivos suficientes para nos empurrar a um imobilismo que estiola nossas 

esperanças da compreensão da condição humana, em seu sentido mais pleno. 

A questão, pois, “Quem é o homem?”, as direções, as chaves-explicativa, tomadas 

até então, são insuficientes para uma resposta satisfatória. Estas chaves já pressupõem, 

antecipadamente, aquilo que uma reflexão sobre o homem deve tematizar, qual a sua 

tarefa. Do ponto de vista estritamente filosófico, não é possível encontrar uma resposta 

que atenda à pergunta feita acima. Não poderemos, por exemplo, nos valer unicamente 

dos conhecimentos provenientes da ciência empírica para compreensão sobre o homem. 

As ciências em questão sequer tangenciam a essência, apenas limitam-se ao devir do 

homem. Do mesmo modo, a partir de um sitio fenomenológico-personalístico, não 

podemos construir uma resposta suficiente.  

A conclusão a que chegamos é a que precisamos recorrer aos vários saberes, como 

o da biologia, da psicologia, na neurofisiologia, da filosofia e outras mais, nos acessa 

maiores possibilidades de explicar a natureza humana, ainda assim, nos retemos mais 

ao comportamento e às produções culturais do homem.  

Não temos, pois, uma resposta amadurecida sobre a essência humana. Retomando 

o pensamento de N. Galantino, com freqüência “o homem transpõe a si mesmo no 

animal, para depois querer-se compreender a partir daquele” (ibid., p. 101). Daí, 

procurar uma resposta sobre “Quem é o homem?”, a partir de seus eventos culturais, 

ainda assim, “antes, deve-se transpor num mundo a nós estranho, para depois tirar-se de 

novo dele e compreender a si mesmo a partir daquele” (ibid., p. 102). 

Um olhar crítico sobre essa concepção descobre um problema hermenêutico de 

grande relevância: em antropologia filosófica, está a impossibilidade de se fazer a 

distinção entre o sujeito e o objeto da pesquisa, mesmo porque “uma reflexão filosófica 



sobre o homem pressupõe sempre uma autocompreensão humana não tematizada” (loc. 

cit.). (Grifos do autor). Entretanto, a própria autocompreensão já é tematizada. Neste 

sentido, acreditamos ser incorreto colocar o problema antropológico e resolvê-lo a 

partir da relevância absoluta das ciências empíricas, seja pela analogia de 

comportamentos humanos e animais ou pela via das produções culturais.  

Como já se disse, de fato, o homem que se quer definir pelos elementos provenientes 
das ciências, do confronto etc., é o mesmo homem que se põe à procura dos materiais 
com base nos quais se definir. É, a saber, um homem que já sabe quem é e, 
conseqüentemente, a sua procura (ou o acoplamento dos materiais do qual dispõe) não o 
fará chegar à essência do homem, enquanto ela já está determinada. (GALANTINO, 
2003, p. 102). 

 

É necessário, pois, que identifiquemos, antes que qualquer reflexão articulada, os 

pressupostos filosóficos – experiência originária, para uma abordagem sobre as 

modalidades fundamentais da existência humana. A pessoa humana é um ponto focal de 

muitas tensões e dificilmente pode ser expressa na sua integralidade. Neste caso o 

homem assume como caso essencial a sua experiência originária, a experiência mais 

elementar do próprio ser: “a da relação com outros homens e do contexto com as quais 

o circundam” (loc. cit.). Essa experiência é comum a todo o real. Em outros termos, se 

faz presente a todo nível de existência com intensidade e modalidades várias. É 

justamente quando entendemos o ser humano inserido numa trama múltipla de 

experiências intensas que lhe garante um halo de mistério jamais totalmente definível.  

Uma reflexão filosófica de inspiração fenomenológico-personalista sobre o 

problema humano exige a recuperação da experiência originária. Mas o que vem a ser 

esta experiência originária? Entre muitas definições existentes, podemos dizer que “[é 

aquela] sobre a qual é operada aquela identificação das condições transcendentais da 

percepção que o homem tem de si e do mundo” (GALANTINO, 2003, p. 103). Deve, 

pois, tratar de uma experiência que se vale dos conteúdos particulares, mas é na 

totalidade de sentido do seu contexto que o homem colhe a compreensão de si e do 



mundo. Em outros termos, é a idéia de fundo que confere o sentido à consciência 

particular e, ao mesmo tempo, o horizonte compreensivo e, que, uma vez 

compreendendo-o, entendemos a nós mesmos e ao mundo. Entretanto, a experiência 

originária não é simplesmente redutível a um a priori, mas sim, a um a priori concreto. 

Ou seja, “é um pressuposto filosófico que cresce junto com toda a experiência que o 

homem vai fazendo consigo mesmo” (ibid., p. 103). 

 

2 O Espírito e a Espiritualidade: a candência do tema 

 

Não temos dúvida que existe uma peleja, embebida de esperança, por um devir 

humano de autopreservação. Essa peleja tem sido encarnada por gente de toda sorte, e 

que se mostra persistente, mas com muita freqüência é malograda, é o que parece, por 

peias fortes de incertezas. Podemos dizer que, em grande parte, estamos encurralados 

pelas incertezas e temor do futuro. Somos, então, como que empurrados para uma 

imersão no passado e re-situação no tempo presente, tentando, de algum modo, 

entender o que se passa com a humanidade e para que rumo a mesma está seguindo, 

quanto à sua perspectiva de futuro. Vivemos época de desencanto, em uma sociedade 

tecnológica e científica que não atendeu as necessidades basilares humanas, que não 

soube como aplacar os seus anseios espirituais. Possivelmente, em razão disso, a 

temática do espírito humano volta à ribalta das discussões. O espírito, a partir de várias 

perspectivas, certamente é um tema candente. Favorecidos por essa candência aparecem 

indícios do sagrado por todos os lados. Ainda que o sagrado sempre teve sua expressão 

ainda que, às vezes, ocultada entre nós, hoje ele é cada vez mais abraçado pelo 

indivíduo e pela sociedade.  

 



 

2.1 O desencantamento na sociedade moderna: o que falta? 

O ser humano, por reprimir dimensões de si da maior importância, como suas 

necessidades especificamente espirituais e religiosas, entre outras, padece de uma certa 

ambivalência. As experiências de Pavlov com animais sinalizaram uma neurose própria 

do estado de indecisão. Este estado de indecisão, que marcou a sociedade moderna, 

afetou profundamente as pessoas. A indecisão gera titubeios e ambivalências. Questões 

fundamentais são reprimidas por várias instâncias da sociedade, inclusive pela ciência, 

que acabam por produzir obsessões e ilusões ou desencantos. Para o psiquiatra suíço, 

Paul Tournier, no seu livro Mitos e Neuroses: desarmonia da vida moderna, a maioria 

dos cientistas, hoje, se omite em relação aos problemas que afetam as pessoas por 

dentro, como aqueles “sobre a sede de amor que o ser humano sente” (TOURNIER, 

2002, p. 22). A omissão acontece também em relação à solidão moral, à angústia diante 

da morte, ao mistério do mal e mesmo sobre reclamos profundo da alma, como sobre o 

mistério de Deus. Mas, surge a seguinte pergunta: os referidos problemas deveriam 

fazer parte do elenco de problemas científicos? Certamente esta não é uma questão fácil 

de se responder.  

Sem querer retomar as discussões das fronteiras das ciências, o que tem e o que 

não tem status científico, devemos buscar uma forma de abraçar temas de tamanha 

relevância como os já citados. Ora, esses problemas são relevantes socialmente, mas 

dificilmente fariam parte das preocupações científicas. O que é relevante para a 

sociedade deveria ser relevante para a ciência, pelo menos deveria ser assim. Mas as 

coisas de fato não acontecem assim. São temas, talvez, gerais e abstratos demais para 

serem transformados em objetos da ciência. Nesse caso, o impasse continua. O que a 

sociedade carece nem sempre fará parte estrita das ocupações científicas. Em outros 

termos, os problemas científicos não necessariamente são os problemas estritamente da 



sociedade e vice-versa. Somando-se a isso, temos um agravante, a ciência não é uma 

instância isolada da sociedade, ela existe principalmente em função da própria 

sociedade. Pelo menos deveria ser assim. 

Tournier (2002) vale-se de reconhecidos filósofos e cientistas para fortalecer suas 

idéias. Pascal, por exemplo, já no século XVII, falava sobre o homem coletivo, que 

esqueceu sua infância e critérios morais de convivência societais, preferiu a razão, 

como metro e balança da vida. O que fez esse homem foi “lançar fora do campo da sua 

consciência os conceitos de beleza, de bem, de justiça, e a necessidade de comunicar-se 

com o seu Criador” (ibid., p. 23). E. Maeder diz que “Sabemos agora que não existe 

apenas a repressão do instinto, mas também a do ideal, a da consciência” (ibid., p. 24). 

Outra situação de resistência teimosa e difusa no meio científico é o fato de que a 

ciência imagina ter superado não apenas a religião ou religiosidade, mas tudo o que 

pode evocar a espiritualidade humana. Isso não escapou ao seguinte comentário:  

 
Como se explica então que a ciência, que tem estudado tão minuciosamente o 

homem, tenha permanecido cega por tantos séculos a fenômenos tão capitais? É, que na 
verdade, desde Descartes a ciência impôs a si mesma um preconceito absoluto: deixou de 
levar em conta as realidades morais e espirituais. [...] Como se sabe, Descarte tinha uma 
obsessão pela sorte de Galileu. Ao ver que as controvérsias metafísicas e religiosas 
punham os homens uns contra os outros, imaginou que poderia conciliá-los, deixando de 
lado, uma atitude arrojada, todo juízo de valor de ordem moral. Assim instituiu como 
válidos unicamente os critérios da razão, do bom senso, das medidas de peso, de 
longitude e de tempo, que não podem ser questionados. (TOURNIER, 2002, p. 26). 

 

Há um mal estar espiritual nas mais variadas camadas da sociedade. Entretanto, 

homens e mulheres modernos são “enredados por uma engrenagem que [os] leva a 

fazer concessões contrárias às [suas] consciências. (ibid., p. 28).” Na verdade é muito 

trabalhoso lutar contra a herança religiosa ocidental. F. Buisson, ícone do “laicismo” 

dominante, diz: “Aceitamos a idéia de que um povo pode viver sem religião, e há trinta 

anos estamos trabalhando para dar maior força a esta idéia” (loc. cit.). Afinal de contas, 

“Se Deus não existisse, tudo seria permitido” (loc. cit.). Não são poucos os que tentam 

exilar Deus das mentes e das vidas das “elites pensantes” ou dos formadores de opinião, 



custe o que custar. Para muitos da sociedade moderna, banir a idéia de Deus é até 

mesmo uma necessidade científica. Pensar desta forma é acreditar que Deus pode 

deixar de ser uma preocupação científica. Para esses propugnadores desse ateísmo, 

“Deus é uma hipótese inútil e custosa, vamos suprimi-la...é necessário, porém, ter em 

conta alguns valores...como ser honesto, não mentir, não bater na esposa, ter filhos” 

(loc. cit.). Com relação a tais valores, falam contra eles, a favor deles, mas com 

freqüência falam deles. Quando não falam, pensam neles secretamente. Não podemos 

deixar de perceber uma contradição nos argumentos e atitudes de alguns cientistas, 

quando não valorizam ou se omitem em relação à relevância de tais temas na vida do 

indivíduo e da sociedade.  

Regis de Morais, no seu texto Stress existencial e sentido da vida, suscita o 

problema da “inanição espiritual” que a sociedade atual vive: 

 

A dessacralização moderna, sua secularização, não pôde perceber que, embora 
algumas vezes fosse institucionalmente válida, era desastrosa para a intimidade profunda 
de cada ser humano. Mas, por que a ausência do sagrado desestabiliza – talvez mais que 
isso – inviabiliza a integridade humana? Haverá uma conduta filosófica para buscarmos 
responder a essa questão? (MORAIS, 1997, p. 36-7). 
 

O vácuo instalado na sociedade moderna pela marginalização de valores 

essenciais, não apenas os religiosos, foi preenchido, entre outras coisas, pelo mito do 

progresso a qualquer custo. Este mito, finalmente acaba atingindo a maioria dessa 

sociedade. Faz com que homens e mulheres passem a aderir doutrinas contraditórias, 

como a individualista, a totalitária, a existencialista, a científica, a nietzscheana, a 

freudiana e assim por diante. Mas esse mito começa expor suas fraturas. Os 

desencantos, as frustrações e desilusões, há algum tempo, vêm sulcando profundamente 

a sociedade. Os excessivos apelos de fora começam a dar lugar para os de dentro, da 

alma humana. É preciso também deixar falar a subjetividade humana. 

 



Mas a predominante idéia de ciência clássica não se permite contaminar pelas 

sujidades da subjetividade humana. Homens e mulheres de ciência têm preferido a 

permanência sob o supostamente seguro teto da convenção moderna. Essas convenções 

não admitem que as pessoas abracem as suas convicções mais profundas. Por isso essas 

convicções precisam ser rechaçadas ou ocultadas. Isso ocorre porque, parte expressiva 

da comunidade científica, teme extrapolar os limites estritos da objetividade. A ciência 

evita, a todo custo, o ingresso em algum território-tabu. Aceita facilmente a idéia que os 

problemas vêm sempre de fora do ser humano: bactérias, temor, expectação do devir, 

filhos e políticos. A ambivalência, nesse caso, parece inevitável.  

O ser humano precisa de contrapeso para minimizar os efeitos de seu 

desequilíbrio. P. Tournier (2002) diz que o desequilíbrio do homem acontece, 

principalmente, em razão do desequilíbrio do espírito. A concentração unilateral da 

inteligência, o descuido no desenvolvimento do espírito: nas dimensões da beleza, da 

verdade, do bem e da transcendência, têm trazido prejuízos incalculáveis à toda a 

humanidade. Como a ciência moderna não se deteve para conhecer os assuntos do 

espírito humano, parece difícil agora a constatação de que o maior conflito interior do 

ser humano advém da dissociação entre a vida espiritual e a vida de suas práticas e 

atitudes cotidianas.  

A ciência deve grande parte do seu progresso à tentativa de superar instintos 

básicos como o anseio e o medo. Podemos afirmar que há uma espécie de guerra 

universal, filha do medo, que produz dois tipos de reações: “as fortes, ou seja, as 

ameaças, a agressividade, a injustiça; e as fracas, isto é, o pânico, a pusilanimidade, a 

fuga” (TOURNIER, 2002, p. 33). Harold Urey, Nobel de física, disse: “Escrevo para 

atemorizá-los. Eu mesmo sou alguém que tem medo. Todos os intelectuais que conheço 

têm medo” (loc. cit). 



A repressão da consciência pela supressão daquilo que evoca valores provenientes 

da “filosofia”, da “religião” e da “poesia” trouxe conseqüências desastrosas para a 

natureza humana. Apesar dessa perda, como negar, pois, aquilo que é mais uterino na 

humanidade, que se instala no ventre de sua existência – a dimensão do espírito e suas 

expressões? Em contrapartida, como isto poderia ser detectado pela via da ciência? Não 

temos como precisar e reduzir a um simples objeto de pesquisa aquilo que transcende a 

condição da matéria.Como ela, a ciência, pode avaliar o que ignora? Como ignora, por 

que negar o que não conhece? A ciência, como regra, está atrelada ao que é possível 

manipular.  

Não deve causar espanto quando o médico age com seu paciente como se fosse 

apenas algum combinado físico-químico. Cuidar do ser humano como um todo, ainda 

em grande parte da medicina10, continua sendo tabu – um retrocesso intelectual. Ignorar 

valores, que emanam de condições qualitativas – dimensões não redutíveis a um 

simples fato ou objeto dissecável – é o mesmo que proclamar a autonomia da razão.  

Mas eximir a razão de valores qualitativos é o mesmo que negá-la. Para Tournier, 

“[a] razão sem [os valores qualitativos] não é mais do que uma crítica, uma crítica a 

Renan, o doutrinário da ciência” (ibid., p. 34). Arnold Reymond, de igual modo, 

identifica “Os valores [como] a base de qualquer julgamento racional” (ibid., p. 33). As 

negativas de “valor” não têm auto-sustentação – não é possível negá-lo -, ainda que 

algum  valor  seja  negado  ou  ignorado,  o valor permanece ou cria -se um segundo 

para combater o primeiro. Negar o valor, de certo modo, equivale a estabelecer um 

outro valor. As cegueiras em relação aos valores qualitativos restringem a ciência 

unicamente aos valores quantitativos. Não se quer aqui sucumbir a uma visão unívoca e 

acreditar  que  o  problema  está  apenas  nas  lentes científicas. Isto produz, certamente, 

_________________________________ 
10Condição muito bem ilustrada no filme de Mike Nichols, protagonizado por Emma Thompson, Uma 
Lição de Vida. 

 



 um olhar distorcido do real e da verdade, pois  

 

[...] continuamos impregnados dos preconceitos que a ciência nos inculcou. Negamos-nos 
a basear a nossa concepção de homem no que a religião ou a filosofia nos ensina sobre 
ele, negamo-nos a dar ao conhecimento metafísico um valor superior, ou pelo menos 
igual, ao conhecimento científico [...].(TOURNIER, 2002, p. 34-5). 

 
 

No meio acadêmico universitário, quando se fala do aspecto espiritual do ser 

humano, geralmente é fazer mera digressão. Aparece como algo fora do contexto. “A 

universidade oficialmente não pode ocupar-se das concepções morais e religiosas dos 

estudantes, por mais que elas os levem a um mercantilismo” (ibid., p. 35). O discurso 

competente dos especialistas detém soberania na cotidianidade acadêmica. Mas “É por 

puro preconceito que o mundo moderno pretende que os ‘valores’ –  as noções morais, 

religiosas e filosóficas – sejam mais incertos e arbitrários do que as noções científicas” 

(ibid., p. 36). Desde Kant desconfia-se do conhecimento metafísico, a despeito dessa 

suspeição, os pressupostos científicos são, em grande parte, metafísicos. Os 

especialistas, no sentido clássico da palavra, estão acantonados em suas estritas áreas do 

saber e não sabem, na maioria dos casos, como lidar com a metafísica. Por esse motivo, 

empurram, quando podem, a metafísica para fora das “fronteiras” bem guarnecidas de 

suas disciplinas.  

Paradoxalmente, a partir mesmo das próprias reflexões científicas, surge uma 

nova consciência e uma conseqüente procura, com cada vez mais intensidade, pelos 

valores ditos espirituais. Não há como esconder a atmosfera de insatisfação com os 

modelos modernos para a vida humana. Os temas sobre o espírito humano têm sido 

retomados com certo vigor e, cada vez mais, aumenta o número daqueles que se 

interessam pelos assuntos espirituais. Nesse sentido podemos afirmar que o espírito e a 

espiritualidade humanos são temas candentes. 



 

2.2 O necessário redimensionamento do olhar sobre o espírito humano 

O espírito e a espiritualidade, nas formas mais expandidas, têm chamado a 

atenção de um grande número de estudiosos, das mais diversas esferas do saber 

humano, principalmente nos campos da filosofia e das Ciências Humanas. Espírito e 

espiritualidade são, sem dúvida, temas candentes. 

R. de Morais, no artigo Filosofia Rumo ao Século XXI, menciona André Malraux, 

que se aventurou a dizer que este novo milênio, no qual recém adentramos, será o 

“milênio do espírito” (MORAIS, 1999, p. 26). Mas, apesar disso, esse “espírito” 

permanece ainda quase de todo intocado. Não foi sem razão que Charon (1986) tentou 

mostrar, através de seu livro O espírito, este desconhecido, as dificuldades de 

penetrabilidade no tema, seja pela sua complexidade ou vastidão. A despeito das 

dificuldades próprias do tema, cada vez mais claramente emerge a consciência da 

necessidade de maior aprofundamento do problema sobre o espírito humano. Podemos 

entender hoje que a omissão sobre esse assunto foi, em grande parte, resultante da 

própria insipiência e tabu em vários setores da esfera científica. Não é difícil constatar 

que, quando o tema vem à tona nos discursos científicos, ele aparece quase sempre de 

forma confusa ou, quando não, em formas difusas e menos comprometedoras, como 

consciência, alma etc. Às vezes, a ciência tem se valido mais do artifício da negação 

daquilo que não pode explicar, do que propriamente procurar de maneira séria, 

responsável, as evidências que lhes faltam. Mesmo porque a ausência de evidência aos 

olhos do cientista não garante, a priori, evidência de ausência.  

Felizmente, segundo Henri Atlan (1994, op. cit.), mesmo em redutos considerados 

entre os mais tradicionais da ciência como o da física, novos horizontes se abrem em 

relação não apenas à natureza inorgânica, mas com reverberações nos complexos 

sistemas orgânicos. E, destes horizontes, bastou um salto para se atingir alguns, até 



então considerados improváveis setores da vida em geral e da própria existência 

humana. Em relação ao espírito humano e sua multiforme expressão, cada vez mais 

deixam de ser uma espécie de reduto de interesse com exclusividade religiosa, ou 

mesmo como fenômeno (ou epifenômeno) de interesse da psicologia, para alçar o status 

de assunto também de grande parte do universo científico. Notadamente, o espírito e 

suas múltiplas expressões, têm se constituído tema válido para estudos em alguns 

setores científicos, mesmo pela relevância social que eles encerram. É fato que ainda 

permanecem as sombras sobre o espírito humano, resultado de longo tempo de 

obscuridade, seja proveniente da suposta e, às vezes, presunçosa objetividade científica 

ou pelos excessos de subjetividade humana, que, de modo semelhante, nos levam a 

escorregar para os delírios e ilusões. Entretanto, isso não é suficiente para qualquer tipo 

de escamoteio em relação às possibilidades ou impossibilidades inerentes à existência 

humana.  

O ser humano, para ser entendido como tal, consiste num problema jamais 

abraçado no seu todo, para além das tentativas de solução redutivistas. Luiz F. Pondé 

(2001), em seu texto O Homem Insuficiente: comentários de antropologia pascaliana, 

levanta o fato de o homem superar infinitamente o próprio homem. Este é ser de 

militância terrena e de recolhimento espiritual. É ser de transcendência. E se de fato o 

ser humano for também um ser eminentemente espiritual, não podemos deixar de 

envidar esforços para alcançá-lo, nem que seja por simples apalpadelas. O homem é ser 

da “espiritualidade da agonia”, que toca Deus por meio de sua condição insuficiente 

mediante a abertura para o transcendente. Apesar desse pessimismo pascaliano, que 

ressalta a condição humana de insuficiência, esse é o caminho fundamental da 

verticalidade sobrenatural humana. 

O rabino Nilton Bonder, em seu livro Fronteiras da Inteligência: a sabedoria da 

espiritualidade, diz que o “Nosso mundo tem vivido na penumbra da ignorância por 



muitos séculos. A Era das Trevas [...] se estende por toda a história da civilização.” 

(BONDER, 2001, p. 13). Mas, as mesmas trevas que impossibilitam ver coisas, abrem a 

oportunidade de revelar outras. “Essa perversa obscuridade, contudo, tem sua 

manifestação santa. A sombra da sombra é a luz.” (loc. cit.) Este paradoxo é 

experimentado quando alguém permanece por algum tempo na escuridão. Pouco lume, 

ou mesmo a quase ausência dele, permite aos olhos se acostumarem às trevas e 

começarem a enxergar os reflexos de luz até então não percebidos. Hoje, a própria 

ciência começa a retirar algumas das pantalhas existentes para começar a enxergar 

melhor, mesmo que ainda sob as penumbras deixadas pelos conhecimentos limitados 

que temos. O inconsciente, o ponto cego, o desconhecido no próprio conhecimento, as 

zonas cegas, as ambigüidades produzem a penumbra necessária para que a luz de outras 

inteligências se faça nítida.  

 

A experiência acumulada da humanidade revelou suas fraquezas e grandezas, suas 
limitações e inspirações, seus medos e seus sonhos. Estamos mais desnudados do que 
jamais fomos. 

[O reino das empresas, por exemplo, em busca de seu ‘reino terreno’, descobriu] que, 
sem a inteligência do ‘reino dos céus’, sua eficiência decresce e, em um mundo de 
competição, ninguém pode se dar ao luxo de passar de largo de uma forma de 
inteligência. É esse o reconhecimento que nossos tempos vêm prestando a um universo 
que, até recentemente, era percebido [apenas] como algo externo ao conjunto das 
inteligências. (BONDER, 2001, p. 14). 

 
 

O século XX foi marcado por convulsões históricas e, em razão disso, por quadros 

de angústias humanas. Certamente, o século recém traspassado foi sulcado por 

dificuldades, agitações e barbarismos. Quem pode esquecer, mesmo os menos 

sensíveis, Auschwitz? A Europa, cunhada muitas vezes como a catedral do saber e que 

serviu de inspiração para muitos povos na esfera cultural, foi também palco de duas 

Grandes Guerras Mundiais. Símbolos tétricos de uma sociedade que carrega a nódoa da 

desorientação, da arrogância, de preconceitos e de muitas outras patologias. 

Parafraseando a pergunta, encontrada em Adorno e Horkheimer, podemos esperar algo 

da educação, por exemplo, depois de Auschwitz? As leituras filosóficas feitas, vindas 



de todos os lados, carregam um halo de inquietação e desesperança, encontradas 

também em muitos cientistas de nosso tempo. Não precisamos ir fundo demais, quanto 

ao discernimento do espírito deste início de milênio, para constatarmos que as relações 

entre os povos nunca foram tão frágeis. 

Régis de Morais diz que “Os artistas e as sensibilidades místicas têm potentes 

antenas que, às vezes, captam intuições pré-cognitivas” (MORAIS, 1999, p. 26). 

Morais faz menção ao poeta italiano Marinetti, que intuiu, em seu Manifesto Futurista , 

a violência como signo do século XX. As antenas de Marinetti captaram, mesmo como 

perspectiva, não só as duas Grandes Guerras Mundiais, mas tempos de tamanha 

virulência, jamais vistos. Talvez sequer vislumbrasse as formas de terrorismo de nossos 

dias. Marinetti “Conclamava os poetas do mundo a deixarem de cantar uma falsa 

realidade rósea e azulada, e a cantar a locomotiva, o ruído, a cambalhota e o soco no 

ouvido” (loc. cit.). É difícil dizer se há exagero nas previsões de Marinetti, mas é fato 

que estamos cada vez mais pasmados diante da banalização da violência e de seus 

efeitos perversos em nossos dias. Outro caso que merece destaque, citado por Regis de 

Morais, é o do psicanalista Carl G. Jung que, por volta de 1911, menciona ter 

encontrado nos seus clientes “manifestações inconscientes” que prenunciavam um 

desastroso acontecimento de proporções mundiais –  bem que poderia ser a Primeira 

Guerra Mundial, ocorrida três anos mais tarde (loc. cit.). 

André Malraux, como citamos anteriormente, prefigurava o terceiro milênio como 

“milênio do espírito”, tamanha seria a quebra das ilusões e do vácuo produzido na alma 

humana, provocados pelos desencantos dos séculos precedentes. O astrofísico inglês 

Arthur Eddington fala sobre a perplexidade que desaba no mundo científico, ante o fato 

de que “quanto mais a Física mergulhava no âmago da matéria para estudá-la, menos 

encontrava coisas, mas apenas processos energéticos que podiam lograr delineamento 

mais ou menos nítido” (MORAIS, 1999, p. 26). O que deixa mais perplexos os 



cientistas é o fato de que existe uma imensidão de espaços no interior do átomo. Hoje 

se pode afirmar que o átomo é praticamente vazio. Existem poucos pontos esparsos, 

que parecem mais ser o “refúgio objetal da matéria”, o que levou o Eddington à 

seguinte conclusão: “A matéria-prima do universo é o espírito” (loc. cit.). Outro físico, 

Sir James Jeans, diz que, ao contrário de o universo ser uma massa de matéria em 

expansão nos leva a imaginá-lo como um grande pensamento em expansão. É difícil ou 

mesmo impossível a prova empírica destas afirmações, mas, por outro lado, “A 

aparência tangível das coisas que o homem conhece está nos limites do espaço-tempo 

humano, fronteiras acanhadas no interior das quais quase tudo se mede por metros e 

quilos” (loc. cit.), o que de longe tem detido o homem a se contentar com as aparências. 

Teilhard de Chardin (1970) diz que a vocação humana de “ser mais”, o empurra para 

algo além da simples materialidade, uma das características do “fenômeno humano”. 

O espírito, ou a sua forma “espiritualista”, do qual cada vez mais se fala, 

certamente não é uma mera criação do próprio espírito humano. Certamente não é 

também o pólo oposto do materialismo. Este, aliás, mesmo os originários do marxismo 

ou do behaviorismo e, ainda, do neopositivismo lógico, sendo estes dois últimos formas 

crescentemente mais radicais de materialismo filosófico, exercem grande pressão no 

campo filosófico. O espírito, assim como a matéria, carece de re-significações. A 

matéria, conhecida na sua forma “materialista”, para o filósofo chileno Jorge Millas não 

chega de fato a impressionar:  

 

A entrada do materialismo em cena deve menos a seus quilates filosóficos do que à 
decadência progressiva da cosmovisão espiritualista. Nem mesmo em sua mais refinada 
forma – a do materialismo dialético – goza, o materialismo, de nenhuma superioridade 
intelectual. Não é nem mais objetivo nem mais consistente; não pode invocar o 
testemunho irrecusável da experiência e nem oferecer uma interpretação mais rica, ou 
melhor elaborada dos fatos. Ao contrário, parte de um número maior de supostos e reduz 
a representação das coisas humanas a um esquema muito mais pobre e mais rígido. A 
ciência, como conhecimento fatual do mundo, não lhe dá maior beligerância do que às 
doutrinas opostas e, em definitivo, resulta tão especulativa quanto estas. Estas são, pelo 
menos, mais cuidadosas, posto que partem de uma metafísica consciente e explícita; o 
materialismo é, em troca, vítima de uma credulidade metafísica ingênua que, ignorando 



os seus próprios princípios, nem sequer se conhece a si mesma. (MILLAS apud 
MORAIS, 1999, p. 27). 

 
 
Seja qual for o tipo de abordagem sobre a condição humana, não podemos 

sucumbir ao superficial e ao aparente. O ser humano é resultado de uma contextura de 

vários constituintes, que se justificam na totalidade, e que não se realiza senão pela 

perfeita interação irredutível entre os mesmos. A complexidade e a 

multidimensionalidade humanas perspectivam aquilo que poderíamos chamar de 

configuração resultante. Esta configuração surge a partir de uma imagem imbricada 

com ações e retroações, combinações que podem possibilitar, inibir ou mesmo impedir 

as manifestações das qualidades humanas. Este quadro, pois, é formado na relação todo 

- partes, que acontece na própria tecitura da vida com fios de matéria, mas com um 

espírito. O “todo” é complexo, inseparável e relacional. Para ilustrar isso, Morin cria a 

seguinte imagem:  

 

É que, em verdade, mais ainda que um reenvio mútuo, a inter-relação que liga a 
explicação das partes à do todo, e reciprocamente, é, de fato, o convite a uma descrição e 
explicação recorrente: a descrição (explicação) das partes depende da [explicação]do 
todo, que depende das partes, é no circuito: que se forma a descrição ou explicação 
[Partesó todo] 11. 

Isto significa que nenhum dos dois termos é redutível ao outro (MORIN, 1977, p. 
121). 
 
É preciso que redimensionemos o nosso olhar, como nos alerta Blaise Pascal:  

 
 

Todas as coisas sendo causadas e causantes, ajudadas e ajudantes, mediatas e 
imediatas, e todas sustentando-se por um laço natural e insensível que liga as mais 
distantes e as mais diferentes, julgo impossível conhecer as partes, sem conhecer o todo, 
nem conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes. (PASCAL apud MORIN 
in: ALVES; GARCIA, orgs., 1999, p. 80). 

 
É nesse relacionamento partesótodo que a vida acontece. O ser humano é ser 

relacional e histórico. É sabido que é com fios de vida que o homem  tece a sua história.  

______________________ 
11 A relação partes ó todo equivale, pois, a um anel relacional. Nessa relação ocorrem ações, retroações e 
recorrências. 

 



Mesmo porque “Ainda não foi escrita a ‘história dos homens sem história’.” (loc. cit.). 

A história não pode ser entendida e não pode progredir sem a intervenção do espírito 

humano. O ser humano está no universo e sabe disso. Os homens e mulheres somente 

reconhecem o mundo dentro de si mesmos se podem inteligir ou exercitar a consciência 

de si mesmos inseridos no mundo. Qualquer interpretação do universo circundante, 

positiva ou não, somente é satisfatória quando penetra no interior e alcança o exterior 

das coisas. Em outros termos, considerando o espírito do mesmo modo que a matéria. O 

ser humano precisa ser não apenas analisado mas, igualmente e necessariamente, 

sintetizado, integrado de maneira total em uma representação coerente de si mesmo 

enquanto pertencente a este mundo. É preciso libertar o homem dos confinamentos 

físicos. Aléxis Carrel, no seu texto O Homem, esse Desconhecido, escrevendo sobre a 

reconstrução humana, erigiu a seguinte proposição: 

 

Devemos libertar o homem do cosmo criado pelo gênio dos físicos e dos astrônomos, 
cosmo esse no qual está mergulhado desde a Renascença. Apesar de sua beleza e de seu 
tamanho, o mundo da matéria inerte é muito estreito para ele. Da mesma forma, o nosso 
meio econômico e social não é feito à nossa medida. Não podemos aderir ao dogma de 
sua realidade exclusiva. Sabemos que não estamos inteiramente confinados, que nos 
estendemos em outras dimensões além do continuum físico [...] O espírito do homem se 
estende, além, do espaço e do tempo, em um outro mundo. E deste mundo, que é ele 
mesmo, ele pode, se tiver vontade, percorrer os ciclos infinitos. O ciclo da beleza, que 
contemplam os sábios, os artistas e os poetas. O ciclo do Amor, inspirador do sacrifício, 
do heroísmo, da renúncia. O ciclo da Graça, suprema recompensa daqueles que buscam 
com paixão o princípio de todas as coisas [...] É necessário nos levantar e nos colocar em 
marcha. Nos libertar da tecnologia cega. Realizar, em sua complexidade e em sua riqueza 
todas as nossas potencialidades. (CARREL, s/d, p. 356). 

 
 

Howard Gardner (1995), em Inteligências Múltiplas: Teoria e Prática, fala sobre 

a virada científica sobre a inteligência humana e cria um modelo de compreensão 

daquilo que seria a “inteligência humana”, atribuindo-lhe um caráter plural. Para ele a 

neurociência acrescenta hoje um conhecimento muito mais sólido sobre a “estrutura da 

mente”. Quanto ao número de inteligências, ou portas preferenciais de ser, estar e agir 

no mundo, não há como quantificá-las. Não existe, é o que parece, alguma pretensão de 

se estabelecer algum tipo de fixidez quantitativa. Gardner, questionado por não incluir a 



inteligência espiritual ou moral entre as mencionadas por ele, disse que existem razões 

igualmente boas para que a “inteligência espiritual” seja considerada uma oitava 

inteligência, mas que poderia ser também “um amálgama da inteligência interpessoal e 

da inteligência intrapessoal, com um componente de valor acrescentado” (GARDNER, 

1995, p. 46). Neste caso a diferenciação entre o moral e o espiritual estaria 

condicionada aos valores culturais. É verdade também que não faltam outros nomes 

dados às inteligências propostas por Gardner, e mesmo outras formas de inteligência, 

como inteligência natural, artística e existencial. Esta última também pode ser 

interpretada como forma substitutiva para inteligência espiritual. 

 

2.3 A espiritualidade humana precisa ser abraçada 

Por certo ainda somos incipientes quanto à compreensão sobre o espírito humano 

e sobre a espiritualidade. Para Morin (1996), em seu texto O Método III: o 

conhecimento do conhecimento, ainda vivemos na pré-história do espírito. Se o espírito 

humano pode desenvolver-se, e este desenvolvimento diz respeito aos valores 

cultivados na sociedade e pela sociedade, o mesmo espírito pode assumir muitas 

direções, conforme os caminhos tomados, seja pelo desenvolvimento, no seu sentido 

positivo, ou direções alheias a esse desenvolvimento, no sentido negativo. Há, pois, um 

caráter ambíguo para os caminhos do espírito. Precisamos resgatar a positividade do 

espírito e de suas manifestações, desvinculando-o do desvario, da doença e do 

desequilíbrio. Em sendo assim, a espiritualidade é tão importante e legítima quanto ao 

próprio existir humano. E, por isso mesmo, precisa ser abraçada por aqueles que 

pretendem orientar o ser humano nessa positividade. 

Viktor E. Frankl (1997) procura mapear maneiras que permitam a compreensão 

da espiritualidade humana. Frankl é considerado o fundador da logoterapia, 

denominada em vários lugares como a “terceira escola vienense de psicoterapia” (sendo 



as duas primeiras: a psicanálise e a psicologia individual). A análise logoterápica visa 

penetrar as profundezas do espírito humano, ultrapassando mesmo os limites do 

psicofísico, em direção à consciência, ao “inconsciente espiritual” e à “existência 

humana” – à pessoa profunda. 

 

A logoterapia, como análise existencial que é, reconhece no homem a ‘dimensão 
noológica’ situada além do psicofísico, numa visão mais ampla que inclui o espiritual, 
entendida não apenas como dimensão religiosa [...] encontrando no seu conteúdo, além 
da impulsividade inconsciente, uma espiritualidade inconsciente. [Neste caso é afastada] 
toda a intelectualização e racionalizações unilaterais sobre a essência do homem [que tem 
sido apenas] reconhecido a partir da razão. [Há] no ser humano uma unidade na 
totalidade que inclui: corpo, psiquismo e espírito (noos). (FRANKL, 1997, p. 7-8). 
 
 
Frankl considera que a psicoterapia visa a saúde mental e a religião a salvação da 

alma. Nesta última a espiritualidade é focada de maneira mais direta. Na religião o 

homem se orienta de modo mais consciente no caminho de sua transcendência, é 

quando pode encontrar o sentido último da vida em Deus ou ao sentir-se ancorado no 

absoluto. É fundamental restituir ao homem a sua capacidade autocriadora, a sua 

produção artística, a sua dignidade merecida, pois o sentido último e a espiritualidade 

“emergem não do ‘porão’ dos instintos, mas das alturas do espírito” (ibid. p. 9). 

Fazendo uma paráfrase de Kafka, “A verdadeira profundidade do homem é a sua 

altura” (FRANKL, loc. cit.). Como destacamos na epígrafe, superando a imagem de 

“homem máquina” e de “homo natura”, Frankl encontra o “homo humanus”, que usa o 

cinzel para criar e eternizar seus sentimentos e ideais, que se admira e faz preces, e 

pode, uma vez cultivado no sentido positivo, comunicar o belo ou o santo. Daí a 

necessidade de nos ocuparmos na orientação da espiritualidade humana.. 

As pautas da espiritualidade humana podem ficar bem demonstradas em 

praticamente tudo do que fazemos, especialmente naquelas práticas que temos como 

estritamente espirituais, como a adoração, a oração e obediência aos princípios 

expressos deste ou daquele patrimônio religioso. Entretanto, mais que isso, a 



espiritualidade humana não cabe apenas nas atividades denominadas estritamente 

espirituais ou esferas religiosas, assim como também não cabe nos limites geométricos 

de nossos apegos e projetos. A espiritualidade acompanha o homem onde quer que ele 

vá ou em qualquer coisa que faça. Umberto Eco e Carlos M. Martini (orgs. 2000), 

através do texto Em que crêem os que não crêem? , sugerem a necessidade da crença, 

sobretudo positiva, Quanto às crenças, nem os ateus escapam dela. As suposições 

“atéias” precisam estar bem consolidada para resistir a outras suposições contrárias, 

especialmente a da fé em Deus. Obviamente este não é um tipo de fé positivo.  

Seguindo esse raciocínio, o espírito humano pode se expressar contra ou a favor 

de um Deus ou deuses, assim como pode ser indiferente aos mesmos. Isso não implica 

que a espiritualidade humana pode deixar de seguir vários caminhos, e que não pode ser 

orientada no sentido estrito. O desenvolvimento da espiritualidade pode mesmo ser um 

projeto de vida nutrido por algo que se acredite valer a pena, como um valor último e 

incondicional. L. Boff (1996), em seu livro Ecologia – Mundialização – 

Espiritualidade, usa o exemplo do cristianismo, que é a maior instituição religiosa do 

Ocidente. Segundo ele, não devemos identificar o espírito e suas expressões apenas 

com uma figura tradicional do místico, do anacoreta, do eremita, do recluso monge, 

mas, sim, no seu sentido mais amplo e radical. A amplitude e a radicalidade cristã 

supõem toda a esfericidade da vida humana, a sua verticalidade, a relação com Jesus, e 

sua horizontalidade, a relação com as pessoas e o mundo circundante. Seria aquilo que 

poderíamos chamar de “mística de olhos abertos” (J. B. Metz) e “experiência intensa da 

Transcendência” (Rahner). Espiritualidade e vida terrena são inseparáveis, mesmo que 

distinguíveis: primeiramente, servimos a Deus sem perder a dimensão terrena e tudo 

que ela implica e, em segundo lugar, podemos desenvolver de modo responsável (ético) 

nossas responsabilidades terrenas (vida, família, a profissão, o cuidado com outro) e, 

desse modo, estaremos cultuando a Deus. De certo modo, podemos fazer as coisas 



espirituais, como a oração e contemplação, naturalmente e fazer as coisas naturais, 

como um simples ato de cumprimentar alguém, de modo espiritual. A oração e ação 

devem ser interligadas e inseparáveis. 

L. Boff (1996) destaca a forma positiva da espiritualidade. Ele diz que a 

espiritualidade implica em viver segundo a dinâmica profunda de toda a vida e da vida 

toda. Há uma dívida humana com relação à espiritualidade. Tudo o que é vivo precisa 

nutrir-se. O espírito, assim como o corpo, precisa ser nutrido. É bem verdade que são 

formas de se nutrir diferenciadas. Caso o espírito e o corpo não sejam nutridos, 

desintegram-se. Em nome de supostas atividades objetivas podemos nos distanciar de 

nosso eu profundo. Em busca excessiva da materialidade esquecemos as “regiões 

abissais” da existência humana – a do espírito.  Resta-nos pagar a dívida da 

espiritualidade humana. É preciso denunciar a situação que oblitera a nossa consciência, 

que nos faz esquecer o universo circundante.  

L. Boff, em seu texto Espiritualidade: um caminho de transformação, fala sobre 

um ser de permanentes mudanças. Há, no entanto, mudanças exteriores e interiores.  

 

[Essas mudanças que são interiores são] verdadeiras transformações alquímicas, capazes 
de dar um novo sentidos à vida ou de abrir novos campos de experiência e de 
profundidade rumo ao próprio coração e ao mistério de todas as coisas [...] Hoje a 
singularidade de nosso tempo reside no fato de que a espiritualidade vem sendo 
descoberta como dimensão profunda do humano, como o momento necessário para o 
desabrochar pleno de nossa individuação e como espaço da paz no meio dos conflitos e 
desolações sociais e existenciais. (BOFF, 2001, p. 18). 
 

A espiritualidade humana precisa, pois, ser abraçada. Precisamos aprofundar 

nossa espiritualidade naquilo que ela tem de positivo, caso queiramos viver uma vida de 

mais inteireza e dignidade.  

Pensadores, como a física e filósofa Danah Zohar e o psiquiatra e terapeuta Ian 

Marchall (2000), através do livro QS: inteligência espiritual, falam da inteligência 

espiritual como a necessidade de se ter um propósito e objetivos bem definidos na vida. 



Ainda, o psicólogo clínico e membro da Faculdade de Medicina de Harvard, Richard N. 

Wolman (2002), em seu livro Inteligência Espiritual: Um método revolucionário para 

você avaliar e expandir seu nível de consciência espiritual, focaliza a necessidade 

humana de compreender a dimensão espiritual da vida e defende a idéia de ser possível 

e, mesmo necessário, reconciliar ciência e espiritualidade.  

Wolman diz que no século XX, a grande sabedoria, é aprender a pensar com a 

alma. Pensar com a alma, neste caso é inteligir com o espírito, que ele chama de 

inteligência espiritual. Essa inteligência ocorre quanto o espírito sabe discernir, escolher 

e agir. Entretanto, o espírito não é separado de um corpo. Falar em espírito é falar 

também da pessoa total. Esse espírito tem suas expressões ou manifestações por meio 

de um corpo, que aqui chamamos de espiritualidade. Esta espiritualidade está 

relacionada diretamente com a existência humana e é justamente isso que nos garante a 

possibilidade de desenvolver os valores éticos e crenças que orientam nossas ações do 

cotidiano. Somente mediante o desenvolvimento do espírito humano, pela inteligência 

espiritual, podemos sonhar e dar à vida o rumo e a forma desejada. Neste caso, a 

inteligência espiritual é a mais fundamental de todas. Não deve, pois, ser negligenciada, 

ao contrário, precisa ser abraçada. 

 

2.4 A espiritualidade geral e a religiosa: o reencontro com o sagrado 

Não precisamos nos aprofundar muito na história da ciência para perceber que a 

dimensão da espiritualidade humana e o lugar correspondente ao sagrado têm sido, 

pelos artifícios científicos, desprezados ou, em alguns setores da ciência, têm sofrido 

uma velada rejeição como, por exemplo, na psicanálise. O termo “sagrado” recebe 

inúmeras interpretações históricas, vai do politeísmo ao monoteísmo, passando pelas 

mais elementares hierofanias, como o totem, a pedra e a árvore sagrados das religiões 

mais arcaicas. O termo aqui é empregado em um conceito mais amplo, comum a todas 



as divindades. Este sagrado impregna toda a atividade religiosa. Kujawski, no seu texto 

O Sagrado Existe, fala não somente sobre a existência do sagrado, mas da sua 

irredutibilidade e também como “arquétipo do real, a matriz da cultura e a fonte de toda 

a legitimidade” (KUJAWSKI, 1994, p. 65-86). Partindo deste raciocínio, podemos 

afirmar que o sagrado pode imiscuir-se profundamente na vida das pessoas. Ele assume 

como fenômeno primigênio, pois, o seu espaço de legitimidade especialmente na vida 

religiosa das pessoas. 

V. Frankl contrapôs o pensamento de Freud, que imaginou a religião como uma 

neurose produzida pela sublimação dos impulsos sexuais – com um título que 

impressionava, “neurose obsessiva da humanidade” (FRANKL, 1997, p. 8). O fato é 

que a problemática do sujeito, na esfera científica, tem sido configurada por uma elisão 

de partes desse sujeito. A rasoura científica, sob o bordão da objetividade, tem cindido 

do homem parte de si. Nesta cisão, a religiosidade tem sido, por várias razões, uma das 

primeiras dimensões humanas a ficar fora do alcance das lentes da maior parte das 

ciências que se ocupam do homem. Valendo-se, pois, do argumento da objetividade 

científica, a espiritualidade e também a religiosidade, foram primeiramente desprezadas 

e, finalmente, empurradas para fora do humano como sujidade ou escória 

epifenomênica.  

Esse olhar estrábico sobre a religiosidade tem história. Mesmo sem aprofundar 

sobre essa história, vejamos resumidamente algumas situações: primeiramente, a partir 

dos séculos XVIII e XIX, criou-se um espaço natural ou real na mente de todo 

observador. Nesse espaço construiu-se virtualmente uma máquina com poderes 

imagísticos. A máquina paradigmática funcionava como uma espécie de relógio, cuja 

imagem metafórica, consistia no universo das coisas. No século XIX, a máquina 

centralizada na ciência natural, era um dispositivo de registro e cálculo precisos, um 

aparelho de medição alheio ao humano que tinha como referência metafórica o 



observador, mais que o próprio mundo, refletido em um modelo maquínico. Keller diz 

que “O vácuo que deixava no quadro podia agora ser preenchido, mas emergia da 

mente do observador” (KELLER in: SCHNITMAN, org., 1996, p. 102). O resultado 

disso foi uma renitente e definitiva elisão do sujeito. Nesta elisão, com extirpação de 

toda consciência da representação, ocultou-se tanto a presença do sujeito/ator, 

cognoscente, realizador, produtor e ator nas representações, como seu correspondente 

ocultamento na própria representação.  

Em segundo lugar, Rotman demonstra a gradativa degenerescência na cultura 

européia, a quebra das ligaduras entre as coisas e os signos. Isso vale para a relação 

entre o metassujeito e o sujeito na arte e na matemática, entre outras. Ele retoma o 

paradoxo da subjetividade: se por um lado, “o sujeito que olha, atua e faz (o que pinta, 

calcula, comercia) segue sendo tão necessário como sempre para a produção concreta 

da arte, da matemática ou das transações financeiras” (ibid., p. 103) por outro lado, a 

nova lógica da representação só permite que seja significado, o meta-sujeito, ocultando 

ou negando o dono dos olhos que observam. A ciência, nesse caso se furta à dinâmica 

do olhar.  

Em seguida, desde o final do século passado (séc. XX) e início deste, de forma 

mais clara, traz-se o ideal de realizar o sonho “precoce de Descartes”, o homem 

tecnológico, o retrato da máquina humana, transformado em algo amorfo, 

irreconhecível. Aliás, como diz Keller, o sujeito até “pode ser conhecido, mas em si 

mesmo não pode conhecer” (loc. cit.). O que fazer quando o sujeito equivale a “[Um] 

objeto ou espetáculo ante sua própria visão?” (loc. cit) Olha a sua imagem projetada no 

espelho da ciência e não se reconhece nela?  

Em quarto lugar, Bernal, citado por Keller, numa especulação sobre o futuro, diz 

que o mundo, a carne e o demônio consistiriam nos três inimigos da alma racional. Ao 

devir cabe a tarefa de arrancar o desejo do lugar, no qual está escondido, e emoldurá-lo 



nas finalidades objetivas, “usando e tornando inócuo o poder dele, e encaminhando-nos 

para uma forma de vida em que a plena sexualidade adulta seja equilibrada com a 

atividade objetiva” (ibid., p. 104). Por isso, é necessário pôr “o sentimento ou ao menos 

o temperamento sensível [...] sobre o controle consciente [...] levá-lo a que favoreça o 

desempenho de uma classe particular de operação” (loc. cit). Bernal previa uma 

“aristocracia da inteligência científica”, que teria uma função dual:  

 

[...de] fazer com que o mundo continue andando como máquina eficiente em matéria de 
alimentação e de bem-estar, e resolver para si os segredos da natureza [...] Uma 
humanidade feliz e próspera, que goze de seu corpo, exercite as artes, proteja as religiões, 
bem pode sentir-se contente em deixar em outras mãos, mais eficazes, a máquina que 
satisfaz seus desejos. Os descobrimentos psicológicos e fisiológicos darão às forças 
governantes o meio de dirigir as massas em ocupações inofensivas e de manter uma 
docilidade perfeita sobre a aparência de uma perfeita liberdade. Mas para que isto suceda, 
as forças governantes terão que ser os próprios cientistas... 

Em verdade o mundo poderia transformar-se num zoológico humano, tão 
inteligentemente dirigido, que seus habitantes não se apercebam de que estão ali com 
único propósito de serem observados e manejados. (ibid., p. 105). 

 
 

O que Bernal não previu foi a subjetividade residual (ainda que hoje plenamente 

racionalizada). Posteriormente, ele passa a conceber um ente habitante das “esferas 

celestes”, um “ser etéreo, ideal, incorpóreo, que, tratando-se de um cientista que adere 

ao monismo, apresenta curiosa reminiscência do dualismo cartesiano” (loc. cit.). Os 

que, por sucessivas tentativas, tentam descobrir o “segredo da vida”, “resolver os 

segredos da natureza”, acreditam poder conhecer “o que verdadeiramente significa ser 

humano”. Os discursos têm se multiplicado na tentativa de penetrar na centralidade do 

ser e da existência, mas, univocamente, visam identificar-se, não com o sujeito, mas 

com o objeto. O sujeito não tem nome, pois os pronomes informais assumem o seu 

lugar: o “eu” especulador ou o “nós” que domina o saber, um “alguém, de inteiro 

abstrato e, talvez, “aqueles a que nós devemos comunicar como saber: ‘as pessoas’.” 

(ibid., p. 106).  

Em quinto e último lugar, Hillis, na sua Sexta Meditação, evoca o sonho de 

Descartes no qual o ser humano se libertaria dos ossos e da carne. “Eu sou realmente 



diferente de meu corpo, e [...] posso existir sem ele” (loc cit.). Mas, ao que parece ser 

um advento pós-cartesiano, “só falta uma volta da porca do parafuso: ainda que a mente 

artificial de Hillis seja capaz de auto-sustentar-se para viver e crescer, necessita também 

se reproduzir” (ibid., p. 108). Do mesmo modo que Deus foi feito supérfluo para dar 

conta da existência diante dos olhos da ciência moderna, os sujeitos humanos que 

procriam as máquinas se tornarão dispensáveis.  

Apesar dos excessos da objetividade que aniquilaram o sujeito, a subjetividade 

sempre que pode retorna. Hoje, ela aparece para aplacar os desvarios do objetivismo. 

Mas, o giro da subjetividade sinaliza que, a cada passo caminhado “não negamos o ‘eu’ 

essencial, mas, em vez disso, procuramos encontrá-lo” (loc. cit). O que ocorre “Não é 

uma intenção de cercear nosso próprio ser até reduzi-lo a nada, mas de expor seu núcleo 

essencial” (loc. cit). Os seres de carne e osso devem sobreviver às conseqüências da 

erradicação do sujeito. Mesmo que seja possível a construção de máquinas pensantes a 

partir da robótica e da inteligência artificial, ainda assim, tais máquinas serão 

consideradas particulares fantasias. Isso porque, “tal como as máquinas que lhe deram 

vida, [surgem] de – e fala por – um desenvolvimento sócio-político-cultural particular e 

muito poderoso” (ibid., p. 109). As questões ainda estão abertas é bem verdade e a 

ciência moderna não tem instrumentos suficientes para respondê-las: “nesse mundo, 

nesse discurso, onde se situaria a autoria, onde se situa o autor, onde se situa a 

autoridade, onde se situa a precedência?” (ibid., p. 112). O discurso da ciência moderna 

em relação ao sujeito, aparece como uma espécie de sintoma, uma extravagância, ou 

mesmo uma patologia. Pearce também levanta essa questão:  

 
Gostaria de tomar esse tipo de subjetividade conformada pela elisão do 

sujeito/autor/ator como um sintoma e pergunto o seguinte: se fosse um sintoma de algo, 
de que seria esse sintoma? Ou, não é um sintoma, uma característica de um sistema de 
integração mais amplo? Gostaria de começar a observar os padrões ou normas que o 
configuram. (KELLER in: SCHNITMAN, org., 1996, p. 113). 

 
 



Regis de Morais, em seu livro Filosofia da Ciência e da Tecnologia: introdução 

metodológica e crítica, identifica os efeitos colaterais dos problemas inscritos em nosso 

universo existencial, surgidos em grande parte dos próprios desvarios de uma sociedade 

plasmada, via de regra, nos valores muitas vezes maximizados da ciência e da 

tecnologia: 

 

Como escravo; como tipo dispersivo; como ser incompleto; como um náufrago da 
desumanização da vida; como um vencido que abdicou de sua independência e de seu 
senso moral, submetendo-se a menores imposições da sociedade; como um ente que em 
todo sentido experimentou restrições em seus propósitos de cultura, assim iniciou o 
homem de hoje a sua tenebrosa marcha nesta Era Tenebrosa. [Grifo do autor]. (MORAIS, 
1977, p. 166-7). 
 

 
Diante desse quadro, é impossível esquecer que a ciência está sempre a serviço de 

algo. Ela definitivamente não é autônoma, serve a interesses de várias ordens, como: 

aos particulares, aos políticos, ao capitalismo tecnológico, à ordem militar e assim por 

diante. A ciência é parte de uma sociedade presa ideologicamente a um progresso, às 

vezes, inconseqüente. A questão da responsabilidade não deveria ser, definitivamente, 

uma questão menor. Certamente não há ciência, existem ciências. Não existe uma ação 

única entre essas ciências. Para Keller, “A ciência não é uma empresa do tipo 

monolítico. Envolve todo tipo de interesse, todo tipo de motivações” (KELLER in: 

SCHNITMAN, org. 1996, p. 114-115). Há, pois, motivos dominantes, sonhos 

dominantes, discursos dominantes na conduta científica. A ciência é plural, 

multifacetada e heterogênea e, por isso mesmo, está aberta à diversidade de paradigmas 

e, em decorrência dessa abertura, produz multiplicidade de interesses e motivações.  

O modo de fazer científico cria soluções e problemas. À semelhança de Sísifo –  

que evoca o mito do eterno retorno -, certas áreas da ciência empreendem incursões 

intermináveis para suprir os anseios humanos sem, contudo, jamais poder atendê-los 

satisfatoriamente. Dimensões que transcendem ao sensível físico têm sido ignoradas, 

como a dimensão do espírito. A inclinação e a sensibilidade religiosa não conta, a não 



ser como “emergência” ou mero objeto imanente epifenomênico, limitado ao 

psicofísico.  

Kujawski (1994, op. cit.) diz que o sagrado (ou sagrados) está no próprio 

interstício social. A vida social encerra e conserva esse sagrado. A sociedade, de forma 

ampla, torna-se o meio fecundo e primordial de irrupção do mesmo. A sociedade jamais 

perde de vista a religião. Está, mesmo que em algumas situações, por ligadura tênue 

presa ao sagrado. Nas sociedades de tradição judaico-cristã, homens e mulheres 

reportam-se ao Deus vivo e pessoal no qual debruçam sua confiança e esperança. 

Enquanto que “O ateísmo, o agnosticismo engastam-se nos meios mais sofisticados e 

pedantes das camadas superiores [da sociedade]” (ibid., p. 25). Para Mircea Eliade 

(s.d.), em seu texto Fragmentos de um diário,  há uma estreita relação, uma 

solidariedade indissolúvel, entre a sociedade e o seu sagrado. Diz ainda:  

 
O homem moderno, radicalmente secularizado, se crê ou se quer crer ateu, a-religioso, ou 
pelo menos indiferente. Mas se equivoca. Não conseguiu ainda abolir o homo religiosus 
que está nele; não suprimiu (se é que o conseguiu) mais que o christianus. Isso quer dizer 
que continua sendo ‘pagão’ sem o saber. Significa também outra coisa: uma sociedade a-
religiosa não existe até agora; creio que da minha parte que não pode existir; se se 
realizasse, pereceria ao cabo de algumas gerações, de tédio, de neurastenia, ou por 
suicídio coletivo... (Grifos do autor) (ibid., p. 242). 
 

A sensibilização da razão e da ciência moderna pelo “fenômeno do sagrado” não 

consiste em fazer concessões para o enquadramento desse sagrado nos esquemas da 

mesma. Há um “espaço reservado” para o sagrado no ser humano. O sagrado ainda que 

eclipsado, ainda que muitas vezes ignorado em muitas instâncias da sociedade 

moderna, tem o seu lugar assegurado, quando exilado há sempre uma possibilidade de 

retorno. Mas como pode ser encontrado em meio à atmosfera espiritual de nosso 

tempo? O ranço do positivismo e do empirismo lógicos se expressa ainda, não por 

alguma  identificação com algum ateísmo ou agnosticismo, mas por posturas anti-

religiosas. Em muitos casos esta atitude anti-religiosa usa do artifício de negar a 

existência de Deus. 



Para Kujawski, “Sentenças como ‘Deus existe’ ou ‘Deus não existe’ são 

igualmente absurdas porque não expressam qualquer proposição, não dizem nada, são 

vazias de sentido, e não incognoscíveis, simplesmente” (KUJAWSKI, 1994, p. 19). O 

neopositivismo, que é “uma denominação genérica do empirismo e do positivismo 

lógico” (loc. cit.), supõe que todo enunciado, para ser verdadeiro, precisa, 

necessariamente, estar reduzido a um enunciado de observação. Que todas as ciências 

se “matematizem, se reduzam à matemática; que a linguagem cotidiana seja absorvida 

pela terminologia científica. [...] o que não está na Ciência não está no mundo” (loc. 

cit). A absurdidade da sentença está justamente na impossibilidade do mundo se 

acomodar aos modelos e domínios científicos. Não é possível estabelecer a fórmula: 

Mundo + Ciência = realidade. Talvez não seja tão difícil assim chegar a seguinte 

constatação: “nem tudo o que está no Mundo está na Ciência e nem tudo o que está na 

Ciência está no mundo” (ibid., p. 20)..  

Para Regis de Morais, “[o] pensamento racional, o pensamento lógico e 

metafísico, só pode compreender os objetos que estão livres de contradição e possuem 

uma natureza e verdades coerentes” (MORAIS, 1997, p. 157). De modo mais 

específico, não é possível encontrar a homogeneidade no ser humano. “Não é lícito ao 

filósofo [e ao cientista] construir um homem artificial; cumpre-lhe descrever um 

homem verdadeiro” (ibid., p. 157-8). Cabe à ciência uma função intramundana, ela se 

faz no mundo, consiste nele e este sempre a transcenderá. Portanto, a ciência não 

precisa ir muito longe para se ver frente ao transcendente, o próprio mundo a 

transcende. Aliás, a própria ciência se quiser avaliar seus resultados, precisa 

autotranscender-se.  

Há no mundo comunal uma atmosfera espiritualmente densa, na qual as pessoas 

guardam estreita ligação e cumplicidade entre si, com as coisas no seu entorno, que 

medram sutilmente a experiência do sagrado. “As coisas mais simples, desde que 



devidamente ‘iluminada’, manifestam, virtualmente, o universo inteiro” (loc. cit.). 

Entretanto, diferentemente do mundo arcaico, no qual o ser humano não se encontrava 

só no universo, o mundo moderno, mapeado cientificamente, “é essencialmente 

rarefeito e nele as coisas se dissociam mais e mais umas das outras [...] sua solidão [a 

humana] é desesperadora” (loc. cit.). À medida que as pessoas se distanciam uma das 

outras, distanciam-se também quanto aos fundamentos de suas religiosidade. Nesse 

sentido, pensar em ulterioridades, na transcendência ou no absoluto já não é impossível, 

como prega o agnosticismo, pelo simples fato de não fazer sentido algum. 

B. Mondin (1980), em seu livro O Homem, quem é ele?: elementos de 

Antropologia Filosófica, assinala a dimensão religiosa como uma manifestação 

tipicamente humana. A religiosidade não se manifesta em nenhuma outra espécie além 

do ser humano. “Nenhum homem normal e dotado de vitalidade pode ser reduzido à 

sua atividade consciente e racional...” (ibid., p. 238). Apesar das crises intermitentes 

que a religião vem sofrendo, pois há sempre alguém que encontra um argumento 

plausível contra a sua relevância., a religião se impõe como constante na existência 

humana. Os indícios são mais do que suficientes para se afirmar que ela, a religião, 

mesmo não sendo cultivada por todos os indivíduos da espécie, está presente em todas 

as sociedades, das mais “primitivas” às sociedades inscritas no século XXI. É relevante 

o fato de a religião ser importante como fenômeno, apresentando sugestões úteis, 

indícios relevantes, mesmo que muitas vezes careçam de revisão. A dimensão religiosa 

humana é uma expressão do espírito humano. Essa expressão visa o sentido último da 

vida e da natureza essencial do ser humano. Thomas Luckmann diz que 

 
A religião não é [portanto] algo secundário, periférico e nem mesmo algo de setorial 

com relação a uma estrutura social. Pelo contrário, ela constitui o núcleo primário e 
fundamental da interpretação que tal estrutura dá à realidade. A religião ‘é a forma 
interior da concepção do mundo de uma sociedade’. (LUCKMANN apud MONDIN,  
ibid., p. 239). 

 



A religião assinala uma busca do Sagrado como fonte de toda a legitimidade. O 

Sagrado tem sido novamente um ponto convergente de discussões. Ele, segundo Mircea 

Eliade, citado por Mondin, “é um elemento estrutural da consciência e não um estágio 

da história” (ibid., p. 238). O mais interessante, talvez em razão disso, é que esta 

discussão não se restringe à esfera restrita da religião, mas, sim, surge como uma 

qualidade humana fundamental. Qualidade que, uma vez não considerada pela ciência 

clássica, agora surge como qualidade, imprescindível em nossos dias. As idéias 

levantadas aqui não se entregam a um duvidoso misticismo.  

A autotranscendência nos fornece fortes indícios de que o homem e a mulher 

não podem ser reduzidos à esfericidade da matéria e às suas forças. Ela compreende o 

corpo (as condições somáticas) e a corporeidade humana (as expressões do corpo), mas 

também um elemento não corpóreo (não somático), um elemento espiritual. Isso 

permite ao homem transcender, sair de si mesmo, cobrir espacialidades e 

temporalidades, caminhando pelo mundo das experiências, valores, julgamentos, 

escolhas, repulsas, atração, buscar do passado e agir prospectivamente, antecipando-se 

ao futuro, pois traz em si um elemento imaterial – a espiritualidade.  

É preciso considerar nesse contexto o universo simbólico do ser humano. A 

expressão religiosa não pode escapar às construções simbólicas que marcam de forma 

essencial a existência humana. A experiência do inefável, por exemplo, foge às 

esquematizações lógicas. Há, pois, dimensões de realidade que não podem ser 

dissecadas e explicitadas, ainda que pelos raciocínios sofisticados, bem elaborados e 

mesmo fundamentados de forma coerente e consistente. Aquilo que vivemos 

intensamente, como a contemplação, adoração, amor profundo, a poesia e aqueles 

momentos de maior elevação em nossas vidas, dificilmente podem ser expressos 

plenamente em palavras. O contrário disso é igualmente verdadeiro: o ódio desmedido, 

a mente perversa, a maldade levada às últimas conseqüências, não podem ser 



verbalizados plenamente. Todas as vezes que alguém tenta traduzir a riqueza dos 

sentimentos humanos mais significativos, utilizando-se dos recursos da linguagem, dá-

se conta da extrema precariedade de nossa linguagem, ou mesmo de outros 

instrumentos de expressão. Nenhuma verdade pode ser aprisionada pelos conceitos.  

Com muita freqüência nos deparamos com algo que ultrapassa infinitamente as 

nossas capacidades de produção e decodificação. Por essa razão lançamos mão de 

metáforas, símbolos, mitos, linguagem lúdica, com o intuito de nos aproximarmos do 

indescritível, do inaudito, do gratificante, das experiências extáticas, do mistério etc. É 

em meio a essa forma singular de linguagem que ocorre a expressão religiosa. Aqueles 

que não experienciam ou vivenciam as dimensões enriquecedoras da fé, deveriam 

permitir-se admirar o sublime halo poético que os envolve.  

Podemos dizer que é mais comum do que se pensa as pessoas não desenvolverem 

a dimensão humana da religiosidade ou, em um sentido mais amplo, a dimensão da 

espiritualidade. O sentido de espiritualidade que queremos expressar aqui é justamente 

aquele que temos por mais legítimo e inabdicável por toda a nossa existência. Ou seja, 

aquilo que nos torna verdadeiramente humanos. A espiritualidade positiva não pode ser 

referida apenas àquela dedicada à verticalidade da adoração e da contemplação, mas 

também às que são aplicadas à horizontalidade das relações humanas. Nesta última 

forma, de alcance mais geral, são cultivados os valores considerados positivos da 

sociedade, como o amor, a paz, a solidariedade, a preservação da existência da vida 

humana, como de toda a vida, de modo mais salutar. A ausência da interiorização 

desses valores ou do cultivo da positividade do espírito, em grande parte cultivada no 

seio das religiões, tende a gerar, podemos pressupor, toda sorte de insensatez e 

inconsistência das qualidades genuinamente humanas, em homem e mulheres, em todo 

tempo e lugar. 

 



CAP. III A EDUCABILIDADE DO ESPÍRITO HUMANO  
 
 

Para compreender facilmente uma verdade é preciso resolver falsas 
imagens, assuntos supersticiosos sobre si mesmo, romper os esquemas 
que nos reprimem [...] Nenhum homem pode produzir uma expressão 
que seja mais verdadeira do que aquilo que ele efetivamente é, porque a 
forma da expressão genuína e original é a que se produz no interior, da 
perspectiva interior segundo a qual se enxergam as manifestações da 
vida. [É grande a fadiga de] descer em si mesmo.[...] Quem, portanto, 
renuncia por medo a investigar o próprio inconsciente, renuncia também 
ao valor e à independência da sua existência; perde a própria liberdade, 
torna-se um covarde. (N. GALANTINO, 2003, Dizer Homem Hoje: 
novos caminhos da antropologia filosófica, p. 166). 

 
A vivência histórica ensina [...] Este nosso momento pede um 

redimensionamento da transcendência condizente com os novos tempos; 
uma espiritualidade muito mais aberta e, por conseguinte, menos 
preconceituosa; mas uma espiritualidade dotada de coerência, sem vícios 
excessivamente ecletistas, pronta para conviver de boa vontade com as 
diferenças [...] o caminho para isso é a educação... (R. de MORAIS, 
2002, Espiritualidade e Educação, p.44). 
 

 
 

O ser humano é complexo e multidimensional. A tentativa de compreensão da 

complexidade do real na construção do multidimensional é, por si só, uma empresa 

objetiva e corajosa, mas ciente de seus acanhados limites. A despeito disso, parte no 

encalço de um modo de pensamento que seja capaz de reconhecer a complexidade e a 

multidimensionalidade do real e, mais precisamente, a riqueza relacionada ao espírito e à 

recorrente espiritualidade humana.  

A multidimensionalidade na complexidade e vice-versa trazem, pois, a 

possibilidade de, se não dissolver por completo, pelo menos de atenuar esse problema. A 

aceitação e compreensão da multidimensionalidade humana, que é o nosso ponto de 

partida aqui, servem de marco inicial para visualizarmos o problema na sua magnitude, 

sem perder de foco suas partes relacionais ou coligantes para além do quantificável e 

formalizável. Vários pensadores, como Edgar Morin, Leonardo Boff, Regis de Morais, 

Paul Tillich, dentre outros, têm captado, cada um a seu modo, a complexidade e a 

multidimensionalidade humana. Salvaguardando as formas de tratar os problemas, esses 

pensadores com áreas de atividades diversas, identificam o espírito humano como 



dimensão fundamental do “ser”. Não apenas no sentido de mais uma dimensão, mas 

como dimensão diferenciada e ao mesmo tempo em que cumpre a função de garantir um 

centro organizador do desse “ser”. Portanto, a percepção e concepção das unidades 

complexas organizadas, representam um salto de qualidade na compreensão do mundo e 

do ser humano, mas que exige, por outro lado, uma reforma do entendimento em relação 

à dimensão do espírito humano. Como P. Tillich supõe em sua obra Teologia 

Sistemática: “O Sentido de espírito como uma dimensão viva [requer] nova compreensão do 

termo ‘espírito’... (TILLICH, 1987, p. 401). 

Aqui, a pessoa humana será considerada não apenas de forma una, mas também 

diversificada e múltipla. A partir dessa perspectiva, o conhecimento sobre o ser não deve 

ser reduzido a uma única noção de informação, de uma percepção, de uma 

discriminação, de uma idéia ou ainda de uma teoria. Devemos conceber nesse 

conhecimento do ser vários modos de olhar e perceber. Necessitamos re-aprender a ver o 

todo multidimensional. É nesta multidimensionalidade que se encontra a dimensão 

fundante do espírito. É assim que faremos o desdobramento desse capítulo. Ele será 

divido em duas partes principais: a primeira versará sobre o espírito como dimensão 

pessoal e a sua relação com o “órgão de sentido”. A segunda versará sobre as 

possibilidades de educabilidade do espírito humano.  

 

1 A Dimensão do Espírito: o sentido e a definição humanos 
 
 

Para Viktor E. Frankl (1997), no seu livro A Presença Ignorada de Deus, é 

necessário ir mais fundo nas profundezas do espírito pessoal. Para ele, o ser humano é 

ser de sentido e a “consciência” é seu “órgão de sentido” fundamental. Para a 

compreensão disso, é preciso ultrapassar as “fronteiras do psicofísico em direção à 

consciência, ao inconsciente espiritual e à existência humana – à pessoa profunda” 

(FRANKL, 1977, p. 7). Não devemos confundir a pessoa profunda com a psicologia 



profunda. Esta, a psicologia profunda, “segue o homem até as profundezas de seus 

instintos, mas muito pouco às profundezas de seu espírito” (loc. cit.). Enquanto aquela, a 

pessoa profunda, diz respeito principalmente à dimensão do espírito. Esta dimensão do 

espírito, que Frankl denomina de “dimensão noológica”, está além do psicofísico, numa 

perspectiva mais ampla, que envolve o espiritual. Para começar a aventura de tentar 

penetrar na dimensão do espírito humano, é imprescindível romper alguns preconceitos. 

Para exemplificar, dizemos que a dimensão do espírito não deve ser compreendida 

apenas como dimensão religiosa, mas também como valorativa, como intelectual, como 

artística, como volitiva e como atitude.  

Veremos a seguir que a dimensão do espírito faz interfaces com outras dimensões 

na dinâmica da vida humana. Interessa-nos diretamente o como e com quais dimensões 

ocorrem essas interfaces. Veremos ainda o espírito como um definidor da vida humana e, 

por fim, a unidade humana como corpo�espírito, isto é, a “carne quente” no mundo, que 

é o agir responsável do homem neste mundo.  

 

1.1  O espírito como definidor humano 

A dimensão do espírito é organizadora e definidora do ser humano. Paul Tillich 

destaca, entre as dimensões da vida, as que ocorrem nos reinos inorgânicos e orgânicos 

e, também, o sentido do espírito como uma dimensão fundamental da existência humana. 

Diante dessas idéias, suscitamos a seguinte pergunta: qual é o princípio que faz dessa 

dimensão uma dimensão? A resposta a esta pergunta pode ser desdobrada do seguinte 

modo: primeiramente, não há um número fechado de dimensões, mesmo porque as 

dimensões da vida são estabelecidas por critérios flexíveis. “Justifica-se falar de uma 

dimensão particular quando a descrição fenomenológica de uma seção da realidade 

encontrada mostrar estruturas categoriais únicas, além de outras” (TILLICH, 1987, p. 

398). Sem qualquer absolutismo, podemos fazer a distinção entre várias dimensões da 



vida, sendo algumas com mais clarezas que outras. Em segundo lugar, a despeito dessa 

distinção, é necessário que essas dimensões sejam verificadas e determinadas 

concretamente no ser humano, principalmente quando consideramos a unidade na 

multidimensionalidade da vida, as origens e as conseqüências das ambigüidades 

inerentes a todo processo existencial humano. 

 

O caráter particular de uma dimensão que justifica seu estabelecimento como 
dimensão pode ser observado muito bem na variação do tempo, espaço, causalidade e 
substância sob sua predominância. As categorias têm validez universal para tudo o que 
existe. Mas isso não significa que exista apenas um tempo, um espaço, e assim por diante. 
Pois as categorias mudam seu caráter sob o predomínio de cada dimensão. As coisas não 
estão no tempo e no espaço; na verdade elas têm um tempo e um espaço. O espaço 
inorgânico e o espaço orgânico são espaços diferentes; o tempo psicológico e o tempo 
histórico são tempos diferentes; e causalidade espiritual e inorgânica são causalidades 
diferentes. Contudo, isso não significa que as categorias, por exemplo, em seu caráter 
inorgânico, desapareçam do reino orgânico ou que o tempo do relógio seja aniquilado pelo 
tempo histórico. A forma categorial que pertence a um reino condicionante, tal como o 
inorgânico em relação ao orgânico, entra na nova forma categorial com um elemento 
dentro dela. No tempo ou na causalidade presentes, mas não são mais as mesmas de antes. 
Essas considerações fornecem uma sólida base para o abandono de todos tipos de 
ontologias reducionista, tanto naturalista quanto idealista. (TILLICH, 1987, loc. cit). 

 
As dimensões nos reinos inorgânico e orgânico aparecem como diferentes reinos 

da realidade, determinados por dimensões especiais. Não é nossa intenção 

sistematizarmos aqui as implicações da dimensão inorgânica na vida humana, mais por 

economia de espaço e apesar de sua importância para a física e mesmo pelo significado 

religioso, como “natureza”, que ela pode assumir. Em suma, vejamos algumas 

implicações do reino inorgânico: na verdade, a dimensão inorgânica é básica para os 

processos da vida, em todas suas dimensões. Esta última afirmação deve, contudo, 

desvencilhar-se das peias do “reducionismo naturalista” ou materialismo e não devemos 

identificar matéria com matéria inorgânica. “O termo ‘matéria’ tem um sentido 

ontológico e outro científico” (ibid., p. 399). Exemplificando, as estruturas inorgânicas 

envolvem as estruturas orgânicas. A citação bíblica de Gênesis 3.19, é uma metáfora que 

serve como ilustração disso: “Ao pó voltarás, pois dele foste tomado”. Aliás, Tillich 

chega mesmo a propor uma “teologia do inorgânico”. 



Em relação à vida orgânica, os problemas não são menores. Mesmo que tomemos o 

criacionismo como ponto de partida, podemos afirmar que o orgânico veio a partir do 

inorgânico. Neste caso, “a ‘primeira célula’ só pode ser explicada em termos de uma 

interferência divina especial” (ibid., p. 400). O fato é que a dimensão do orgânico está 

fundamentalmente presente no inorgânico; condições perfeitamente descritas pela 

biologia e pela bioquímica. A dimensão do orgânico ocupa, no entanto, a centralidade da 

filosofia da vida. A vida é orgânica. Em relação ao que define o humano, é possível 

seguir a mesma regra, situação que definiremos mais adiante. 

Aqui, podemos levantar algumas perguntas: como é processada a relação entre o 

inorgânico e o orgânico, gerando vida? Como surgiu o fenômeno da “consciência 

interior” no ser humano? Ou, ainda, a autoconsciência está presente nas demais 

dimensões humanas? Essas questões são de difíceis soluções. Na segunda, mesmo 

precariamente, podemos dizer que sim. A biologia define o homem como sapiens 

sapiens, isto é, ser que não apenas sabe, mas que pode debruçar-se sobre o seu próprio 

saber para conhecê-lo e aprimorá-lo. Em outros termos, é um ser que tem consciência de 

si e do seu próprio conhecimento. Tillich confirma isso: “A autoconsciência está 

presente em cada dimensão; realmente, ela só pode aparecer sob a condição do ser 

animal” (loc. cit.). Mas não qualquer animal. O ser humano é o único ser que possui de 

modo indiscutível uma autoconsciência. 

A tentativa de empurrar a autoconsciência de volta para a dimensão vegetativa não 

pode ser nem rejeitada nem aceita, já que não pode ser verificada de nenhuma forma, 

seja por participação intuitiva, seja por analogia reflexiva às expressões semelhantes 

àquelas que o homem encontra em si mesmo. Sob essas circunstâncias, parece ser mais 

sábio restringir a hipótese da consciência interior àqueles reinos nos quais ela pode ser 

tomada como altamente provável, pelo menos em termos de analogia. Além disso, essa 



consciência interior é evidenciada e emocionalmente certa, em termos de participação, 

nos animais superiores, particularmente o homem. 

Essa dimensão da autoconsciência ou da consciência interior, ou ainda o “reino 

psicológico”, sob certas condições, “atualiza” internamente outra dimensão, a do 

“pessoal comunitário” ou o “espírito”. Os conhecimentos e as experiências adquiridos 

até então, têm conferido que a dimensão do pessoal ou do espírito somente acontece na 

pessoa humana. As questões que sugerem a possibilidade de ocorrência dessas 

dimensões em outros seres vivos (orgânicos) ou não vivos (inorgânicos), não podem ser 

respondidas nem de forma positiva e nem negativamente, não há indicadores concretos 

que atendam essas questões. 

P. Tillich define a vida como sendo a “atualização do ser potencial” (ibid., p. 408). 

Essa atualização é um processo permanente durante a vida toda de uma pessoa. A vida 

tem um recurso que, sem o qual, não seria possível atualizar-se. Esse recurso é a 

capacidade de centralizar-se tanto como realidade quanto como tarefa. Mas em que 

consiste essa centralidade?  

 

[A] Centralidade é uma qualidade da individualização, na medida em que a coisa 
indivisível é a coisa centrada. Continuando essa metáfora: o centro é um ponto, e o ponto 
não pode ser dividido. Um ser centrado pode desenvolver outro ser a partir de si mesmo, 
ou pode ser privado de algumas partes que pertencem ao todo; mas o centro como tal não 
pode ser dividido – ele só pode ser destruído. Um ser plenamente desenvolvido, portanto, é 
ao mesmo tempo um ser plenamente centrado. Dentro dos limites da experiência humana 
somente o homem apresenta essas qualidades de forma plena; em todos os outros seres, 
tanto a centralidade quanto a individualização são limitadas. Mas elas são qualidades de 
tudo o que é, sejam limitadas ou plenamente desenvolvidas. (TILLICH, 1987, p. 409-19). 

 

O termo “centralidade” é utilizado para designar a estrutura de um ser “no qual um 

efeito exercido sobre uma parte tem conseqüências para todas as outras partes, direta ou 

indiretamente” (ibid., p. 410). Esse ser deve ser visto, pois, como totalidade ou Gestalt. 

A centralidade ocorre em toda forma de vida e esta é atualizada permanentemente. Esta 

atualização é chamada de “auto-integração” da vida. “A natureza da própria vida se 

expressa na função de auto-integração em todo processo particular de vida” (loc. cit). 



Entretanto, o processo de atualização não se detém apenas na função auto-integradora. O 

movimento circular da vida “[ocorre] a partir de um centro e de volta para esse centro; 

envolve igualmente a função de produzir novos centros, a função de autocriação” (loc. 

cit.). De qualquer modo a vida se encaminha em direção ao novo e, “ela não pode 

conseguir isso sem centralidade, mas o faz transcendendo cada centro individual” (loc. 

cit.).  

A função de auto-integração da vida que vimos acima ocorre em meio a muitas 

ambigüidades. Tillich identifica algumas ambigüidades que ocorrem no processo de 

desenvolvimento da vida, na própria estrutura do ser. Dentre essas ambigü idades, 

citaremos apenas três, para efeito ilustrativo: 

A primeira ambigüidade aparece na individualização e centralidade. Neste caso 

ocorre uma polarização entre individualização e participação. Essa polarização se 

expressa “na função de auto-integração mediante o princípio de centralidade [definida 

acima]” (ibid., p. 409). Isso implica na possibilidade de desintegração. Essa 

desintegração “significa a incapacidade de atingir ou preservar a auto-integração” (loc. 

cit.). A segunda ambigüidade está na auto-integração e desintegração em geral: saúde e 

doença. Partindo da idéia de que a centralidade no ser vivo é um fenômeno universal, no 

reino psicológico ocorrem muitas limitações. Tillich explica isso nos seguintes termos: 

 

Podemos dizer que a estrutura da saúde e enfermidade, da auto-interação bem sucedida 
ou fracassada na esfera psicológica depende da atuação dos mesmos fatores que atuam nas 
dimensões precedentes: as forças que caminham para a auto-identidade e aquelas que 
encaminham para a auto-alteração. O eu psicológico pode ser destruído pela incapacidade 
de assimilar (isto é, de introduzir na unidade centrada um número extensivo ou 
intensivamente excessivo de impressões), ou por sua incapacidade de resistir ao impacto 
destrutivo das impressões que atraem o eu para direções múltiplas e contraditórias, ou por 
sua incapacidade, debaixo de tais impactos de manter funções psicológicas particulares 
equilibradas com outras. Nessas formas a auto-alteração pode impedir ou destruir a auto-
integração... (TILLICH, 1987, p. 413). 
 

 



Finalmente, podemos encontrar uma terceira ambigüidade na auto-integração da 

vida na dimensão do espírito, que é a moralidade, ou a constituição do eu pessoal.  “No 

homem está dada essencialmente uma centralidade completa, mas não está dada em ato até que o 

homem atualize na liberdade através do destino” (ibid., p. 414). Para Tillich, a atualização da 

centralidade essencial do homem é o ato moral. A “moralidade é a função da vida pela qual o 

reino do espírito passa a existir. Moralidade é a função constitutiva do espírito” (loc. cit.).O ser 

humano é um ser moral. 

Neste mesmo sentido, podemos dizer que a autocriatividade da vida acontece em 

meio a ambigüidades. Essa autocriatividade não ocorre em termos de criação original. 

Ocorre sim como dinâmica e forma de crescimento. Este crescimento acontece de modo 

efetivo na própria função da vida, a partir do elemento polar da dinâmica. Isso, no 

entanto, só é possível “na medida em que [ocorre como] processo mediante o qual uma 

realidade formada caminha para além de si mesma, rumo a outra forma que preserva 

bem, [assim] como transforma a realidade original” (ibid., p. 423). Esse processo é a 

forma pela qual a vida se cria a si mesma. Essa criação não ocorre, pois, sem embates. 

Em suma, “A vida vive da vida, mas vive também através da vida, sendo defendida, 

fortalecida e conduzida para além de si mesma mediante a luta” (ibid., p. 426). A vida, 

pois, à medida que se cria, transcende-se. Como essa criação é dinâmica, essa 

transcendência ou autotranscendência é eivada de ambigüidades. Dentre essas, 

destacamos ainda a questão da liberdade e da finitude humanas. A vida, até certo ponto, 

é livre. A vida cria e nessa criação é livre de si mesma. Dizendo de outro modo, a vida é 

livre da prisão total em relação à sua própria finitude. A vida se projeta horizontalmente 

para frente, criando-se e recriando-se. Mas ela também se projeta verticalmente em 

direção ao ser último e infinito. “O vertical transcende tanto a linha circular da 

centralidade quanto a linha horizontal do crescimento” (ibid. , p. 451). Na formação do 

cristianismo, o Apóstolo Paulo (Romanos, 8.19-22) fala sobre a libertação da “sujeição à 



futilidade” e também dos “grilhões da mortalidade”. Isso não é outra coisa senão a busca 

pela autotranscendência. 

A autotranscendência da vida ocorre em todas as dimensões humanas. Mas como 

ela se manifesta? A questão de como se manifesta a autotranscendência da vida não pode 

ser respondida em termos empíricos, como no caso da auto-integração e autocriatividade. 

Podemos falar dela apenas em termos que descrevam a reflexão da autotranscendência 

interior das coisas na consciência do homem. O homem é o espelho no qual se torna 

consciente a relação de tudo o que é finito com o infinito. Nenhuma observação empírica 

dessa relação é possível, porque todo conhecimento empírico se refere às 

interdependências finitas, não à relação do finito com o infinito.  

A tentativa de se negar a autotranscendência humana equivale a negar um 

fundamento essencial da humanização. A transcendência marca a nossa história de 

desenvolvimento, como experiências expressas e efetivas em todas as épocas de nossa 

existência. A autotranscendência acontece a partir da vitalidade do espírito. É o espírito, 

pois, que fornece o material necessário para o desenvolvimento humano. Não é difícil 

constatar que, mesmo que esquecida nessa existência, a presença espiritual sempre 

esteve imiscuída na história geral. Não considerar adequadamente, pois, a função do 

espírito é perder de vista a própria dimensão da dinâmica da vida. A dimensão do 

espírito, como dinâmica da vida e juntamente com outras dimensões, atualiza (poder de 

ser) e nos define (sentido do ser) como humanos. Segundo Tillich, 

 

[O] espírito como uma dimensão da vida une o poder de ser com o sentido do ser. 
Espírito pode ser definido como a atualização do poder e sentido unidos entre si. Dentro 
dos limites de nossa experiência isso ocorre somente no homem, no homem como um todo 
e em todas as dimensões da vida que estão presentes nele. O homem, ao experimentar-se a 
si mesmo como homem, está consciente de ser determinado em sua natureza pelo espírito 
como uma dimensão de sua vida. (TILLICH, 1987, p. 470). 
 
 

Essa experiência, pois, nos permite falar em espírito como um definidor humano. É 

o espírito quem garante a unidade e, ao mesmo tempo, a diversidade da pessoa. Ele 



organiza o “ser” em meio às ambigüidades. Garante a mudança, o novo, ao mesmo 

tempo em que preserva as características essenciais do homem. Sem o espírito 

centralizador e organizador o homem se diluiria. O espírito expressa sua presencialidade 

em todas as dimensões da vida e, ao mesmo tempo, nutre e é nutrido por elas. Nesse 

sentido podemos mesmo nos antecipar e falar de espiritualidade em todas as instâncias 

da existência humana. Podemos falar também da escolha, decisões e responsabilidades 

de cada “ser”. Inferimos a mudança de atitudes, de valores, e de modo de vida. Em 

outros termos, podemos falar também da possibilidade de uma educação do espírito. 

Definir o homem em termos absolutos é impossível. O ser humano não é definível 

nesses termos. Mas grande parte do “ser” pode ser alcançada pelas nossas análises e 

tentativas de reconstituição de sua totalidade. Entretanto, alguma coisa de fundamental 

do ser humano tem ficado de fora dessas análises, mesmo porque nem tudo é analisável 

no sentido estrito da palavra. Quando preferimos algo preterimos outro algo. As 

preferências científicas, quase sempre bem calculadas, têm preterido ainda “partes” da 

pessoa humana, se é que podemos chamar de partes. Este ato de preterir, mesmo que não 

seja em todas as situações, vem acontecendo na maioria dos casos. O espírito é 

certamente uma dessas “partes”, que aqui chamamos de dimensão, que tem ficado de 

fora. O espírito foi, se não de todo obliterado, notoriamente ocultado ou preterido nessas 

explicações. As abordagens científicas sobre as pessoas, na condição de sujeito, não 

devem, sob qualquer pretexto, passar de largo em relação à dimensão do espírito 

humano. Mesmo porque é este quem, de fato, mais diz quem é o homem. Aliás, é 

impossível compreender um pouco mais do homem sem o seu espírito e é impossível nos 

aproximarmos do espírito sem visualizar o homem integral. O espírito revela o homem e 

este, por sua vez, no tecido de sua existência, revela o seu espírito. Entretanto, a 

retomada das discussões sobre o espírito pode assumir vários rumos. Dedicar-nos-emos, 



no entanto, aos aspectos positivos do espírito. Mas, antes, é preciso explicitar a dimensão 

do espírito e sua imprescindibilidade em nossa existência. 

 

1.2 O espírito como função de sentido: a consciência 

As abordagens de Frankl (1997) e a de Tillich (1987) têm alguns pontos em 

comum. Para ambos o espírito é uma dimensão humana e que envolve outras dimensões, 

como a artística, a racional, a psicológica e a religiosa, dentre outras. Alguns cuidados de 

Tilllich são vistos também em Frankl, como o de não intelectualizar o ser, como sujeito, 

ou vê-lo apenas a partir da razão. Para Frankl, a razão é vista, na maioria dos casos, 

como unilateral sobre a essência do homem. Precisamos, pois, ver “no ser humano uma 

unidade na totalidade que inclui: corpo, psiquismo e espírito” (FRANKL, 1997, p. 8). 

Queremos afastar aqui a hipótese de reduzir o sujeito seja à esfera da materialidade seja à 

esfera da espiritualidade.  

É preciso salvaguardar a relação e atuação do homem como agente neste mundo 

concreto e, ao mesmo tempo, não diminuir a sua dimensão religiosa. Esta última 

dimensão há muito tempo tem permanecido em estado latente ou subutilizada em grande 

parte da sociedade moderna. Quando o espírito passa a desenvolver-se, é restituída “à 

produção humana e à criação artística a dignidade que lhes é merecida, pois emerge não 

do ‘porão dos instintos, mas das alturas do espírito” (ibid., p. 9). Isso equivale a um giro 

copernicano em relação aos conhecimentos sobre o espírito da pessoa humana.. 

Os últimos conhecimentos adquiridos sobre a condição humana, especialmente na 

área de Humanas, oferecem às ciências psicológicas um “ser” mais pleno de 

humanidade. A análise existencial da pessoa humana, por exemplo, em lugar de 

automatismo do aparelho psíquico, aponta a autonomia da existência espiritual. Esta 

existência espiritual está imersa em um mundo simbólico e de valores mas, ao mesmo 

tempo, transcende-os. O sujeito é ser de escolhas e decisões. A sua existência ganha com 



isso a virtude do “senso de responsabilidade”. “De fato, a análise existencial interpreta a 

existência humana em sua essência mais profunda, como ser-responsável” (ibid.., p. 15). 

Mas como desenvolvemos o senso de responsabilidade? Para Frankl, é desenvolvido na 

consciência. Esta consciência é, na verdade, segundo ele, o “órgão de sentido” humano e, 

para evitar alguma confusão, chamaremos simplesmente de função de sentido. 

A busca de sentido não é apenas necessária para a existência do sujeito, pode 

também ser encontrado. Nessa busca pelo sentido, a pessoa humana tem a sua raiz e 

orientação ou desorientação na consciência. Mas como age a consciência? A consciência 

faz parte da estrutura fundante do ser humano. Mas, se por um lado a consciência pode orientar a 

pessoa, por outro, ela pode desorientá-lo. A consciência pode enganar a pessoa. Mais que 

enganar,  

 

[... pode enganar até] o último instante, até o último suspiro a pessoa não sabe se ela 
realmente cumpriu o sentido de sua vida ou se ela apenas se enganou: Ignoramos et 
ignorabimus, não sabemos nem agora, nem mais tarde. O fato de que nem em nosso leito 
de morte saberemos se o órgão de sentido, nossa consciência, em última análise não foi 
vítima de uma ilusão de sentido também implica que uma pessoa não sabe se não é a 
consciência do outro que tinha razão. Isto não quer dizer que não exista verdade. Somente 
pode haver uma verdade; mas ninguém pode saber se é ele e não o outro que a possui. 
(FRANKL, 1997, p. 15). 
 

A consciência pode, pois, tanto orientar como desorientar a pessoa. O sujeito como 

alguém de sentido, tem na consciência a ocorrência desse sentido. O homem depara-se, 

no entanto, com pelo menos duas categorias de sentido: na primeira, o sentido está 

vinculado a uma situação única e ímpar. Na segunda, estão os sentidos universais 

relacionados com a condição humana. Nessas categorias ocorrem as possibilidades 

amplas dos valores pessoais. Esses valores, no entanto, não ocorrem sem antes amplas 

situações de conflitos.  

 

A natureza conflitiva é antes inerente aos próprios valores, porque, em contraposição 
ao sentido a cada vez único, singular e concreto de situações, os valores são, por definição, 
sentidos universais abstratos. Nesta qualidade eles têm validade não somente para pessoas 
insubstituíveis, colocadas em situações irrepetíveis, mas antes a sua validade se estende por 
amplas áreas de situações típicas a se repetirem, sendo que estas áreas em particular se 
sobrepõem. Existem, portanto, situações nas quais a pessoa está colocada diante de uma 



opção de valores, diante da opção entre princípios mutuamente contraditórios. Para não 
optar de forma arbitrária, a pessoa dependerá novamente da sua consciência, sendo que 
exclusivamente a consciência a capacita a tomar uma decisão livre, mas não arbitrária, e 
sim responsável. Sem dúvida a própria pessoa naturalmente continua livre perante a 
consciência; mas esta liberdade consiste única e exclusivamente na opção entre duas 
possibilidades: a de dar ouvidos à consciência ou de rejeitar sua advertência... (FRANKL, 
1997, p. 69). 

 

A consciência, que cumpre a função de sentido em relação ao espírito, mantém seu 

vínculo estreito com a religiosidade. A religiosidade faz parte da condição humana, 

mesmo que em muitas situações não esteja desenvolvida. Isso implica que o indivíduo irá 

procurar em outras fontes seu repertório de valores. De uma maneira geral os valores 

materiais, em maior ou menor quantidade, estão amalgamados com os valores religiosos. 

De qualquer modo, todas as empresas humanas acontecem através do corpo-espírito. O 

espírito, no seu aspecto positivo, é o elo que nos aproxima do sagrado, das artes, da 

solidariedade, de uma vida mais humanizada e humanizante etc., mediante um corpo. É 

meio do belo e do amor entrarem em toda a existência humana. O sagrado, com maior ou 

menor consciência, exige do ser humano uma resposta em toda a esfera de sua existência. 

O ser humano tem preocupações espirituais, como tem preocupações em relação à 

estética, à política, à ética, às interações sociais e às atividades cognitivas. Para Tillich, 

no seu livro Dinâmica da Fé, “algumas dessas preocupações são urgentes, muitas vezes 

até extremamente urgentes...” (TILLICH, 1996, p.5). Mas, a preocupação suprema de 

uma pessoa não se esgota com as preocupações já citadas, ela procura uma “realização 

última”. A “preocupação incondicional”, que somente pode ser atendida por um ato de 

fé. Na Bíblia, no livro de Deuteronômio 6.5, encontramos uma ilustração clássica disso, 

na tradição judaica: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua 

alma, e de toda a tua força”. A fé corresponde à existência da pessoa inteira, isto é, 

manifesta-se por meio do ser, estar e fazer humanos em um tempo e em um espaço. Fé é 

uma expressão incondicional do espírito humano voltada para um sentido, 



principalmente para o sentido último. Ela faz parte da dimensão do espírito e se 

manifesta como uma expressão deste: 

 

 
[A] Fé [é] como estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente é um ato 

da pessoa como um todo. Ele [o ato] se realiza no centro da vida pessoal e todos os 
elementos desta [pessoa] 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. [...] Uma 
vez que a fé é um ato da pessoa toda, ela participa da dinâmica da vida pessoal. 
(TILLICH, 1996, p.  7,8). 

 

 
A fé é um exemplo de que o ser humano precisa de um sentido para viver. O 

homem precisa crer em alguma coisa. Ele precisa de direção. Por isso projeta e se lança 

mesmo no desconhecido. A fé é, pois, uma das mais fortes expressões do espírito 

humano. E, em razão disso, precisa ser orientada, melhor ainda, educada. 

O espírito humano, sem a espiritualidade desenvolvida, vira uma zona opaca. Sem 

o desenvolvimento do espírito o ser humano enfraquece. O espírito humano sem o seu 

desenvolvimento toda existência espiritual debilita-se. O espírito é a dinâmica da vida. O 

ser humano não é todo espírito, mas o espírito permeia todo o seu ser. O espírito também 

não é apenas parte, age como um todo organizador nas condições de ambigüidades das 

dimensões humanas, permitindo desse modo a unicidade visa a harmonia do ser. Penetra 

toda a vida da vida humana. De modo que, todo o pensamento e toda ação humanos 

podem ser coordenados positivamente pelo espírito. De maneira geral, nada pode ser 

feito sem o espírito, mas podemos dar uma direção ao espírito, educá-lo. A alienação e a 

desatenção ocorrem como limitações do espírito humano em um corpo igualmente 

limitado. O espírito age por meio do corpo e tem seus limites neste.  

As limitações de nosso corpo dizem que o ser humano não é totalmente livre. 

Conceber, pois, a história como atualidade viva e concreta das possibilidades humanas 

quer dizer “[...] afirmar a singularidade e a limitação espaço-temporal da existência de 



cada um e, ao mesmo tempo, a sua íntima união com um fluxo de acontecimentos que o 

envolvem” (ibid., p. 134). O ser humano, nesta concepção, não está, pois, submisso e 

obliterado à necessidade de uma sucessão de fatos naturais. Apesar disso, está sujeito à 

dinâmica da vida. O homem está inserido no ventre da história, na intriga dos fatos, e não 

é totalmente livre. O homem não é inteiramente livre quanto ao devir. A despeito de o 

homem poder unir o passado ao presente e ao futuro, ou seja, é capaz de transformar a 

temporalidade, própria da história, em não mera sucessão de instantes descontínuos, mas 

criando a unidade do tempo em si, carrega consigo a impossibilidade de interferir 

inteiramente no futuro. K. Popper, citado por Galantino, adverte-nos a abandonar a 

absurdidade presente no ato de crer que “um ensaio seja capaz de predizer aquilo que 

acontecerá [...]”. (GALANTINO, 2003, p. 135). Na verdade, diz Popper:  

 

Muitos consideram a história com um rio possante que faz correr sob o nosso olhar as 
suas águas. Vejamos como este rio flui do passado e, se somos muito experientes, podemos 
predizer, ao menos em grandes linhas, como fluirá futuramente. A muitos, esta parece uma 
analogia feliz. Em, ao invés, julgo que ela seja não apenas falsa, mas também imoral. 

A história acaba hoje. Podemos tirar lições dela, mas o futuro não existe ainda, e é 
exatamente esta circunstância que repõe sobre nós uma enorme responsabilidade porque 
podemos influir sobre o futuro, podemos aplicar todas as nossas forças para fazê-lo. Para 
fazer isto devemos nos servir de tudo aquilo que temos aprendido no passado. (Grifo 
nosso). (loc. cit).  

 
O trecho popperiano sinaliza para o limite histórico do ser humano e, ao mesmo 

tempo, a possibilidade de colher resultados positivos de sua presença contemporânea, em 

si, no âmbito do limite do fascínio suas fronteiras. Mas o pensamento de Popper não 

deixa de indicar a nossa liberdade relativa. Mostra o quanto somos livres para agir. Agir 

e mesmo interferir em nosso futuro, no futuro de nossa sociedade e de nosso planeta. 

Somos, pois, seres de sentido e responsáveis pelas nossas decisões. 

E nesta liberdade que o ser humano vive numa constante na busca de um sentido. 

Apesar disso, cada vez mais o homem moderno sofre da sensação da falta de sentido, 

com a circunstância agravante de um “vazio existencial". Os sintomas desta crise de 

existência se manifestam através de tédio e indiferença. O tédio consiste em uma perda 



de interesse pelo mundo, enquanto a indiferença, por sua vez, significa uma falta de 

iniciativa para melhorar ou agir transformando as coisas no mundo. Para Frankl, não é 

difícil identificar esse “vazio existencial”, mas ele não pode ser percebido ... 

 

[...] no sentido de uma neurose noogênica ou psicogênica, mas  [como] uma neurose 
sociogênica. Sem dúvida, a sociedade industrializada está sempre visando satisfazer todas 
as necessidades humanas possíveis, e seu fenômeno concomitante, a sociedade de 
consumo, visa até mesmo criar necessidades que possam depois ser por ela satisfeitas. 
Apenas a necessidade mais humana de todas, a necessidade de sentido, é frustrada pela 
sociedade. [...] Nestas condições, é compreensível que especialmente a geração jovem 
padece mais da sensação de falta de sentido, o que é corroborado pelos resultados de 
pesquisas empíricos. A este respeito gostaria de mencionar a síndrome da neurose de 
massa constituída pela tríade "dependência (de drogas etc.), agressão e depressão" e que 
comprovadamente tem como causa a sensação de falta de sentido. (FRANKL, 1997, p. 79). 

 

R. de Morais fala sobre os agravantes do sentimento de inanidade humana que vêm 

de toda parte, mas que, felizmente, existe uma esperança. Tomemos como ilustração, o 

alerta de Vialatoux, mencionado por Morais, sobre certas biologias, tão difundidas no 

meio científico, mas que provocam riscos imediatos e freqüentes ao bem estar ao sujeito 

e à sociedade. Felizmente, há aquelas que tentam resgatar esse bem estar social: 

 

[...] mas nesse sentido também está o fato de não podermos aceitar certas biologias 
niveladoras do homem como os irracionais, pois biologias avançadas como as de Henri 
Laborit ou Von Uexküll já demonstraram a existência, no homem, de um cérebro criativo 
(neocórtex humano) que estabelece definitivamente uma superior peculiaridade, que é só 
da nossa espécie. Implica, para além de tudo isso, o sentido de transcendência, o anseio 
humano de transcender os conflitos sociais que oprimem os povos, enfrentando-os e não 
fugindo deles ou ignorando-os. (Grifos nossos), (MORAIS, 1999, p. 28). 

 
Habitamos um mundo sofrente que nos cerca. Este mundo sofre de várias maneiras, 

mas sofre principalmente por um deprimente sentimento de nulidade, de insignificância. 

Entre todos os poderes, os que mais afligem os seres humanos, está o da perda de 

sentido, principalmente os recorrentes pela asfixia do espiritual pelo material:  

 
Na sua essencialidade, o entorno continua...Na sua empiricidade, ele ganha os 

contornos da história recente, mas no essencial continuamos preocupados com os 
problemas como as virtudes, o mal, o conhecimento, o Estado e a política ideais, a 
imanência e a transcendência, as relações interpessoais etc. [...] temos de repensar nossas 
formas de lidar com a vida. Contra o profeta do nada, temos de erguer uma ambição - um 
projeto novo. (MORAIS, 1999, p. 29). 



 
Stanislav Grof e Christina Grof (orgs.), na introdução do livro Emergência 

Espiritual: crise e transformação espiritual, falam-nos sobre o fenômeno da emergência 

da espiritualidade, mais especificamente sobre a crise e os ventos de transformação 

espiritual que a humanidade vem passando nas últimas décadas, especialmente a partir 

dos anos 60. Presenciamos, e não há como negar, uma onda de interesse espiritual. Esse 

interesse é acompanho pela redescoberta da relevância da vida pelo encontro de sentido.  

 
Um número crescente de pessoas parece estar percebendo que a verdadeira 

espiritualidade se baseia na experiência pessoal e é uma dimensão extremamente relevante 
e essencial da vida. Podemos estar pagando um preço muito alto por termos rejeitado e 
desprezado uma força que nutre, fortalece e dá sentido à vida humana. No nível individual, 
o resultado parece ser um modo de vida empobrecido, infeliz e incapaz de promover a 
realização das pessoas, bem como um número crescente de problemas emocionais e 
psicossomáticos. Na escala coletiva, a perda da espiritualidade pode ser um fator 
significativo da perigosa crise global de hoje, que ameaça a sobrevivência da humanidade e 
de toda a vida no planeta... (GROF & GROF, orgs., 1997, p. 13-14). 

 
 

Portanto, não podemos sucumbir à superficialidade das coisas e da vida. Não 

devemos nos tornar presas fáceis do aparente. Precisamos superar os equívocos da 

superficialidade e do aparente, precisamos entender a problemática de uma educação da 

espiritualidade, sem os reducionismos comuns nas idéias fragmentárias. 

 

1.3 A dimensão do espírito e suas interfaces: a dinâmica da vida 

O teólogo P. Tillich (1987) nos chama particular atenção para a sua forma e 

tentativa de decifração da condição humana e do espírito humano. Para ele, em princípio, 

a vida é feita de ambigüidades. Entretanto, o homem procura dirimir dentro de certos 

limites essas ambigüidades. Há uma unidade multidimensional na vida humana. Vale 

salientar, no entanto, que há muitos sentidos para a palavra “vida” e, talvez por isso, não 

poucos evitam a utilização desse termo. Alguns restringem seu uso apenas ao reino dos 

seres vivos, como um contraste entre vida e morte. Na Europa Continental, durante a 



virada do século XIX, uma escola expressiva estava ocupada com a “filosofia da vida”. 

Dentre os seus mais destacados integrantes encontramos, Nietzche, Dilthey, Bérgson, 

Simmel, e Scheler, que influenciaram grandemente os existencialistas. Enquanto que na 

América, ao mesmo tempo em que na Europa, surge a “filosofia de processo”, 

configurada especialmente por James e Dewey e, posteriormente, por Whitehead, que 

deu seu formato final. Tanto o termo “vida” como o termo “processo” é insuficiente para 

designar o sentido da existência humana. No primeiro caso diríamos que a vida seria a 

negação da morte e vice-versa. De qualquer modo, a polaridade entre a vida e a morte 

sempre englobou a palavra vida. O termo “processo” é bem menos equívoco que o termo 

“vida”, mas é também menos expressivo. O fato é que tanto os corpos vivos como os 

mortos estão sujeitos a um processo. O sentido para a palavra vida será usado aqui na 

mesma perspectiva tillichiana, que é a “mistura” de elementos essenciais e existenciais. 

Para demarcar nosso ponto de partida, a vida tem um caráter único e 

multidimensional. Neste ponto, as idéias de Tillich servirão de base para a nossa 

explicitação da metáfora dimensão.  

O resultado dessas considerações é, que a metáfora “nível” (e outras metáforas 
semelhantes, tais como “estrato”, ou “camada”) devem ser excluídas de qualquer descrição 
dos processos da vida. Minha sugestão é a de que seja substituída pela metáfora 
“dimensão”, junto com os conceitos correlatos tais como “reino” e “grau”. O fato 
significativo, contudo, não é a substituição de uma metáfora por outra, mas a mudança de 
visão de realidade que essa substituição expressa (TILLICH, 1987, p. 396). 

 

A metáfora “dimensão”, como muitas outras, é abstraída da esfera espacial. O fator 

diferencial desta está no motivo de descrever “a diferença entre os reinos de ser de tal 

forma que não possa haver interferência mútua; a profundidade não interfere na 

amplitude, já que todas as dimensões se encontram no mesmo ponto” (loc. cit.). Estes 

pontos, mesmo cruzando-se, não sofrem interferência ou perturbação simultânea. As 

dimensões agem simultaneamente, mas sem conflitos entre si como supõe a concepção 



hierárquica. Não queremos negar a existência de conflitos, mas dizer que esses conflitos 

não são originários das hierarquias de níveis e sim nas ambigüidades que há na própria 

dinâmica da vida. “Os conflitos são [pois] conseqüências da ambigüidade de todos os 

processos vitais” (loc. cit.) e, por isso mesmo, “podem ser vencidos sem a destruição de 

um nível pelo outro. Eles não contestam a doutrina da unidade multidimensional da 

vida” (loc.cit.). Nesse caso a metáfora “dimensão” representa melhor a aproximação com 

a realidade, na qual é vista a unidade da vida para além de seus conflitos.  

Mas pode a metáfora “dimensão” abranger as condições complexas da vida 

humana? Acreditamos que sim. Essa metáfora, mesmo que em certas condições de vida 

não estejam evidentes, é potencialmente real. “A distinção entre ‘potencial’ e ‘atual’ 

implica em que todas as dimensões são sempre reais, se não atualmente, pelo menos 

potencialmente. A atualização de uma dimensão é dependente de condições que nem 

sempre estão presentes” (TILLICH, 1987, p.397). Uma condição fundamental para a 

atualização de qualquer dimensão da vida é que outras dimensões devam estar 

igualmente atualizadas. Para que tivéssemos qualquer dimensão desenvolvida hoje, todas 

deveriam passar necessariamente por um processo de desenvolvimento. Vejamos, como 

exemplo, o que ocorre no reino orgânico. Antes que este possibilitasse o 

desenvolvimento da linguagem, foram necessários alguns milhares de anos para que o 

ser humano se tornasse historicamente um agente de alta complexidade lingüística, como 

o temos hoje. As dimensões potenciais do homem foram se atualizando, como no caso 

citado, porque “as condições para atualização daquilo que sempre foi potencialmente real 

estavam presentes” (loc. cit.). As dimensões supõem que as diversas características 

inseparáveis estão presentes em cada seção da vida. Há, contudo, alguma dimensão ou 

dimensões dominantes. Há aquelas que estão presentes em outras dimensões, como 

condição para atualização da dimensão dominante. Isso nos leva a fazer a seguinte 



pergunta: há diferenças de gradação e de valor entre as diferentes dimensões? Tillich diz 

que sim. Mas isso não implica necessariamente em hierarquizar as dimensões: 

Aquilo que pressupõe algo mais e acrescenta-lhe algo é, de muito, mais rico. O homem 
histórico acrescenta a dimensão histórica a toda as outras dimensões que são pressupostas e 
contidas em seu ser. Ele é o grau mais elevado do ponto de vista da valoração, 
pressupondo-se que o critério desse juízo de valor seja o poder de um ser de incluir um 
número máximo de potencialidades em uma atualidade viva. Esse é um critério ontológico, 
segundo a regra de que os juízos de valor devem estar enraizados em qualidades dos 
objetos valorados, e é um critério que não deveria ser confundido com o de perfeição. 
(TILLICH, 1987, p. 397-8). 

 

Dentre os seres vivos, o ser humano é o mais elevado na esfera das experiências, 

isso não implica que é o mais perfeito de modo algum. O “ser”, visto como sujeito, é 

multidimensional (abrange diversos elementos formadores integrados) e a partir das suas 

várias dimensões humaniza-se. Na verdade o “ser” sujeito é processual, é um devir, faz-

se no tempo e no espaço. As dimensões humanas estão em constantes relações nessa 

formação. 

Como já vimos, o ser humano é multidimensional e complexo. A 

multidimensionalidade consiste na tecedura dessas dimensões. A dimensão do espírito 

humano manifesta-se em meio a essa tecedura e, ao mesmo tempo, funciona de modo 

relacional como a dimensão organizadora. Isso garante a singularidade e a unicidade do 

sujeito, na medida que desenvolve a sua existência. Portanto, não aparecem dimensões 

atuando de forma isolada. Temos sim a dimensão do espírito servindo de liame 

organizador entre as demais dimensões. De modo que a dimensão do espírito perpassa e 

é perpassada por todas as outras. Isso ocorre ao mesmo tempo em que garante a unidade 

multidimensional na formação do ser humano total. Seguindo esse raciocínio, veremos 

que o ser humano é um ser espiritual por excelência.  

A dimensão do espírito faz interfaces com outras dimensões discerníveis na vida 

humana. Essas interfaces expressam o que ocorrem na dinâmica da vida e são expressas 

como energia espiritual ou espiritualidade. Não temos como quantificar as dimensões 



humanas, por isso faremos menção das mais evidentes. E, antes mesmo de escolher uma 

trilha de abordagem sobre essas interfaces, podemos levantar duas perguntas: a primeira, 

o que de fato ocorre quando o espírito se relaciona com as dimensões psicológica e 

biológica? E, a segunda, como a dimensão do espírito é condicionada, condiciona e se 

expressa historicamente? Tentaremos responder as duas perguntas, falando 

primeiramente da dimensão psicológica e depois na dimensão histórica. 

O que ocorre efetivamente na medida que a dimensão do espírito se relaciona com 

a dimensão psicológica, que podemos chamar também de “dimensão da consciência 

interior”? Vale reforçar a idéia de se fazer a distinção, mas não a separação entre essas 

duas dimensões, a dimensão do espírito da dimensão psicológica. Estas, como ocorre 

com as demais, são inseparáveis, ainda que delineadas quanto às suas características. 

Elas não podem funcionar isoladamente. Os fenômenos psicológicos e espirituais têm 

ocorrência simultânea. Diríamos mesmo que os fenômenos psicológicos são, pelo menos 

como dimensão, expressões do espírito humano também. Os atos do espírito humano 

pressupõem fatores (condicionantes e materiais) psicológicos, ao mesmo tempo em que, 

a partir dessa relação, ocorre a possibilidade de um “salto [que somente é possível] para 

um eu totalmente centrado, quer dizer para alguém que é livre” (TILLICH, 1987, p. 405). 

De modo que a relação da dimensão espiritual e o material psicológico são identificáveis, 

mas não separáveis, no ato cognitivo e também no ato moral. 

 

Todo pensamento que busca conhecer se baseia em impressões dos sentidos e em 
tradições e experiências científicas conscientes ou inconscientes, e em autoridades 
conscientes e inconscientes, além disso em elementos volitivos e emocionais que sempre 
estarão presentes. Sem esse material, o pensamento não teria conteúdo. Mas para 
transformar o material em conhecimento, algo deve ser feito nele; ele deve ser dividido, 
reduzido, aumentado e relacionado de acordo com a lógica, e clarificado segundo critérios 
metodológicos. Tudo isso é feito pelo centro pessoal que não é idêntico a nenhum desses 
elementos particulares. A transcendência do centro sobre o material psicológico torna 
possível o ato cognitivo, e este é uma manifestação do espírito. (TILLICH, 1987, loc. cit). 

 
Neste sentido, ainda que esse centro pessoal não seja idêntico ao material ou 

conteúdo psicológico, não há estranheza entre eles. O centro pessoal não é acrescentado 



ao material psicológico ou vice-versa, caso contrário, tornar-se-ia indistinto. Ele é o 

“centro psicológico, mas transformado em dimensão do espírito” (loc. cit.). Esse “centro 

psicológico”, sujeito da autoconsciência, desenvolve-se no ser humano como ato 

equilibrado, seja orgânica ou espontaneamente, com mais ou menos liberdade, 

dependendo das circunstâncias totais. A dimensão do espírito centraliza, concentra, o 

processo de vida e, para isso, o centro psicológico oferece seu próprio conteúdo à 

unidade do centro pessoal. Isso ocorre mediante deliberação e decisão do espírito da 

pessoa. Ao fazer isso ele atualiza suas próprias potencialidades, mas ao atualizar suas 

próprias potencialidades o espírito transcende a si mesmo. Esse fenômeno pode ser 

experienciado em todo ato cognitivo.  

Qualquer dimensão da vida humana carece de uma constelação de condições na 

“dimensão condicionante” para se atualizar. As dimensões são atualizadas na dinâmica 

da vida somente se houver condições para isso. A questão crucia l é: quando ocorre a 

atualização do potencial a partir dessas constelações de condições? Para Tillich, essa 

atualização somente pode ocorrer na própria dinâmica da vida, enquanto dimensão 

histórica. Como dissemos, a atualização de uma dimensão é um evento histórico dentro 

da história do Universo. Mesmo porque a própria dimensão histórica somente chega à 

sua plena atualização na própria dinâmica do existir humano, enquanto agente de 

realizações e, como portador do espírito, tem todas as condições para isso. Entretanto, 

essa dimensão histórica, muito embora associada e sob o predomínio de outras 

dimensões, acontece na própria trama da vida. “O princípio da unidade multidimensional 

nega o dualismo bem como o monismo psicológico (ou biológico)” (loc. cit.). Vale  

reforçar a idéia de que a dinâmica da vida não pode ser datada e nem espacializada. Isso 

é uma questão de interação de liberdade e destino sob a criatividade. Podemos imaginar, 

pois, as possibilidades humanas, mas jamais o que de fato ocorrerá com as pessoas. 

 



Essa dimensão histórica é o caráter universal do ser atual que, nas filosofias da vida 

ou do processo, conduziu à elevação da categoria do vir-a-ser à posição ontológica mais 

elevada. Mas não podemos negar que a reivindicação da categoria de ser. Ainda, essa 

posição se justifica porque, enquanto que o “vir-a-ser” inclui e supera o não “ser-

relativo”, o ser “em-em-si” é a negação do absoluto “não-ser”. É a afirmação de que 

existe algo, absolutamente. Na verdade, é sob a proteção desta afirmação que o “vir-a-

ser” e o processo são qualidades universais da vida. (TILLICH, 1987, p. 404). 

As categorias do “vir-a-ser” e de “processo” têm as suas deficiências. É 

questionável, por exemplo, se elas são adequadas para um escopo da dinâmica da vida 

como um todo. Falta a essas categorias a incorporação do novo que caracteriza cada dia. 

Na dimensão histórica, o novo está permanentemente sendo criado. É no feixe das 

relações entramadas do existir biológico (genético) – simbólico, psicológico, espiritual, e 

outras dimensões que o homem humaniza-se. Esse “tecer junto”, complexo, acontece no 

tempo e no espaço, sob as mais variadas situações e condições intercambiantes, que 

produzem qualidades tipicamente humanas, produzindo o ser complexo e 

multidimensional. Este auto-fazimento pressupõe inacabamento do humano. A 

complexidade humana pode ser também subtematizada pela abordagem desse 

inacabamento, assunto que retomaremos mais adiante. Mas, antes, é preciso dizer que 

falta uma conotação que caracteriza as pontualidades diárias, isto é, aquilo que 

caracteriza o novo. Estas pontualidades não podem ser situadas.  

 

A atualização de uma dimensão é um evento histórico dentro da história do universo, 
mas é um evento que não pode ser localizado em um ponto definido do tempo e do espaço. 
Em longos períodos de transição as dimensões, metaforicamente falando, lutam umas com 
as outras no mesmo reino. Isso é óbvio no tocante à transição do inorgânico ao orgânico, 
do vegetativo ao animal, do biológico ao psicológico. Isso também é válido para a 
transição do psicológico à dimensão do espírito. Se definimos o homem como sendo 
aquele organismo no qual a dimensão do espírito é dominante, não podemos nos fixar em 
um ponto definido no qual ele aparece na terra. [...] Mas devemos dar um passo mais 
adiante. A mesma luta entre as dimensões que produziu finalmente a nítida divisão, entre 
aqueles seres que possuem linguagem e aqueles que não a têm, continua ocorrendo agora 
em cada ser humano como um problema duradouro para a base do predomínio do espírito. 
O homem não pode deixar de ser homem, assim como o animal não pode deixar de ser 



animal. Mas o homem pode perder parcialmente aquele ato criativo no qual o domínio do 
psicológico é superado pelo domínio do espírito. (TILLICH, 1987, p. 404-5). 

 
Temos aqui um sinal identificável para a educabilidade do espírito. E, ao mesmo 

tempo, uma rejeição implícita da idéia de que o espírito humano é uma mera emergência, 

surgida num processo evolutivo, como propôs Morin (visto no capítulo II). Para Tillich, 

a incorporação do espírito, pelo ser humano, num ponto qualquer da existência destruiria 

a unidade multidimensional da vida, mais especificamente a unidade do psicológico e do 

espírito, desse modo tornar-se-ia incompreensível toda a dinâmica da existência e da 

personalidade humana. Essa educabilidade é a essência da própria humanização, que 

veremos mais adiante.  

 

1.4 O espíritoóócorpo: a “carne quente” no mundo 

L. Boff (1996), em seu livro Ecologia, Mundialização, Espiritualidade, diz que o 

espírito, em seu sentido originário, não corresponde a uma parte do ser humano, como 

algo separado do corpo. “O espírito não exclui o corpo, é um com ele. O espírito é uma 

expressão para designar a totalidade vital do ser humano enquanto energia, sentido e 

vitalidade” (BOFF, 1996, p. 139). Neste caso, o oposto do “espírito” não é o corpo 

(soma), mas a morte deste corpo. Espírito é o nome para denominar o feixe relacional de 

todas as expressões humanas. A espiritualidade ou qualidades do espírito é a expressão 

do espírito no corpo mediante um processo dinâmico. Neste processo o ser humano vai 

se fazendo na sua integralidade, a partir da integração com os mundos que o cercam. 

“Espiritualidade neste sentido significa [pois] viver segundo o espírito, ao sabor da 

dinâmica da vida” (ibid., p. 165). A espiritualidade consiste em viver essa dinâmica 

profunda da existência humana. Mas em que consiste essa dinâmica profunda do existir 

humano? Focando o aspecto positivo do espírito humano, segundo Boff: 

 



Trata-se de uma existência que se orienta na afirmação da vida, de sua defesa e de sua 
promoção, vida tomada em sua integralidade, seja em sua exterioridade como relação para 
com os outros, para com a sociedade e para com a natureza, seja na sua interioridade como 
diálogo com o seu eu profundo... (BOFF, 1996, loc. cit.). 

 
A expressão “carne quente” do mundo é emprestada de L. Boff, encontrada no seu 

livro Espiritualidade. A ênfase de Boff é na espiritualidade como dimensão de cada um 

de nós. A espiritualidade não é, pois, um monopólio da religião, nem dos caminhos 

espirituais codificados. Essa espiritualidade consiste em “alimentar um sentido profundo 

de valores pelos quais vale sacrificar tempo, energia e, no limite, a própria vida” (BOFF, 

2001, p. 80). A espiritualidade tem um significado de amálgama humano com a dinâmica 

do existir. Não é uma existência “extática” distante da vida concreta. A verdadeira 

espiritualidade se manifesta especialmente na vida concreta.  

No homem existem muitas coisas que suscitam admiração, tanto no que diz 

respeito à sua corporeidade quanto ao seu espírito. As questões fundamentais da vida 

humana acontecem num corpo, mas transcendem esse corpo. É a função mundanizante 

do corpo que nos torna um ser-no-mundo. Mas não é só isso, nos possibilita também as 

relações ônticas com as realidades imediatas. Não podemos alcançar nossa liberdade 

corpórea e espiritual num mundo ideal, projetado fora de nossa mundanidade. José 

Coblin, em sua obra Cristãos Rumo ao Século XXI: nova caminhada de libertação, a 

partir da análise de algumas práticas difusas no cristianismo, faz a seguinte observação:  

 

Na tradição cristã, é falsa e ilusória a mística que pretende amar a Deus num amor 
desligado das contingências materiais, acima do mundo material, por meio de atos 
puramente espirituais sem conexão com este mundo e com os demais irmãos e irmãs. Uma 
vida ‘extática’ seria uma vida falsa. Daí a insistência tão grande no amor ao próximo como 
realidade concreta do amor a Deus no Novo Testamento [...]. 

A vocação para a liberdade realiza-se nas lutas triviais da vida diária no meio de tantos 
condicionamentos, tantas necessidades, tantos constrangimentos e tantas dependências. 
(COBLIN, 1996, p.71). 

 



Este existir humano acontece na própria carne quente e mortal. A Bíblia fala sobre 

Jesus encarnado, que deixou vários exemplos para o mundo: viver uma “espiritualidade 

na carne quente e mortal” (BOFF, 2001, p. 83). 

Para E. Mounier (1976), em seu livro O Personalismo, a raiz da historicidade 

humana é a sua encarnação. Mas o que significa o fato da encarnação humana? São 

diversos esquemas que tratam sobre a encarnação humana. O que pretendemos aqui, no 

entanto, é um distanciamento das antropologias de inspiração dualista, de modelo 

cartesiano. Acolhemos, então, as raízes humanas que derivam do ser como, 

simultaneamente, matéria e espírito. A originalidade humana se caracteriza pela 

espiritualidade e pela corporeidade, que coexistem e nos tornam agentes históricos. A 

relação que temos com o nosso corpo é marcada por uma dúplice impossibilidade: não é 

possível nos identificarmos plenamente com o nosso corpo, mas, ao mesmo tempo, não 

podemos nos isolar dele. N. Galantino diz que a encarnação humana equivale a um 

“pacto nupcial” (Péguy). Como no caso de um pacto nupcial comum, a relação corpo-

espírito “se estabelece entre as duas dimensões do homem, mais que de prioridade, é 

preciso falar de complementariedade” (GALANTINO, 2003, p. 146). Há, assim, uma 

unidade fundamental entre espírito e corpo. Como se vê em Mounier, o ser humano não 

pode ser de fato compreendido sem a sua dimensão encarnada e inserida na vida 

concreta, no seio da história. 

É preciso restituir ao corpo a sua corporeidade. É preciso restituir sua dignidade 

filosófica negada pelas antropologias dualistas tradicionais e por diversas formas de 

espiritualismo, sem esquecer os movimentos penitentes dos séculos XII-XIII. Devemos 

destinar ao nosso corpo a expressão do “eu” e dos seus projetos. Projetos que se 

concretizam à medida que são exercitadas as possibilidades humanas. É por meio do 

corpo: das palavras, olhares, gestos etc., que perseguimos nossas intenções afetivas e os 

nossos projetos. Sem corpo não haveria expressão. Sem o corpo e o espírito estaríamos 



condenados a ficar inexprimíveis, e, portanto, destinados a permanecer sem respostas a 

nossas intenções. O corpo tem sua linguagem e não pode ser reduzido a uma mera leitura 

instrumental. O corpo permite-se, como linguagem, colocar-se em comunicação com 

outros corpos, para reconhecer e de ser reconhecido. Mas a realidade do corpo e a da 

alma humana não podem ser dissecadas mediante decretos arbitrários. Mesmo porque a 

realidade humana acontece na própria dinâmica do existir e esta dinâmica não é 

inteiramente capturável.  

A existência humana permanece em larga escala sob as brumas de nossa 

ignorância. Aliás, aí pode residir o perigo no qual muitas esquematizações explicativas 

têm fenecido. Valendo-se do fato de que em cada instante, no movimento da vida, 

ocorrem decisões, toda a nossa leitura simbólica da corporeidade sinaliza conseqüências 

agudas de relevância ética. Dietrich Bonhoeffer (1995), na sua obra Ética, diz que a vida 

no corpo é a vida em geral. A existência humana e a vida física são inseparáveis. Neste 

sentido as dimensões humanas não são meras estruturas facilmente definíveis, pois são 

dinâmicas, prenhes de criação e ação. Esta criação e ação estão como intuição basilar da 

existência humana e dizem quem é o homem. O existir de um lado indica a experiência 

espiritual do homem na sua integridade e de outro a íntima fecundidade do homem 

enquanto ser que age neste mundo. Este agir supõe responsabilidade, pois reflete sobre 

aquilo que age. Esta ação é de mão dupla, pois o sujeito recebe também em si reflexos do 

objeto sobre qual age. O ato do agir permite ao sujeito desenvolver suas habilidades e a 

ressaltar suas virtudes e a unidade pessoal. 

E. Mounier diz que a experiência humana em relação aos objetos ou em relação aos 

nossos corpos, mesmo que estabeleçamos distinção entre as experiências, elas 

permanecem inseparáveis. As nossas experiências se misturam com nossa existência 

neste mundo. “Cada vez mais a ciência e a reflexão nos revelam um mundo que não pode 

passar sem o homem e um homem que não pode passar sem o mundo” (MOUNIER, 



1976, p. 48). A nossa existência é encarnada e essa existência é essencial na nossa 

situação como sujeitos. “Existir subjetivamente, existir corporalmente são uma única e 

mesma experiência”. (Grifos do autor). Diz ainda Mounier (ibid., p. 51): 

 

Não posso pensar sem ser, nem ser sem o meu corpo: através dele, exponho-me a mim 
próprio, ao mundo, aos outros, através dele escapo à solidão dum pensamento que mais não 
seria do que pensamento do meu pensamento. Recusando-se a entregar-me a mim próprio, 
inteiramente transparente, lança-me sem cessar para fora de mim, na problemática do 
mundo e nas lutas do homem. Através das solicitações dos sentidos lança-me no espaço, 
através do seu envelhecimento ensina-me o tempo, através de sua morte lança-me na 
eternidade. A sua servidão pesa-nos, mas ao mesmo tempo é a base para qualquer 
consciência e para toda a vida espiritual. É mediador onipresente da vida do espírito. 
(MOUNIER, 1976, p. 51-2). 
 

Para Mounier, a pessoa é aquela que se expõe, se exprime, “faz face, é rosto” (ibid., 

p. 97). Talvez a expressão grega prósopon expresse melhor a noção de pessoa humana. 

“[a pessoa humana é] aquela que olha de frente, que afronta” (loc.cit.). Mesmo sendo 

“aquela que afronta”, a pessoa necessita de um sistema de defesa para manter a sua 

integridade, seja ela interna ou externa. Mas, o paradoxo é inevitável, a singularidade 

humana depende também da exterioridade, e para isso precisa correr riscos ao 

singularizar-se. A vida é luta contra tudo o que lhe arrebata; o amor é luta; a 

espiritualidade é confronto contra a inércia da matéria e indolência vital. A pessoa toma 

consciência de si própria nas lutas cotidianas, não nos seus momentos extáticos. A força 

de lutar pode ser despertada no ser humano na busca ardente pela dignidade. O sujeito 

que a nada se presta, é como o que prefere a “escravidão na segurança ao risco na 

independência, a vida material e vegetativa à aventura humana” (ibid., p. 107). 

Somos livres nesta aventura. Esta liberdade é a que nos permite as realizações dos 

projetos históricos. Ela se faz com a possibilidade, horizonte e com o empenho em 

direção da vocação complexa, viabilizando os projetos humanos. Não é sem dificuldades 

que a liberdade acontece, ela pode encontrar impedimentos. Somos livres porque 

podemos navegar em meio aos obstáculos e fazer caminhos. Mas, também, se faz por 



facilidades internas ou externas ao próprio ser humano. Essa liberdade, no sentido 

clássico do termo, é tomada entre a liberdade de e liberdade para:  

 

Um distinguir que não é entendido em termos alternativos: a liberdade do homem não 
pode ser reduzida nem à ausência de impedimentos externos, nem a simples possibilidade 
de escolher. Antes de tudo, porque o discurso sobre a ausência de impedimentos externos 
mostra todos os seus limites na lógica do ser encarnado [não podemos voar como os 
pássaros ainda assim podemos, diferentemente deles, que são instintivos, ser livres]; e 
depois, se reduziria deveras a um logro a liberdade que se identificasse unicamente com a 
possibilidade de escolher, se a escolha devesse pôr-se só entre realidades negativas: por 
exemplo, entre o morrer enforcado ou o acabar sobre uma cadeira elétrica.  (MOUNIER, 
1976, p. 160). 

 

Não podemos julgar um limite para liberdade da condição histórica humana. Isso 

nos parece imprescindível caso queiramos compreender o ser humano como ser plantado 

nas condições espaço-temporais, espírito e carne quente no mundo. É necessário, então, 

denunciar as mistificações e mitificações que se realizam em torno da liberdade. O 

“mito” da liberdade absoluta, como expressa Mounier, nos faz esquecer as liberdades. A 

liberdade nos torna caçadores de nós mesmos. Ela acontece na procura por autopertença. 

“O espírito de liberdade é infatigável em procurar e retificar as minhas alienações, ou 

seja, aquelas situações em que eu me abandono como um objeto por forças pessoais” 

(ibid., p. 162). A liberdade nos abre a porta para a transcendência. Vale dizer, no entanto, 

que uma coerência filosófica deve ser inseparável de uma filosofia da transcendência.  

 

Seja esta transcendência ligada a uma Existência suprema, modelo do existente, ou 
somente uma superação significativa e orientada do homem para um si mesmo além de si 
mesmo. Sem este significado e esta orientação, falar de superação e de transcendência 
torna-se um simples som de palavras. Mas, se esta transcendência existe em espírito e em 
verdade, ela está no fundo do empenho, princípio de eterna liberdade, como está no fundo 
da liberdade, princípio de perpétuo empenho. (MOUNIER, 1976, p. 163). 

 

Nesse sentido, viver as circunstâncias equivale também a ser interrogado 

permanentemente e, diante de tais interrogações, precisamos dar respostas satisfatórias e 

romper com o isolamento. Liberdade nesse caso é também a disposição e possibilidade 

que nos faz penetrar na concretude da vida e interrogar a experiência. A liberdade é o ser 

total em ação. É o espírito, como expressão mediante um corpo numa unidade, 



mergulhado em uma vida concreta. L Boff, no seu livro Ecologia, Mundialização, 

Espiritualidade, sugere a necessidade de um aprofundamento da espiritualidade humana 

como expressão corpórea. Neste caso, o espírito humano é defino no seu sentido 

originário, não constituindo apenas parte do ser humano, mas, sim, é um com o corpo. A 

relação espírito-corpo designa a totalidade do ser humano enquanto capacidade de 

realizar, de sentido e vitalidade. A expressão espiritual humana no mundo é envolvida 

por um halo de mistério. Muito do que fazemos está embebido de mística. Mística, por 

sua vez, deriva de mistério.  

 

Mistério em seu sentido pessoal não significa o limite do conhecimento, mas o 
ilimitado em todo o conhecimento. [O Mistério] é o outro lado e o profundo de toda a 
realidade. O órgão de sua captação é antes o coração que a mente. Pelo coração 
desenvolvemos a convicção de que, por trás das estruturas da realidade, não vigoram o 
absurdo e o abismo, mas triunfam a ternura, a acolhida e o amor que se comunicam como 
alegria de viver, sentido de trabalho e sonho frutuoso de um universo de coisas e de 
pessoas, ligadas fortemente entre si e ancoradas no coração d’Aquele que se deixa 
experimentar como Pai e Mãe de infinita bondade. (BOFF, 1996, p. 145). 

 

No contexto de nossas necessidades de atendimento radical, de uma ética de 

compaixão e solidariedade entre os seres humanos, é que as místicas do engajamento e 

da luta teimosa necessária procuram suprir as várias dimensões do mistério da vida e os 

níveis de profundidade da indagação e da aspiração humanas, sejam em relação aos 

índios, em relação aos negros, às mulheres e, ainda, em relação às minorias 

desprotegidas na sociedade. Logo, expressar mística não implica necessariamente 

mistificar a realidade, mas, sim, extrair seu lume, a dimensão que nutre de energias vitais 

qualquer ação humana ética, para além de meros interesses de fracassos ou sucessos. 

Mas para ser agente de transformação positiva neste mundo é uma decisão que podemos 

tomá-la ou não. Caso decidamos agir, é na concretude de nossas ações que podemos 

escolher a nossa própria vocação e os caminhos de realização e do autopertencimento.  

 

 



2 A Educabilidade do Espírito Humano 

Não é preciso fazer um exame aprofundado da educação oferecida em nossa 

sociedade para encontrar uma educação que preteriu a dimensão da espiritualidade. Em 

razão disso, perdeu a capacidade de trabalhar o ser humano na sua integralidade. Hoje, o 

máximo que a educação vigente tem conseguido é uma educação instrumental, voltada 

mais para uma vida na sociedade de consumo. 

E. Morin, em seu livro A Cabeça Bem-feita: repensar a reforma, reformar o 

pensamento, fala sobre uma tomada de consciência diante dos novos e grandes 

problemas e desafios que surgem de todos os lados e que não podem, em hipótese 

alguma, ter suas tentativas de solução adiadas. Não são problemas apenas de ordem 

local, mas planetária e “todos os humanos são confrontados com os mesmos problemas 

vitais e mortais” (MORIN, 2000, p. 46). Precisamos “aprender a viver” (ibid., p. 47) e 

isso não será possível sem uma educação que oriente toda uma geração para o 

atendimento de suas necessidades fundamentais. 

“Aprender a viver” diz respeito também a educabilidade do espírito. Esta parte terá 

seu desenvolvimento em três enfoques: no primeiro, falaremos sobre o espírito humano 

como uma realidade que precisa de nossa atenção e que pode ser educada. Quando 

falamos sobre a condição humana não podemos nos omitir em relação ao espírito 

humano. Existe a necessidade de uma introdução à noosfera, como pretende Morin . Não 

temos dúvida de que o ser humano vive submerso em uma realidade simbólica e 

espiritual ambígua. Coabitamos com o bem e com o mal, com aquilo que salva, mas 

também com aquilo que pode danar as vidas humanas e assim por diante. As pessoas não 

devem ser abandonadas à própria sorte em meios às patologias instaladas em nosso 

imaginário. No segundo enfoque, tentaremos atender às perguntas: qual a espiritualidade 

que precisamos para hoje? E, como atender as necessidades que acreditamos ser 

fundamentais para a humanidade, no tamanho dos desafios enfrentados? Enfim, no 



terceiro enfoque, daremos algumas sugestões para uma espiritualidade que permita a 

ecologização do humano. 

 

2.1 O espírito humano existe e é educável 

Mas como é que “cresce” o espírito? Como o espírito do bebê, do adolescente ou 

do adulto se expressam? Permanecem sempre como são ou evoluem com o tempo? O 

como  não se sabe exatamente, mas é fato que o espírito se desenvolve com o próprio 

organismo humano. Sem entrar na nuança do desenvolvimento do espírito, pois 

demandaria uma atenção dispendiosa, podemos dizer que o espírito “cresce” com o 

sistema orgânico, com o sistema nervoso e com a mente. Na medida em que o organismo 

saudável desenvolve seus “estágios” de prontidão, o espírito geralmente acompanha as 

evoluções sensoriais, como a sensação, a percepção, a experiência com relação ao espaço 

e ao tempo, à consciência, aos conhecimentos adquiridos, ao contato com o sagrado, às 

abstrações, às atividades, entre outras mais.  

O espírito humano corresponde à centralidade da vida e, ao mesmo tempo, pervaga 

todo o ser humano. Centralidade que unifica as experiências e o próprio ser. O espírito 

age e se expressa por vários meios, entre os quais a consciência, que realiza a sua função 

de sentido e que dá ao sujeito a noção exata de ser e estar no mundo. O espírito é o 

tronco das expressões espirituais. Quando se fala em espiritualidade não se quer dizer 

necessariamente religiosidade humana. Sem dúvida, ela está entre suas principais 

expressões ou possibilidades. Mas, sem uma religiosidade manifesta, o ser humano usa 

os atributos do seu espírito de várias maneiras e formas, como mediante o uso dos 

sentidos, da auto-reflexão, da intuição, da emoção, da solidariedade, da moralidade, da 

sensibilidade ecológica, da criatividade, entre outras mais. Surgem então algumas 

questões inevitáveis, como: é possível educar o espírito? Caso isto seja possível, como 

fazê-lo? É preciso mesmo educar o espírito? Deste ponto abriremos um leque de idéias 



sobre essas possibilidades, tendo como ponto de partida a complexidade e 

multidimensionalidade humanas. 

O conhecimento da complexidade humana é fundamental para o conhecimento da 

condição humana. O indivíduo, mesmo aquele que vive em situações mais restritas de 

vida, reúne em si mesmo um cosmo. Nisso podemos compreender que não se deve 

reduzir um ser na mínima parcela de si mesmo. Mesmo que tentemos explicar o ser 

humano, não será o suficiente para sua conseqüente compreensão. A explicação, aquela 

que se utiliza do maior número possível de recursos objetivos do conhecimento, são 

insuficientes para compreender o ser subjetivo. Morin diz que a compreensão humana de 

fato chega quando “sentimos e concebemos os humanos como sujeitos; ela –  a 

compreensão humana – nos torna abertos a seus sofrimentos e suas alegrias” (MORIN, 

2000, p. 51). De modo que o enfrentamento da dificuldade da compreensão humana 

requer de nós uma pedagogia conjunta, inclusiva, que reúna filósofos, psicólogos, 

sociólogos, poetas, historiadores, sacerdotes etc. 

Durkheim, mencionado por Morin, falando sobre o objetivo da educação, disse que 

esta não deveria ser usada para transmitir conhecimentos, sobretudo priorizando a 

quantidade, mas sim para “criar [no aluno] um estado interior e profundo, uma espécie 

de polaridade do espírito que o oriente em um sentido definido, não apenas durante a 

infância, mas por toda a vida” (MORIN, loc. cit.). O que Durkheim tenta nos dizer é que 

o “ensinar a viver” vai além dos conhecimentos, o aluno precisa passar por uma 

transformação mental do conhecimento adquirido em “sapiência”, a partir do seu próprio 

ser. A sapiência precisa ser incorporada por toda a vida. Mas, no fluxo de nossa história, 

perdemos muito quanto aos recursos educacionais Eliot, segundo Morin, dizia: “Qual o 

conhecimento que perdemos na informação, qual a sapiência (wisdom) que perdemos no 

conhecimento?” (MORIN, loc. cit.). A educação para toda a vida deve se valer, pois, da 



transformação das informações em conhecimento, da transformação do conhecimento 

em sapiência. 

Essa sapiência diz respeito à necessidade de se conhecer a noosfera. “Ainda não 

existe –  diz Morin -, infelizmente, uma noologia, destinada ao âmbito do imaginário, dos 

mitos, dos deuses, das idéias, ou seja, a noosfera”  (ibid., p. 53) (Grifos nossos). Mesmo 

sem entrar nas várias correntes filosóficas sobre o termo noologia, inventado por 

Teilhard de Chardin, nos anos 20, é importante dizer que ele emerge a partir das 

atividades gerais humanas, ao mesmo tempo em que deve ser reconhecido o seu caráter 

irredutível. E. Morin, em seu livro Método IV: As idéias – a sua natureza, vida, habitat e 

organização, faz menção de Popper, que divide o universo humano em três mundos: 

 

1) O mundo das coisas materiais exteriores. 
2) O mundo das experiências vividas. 
3) O mundo constituído pelas coisas do espírito, produtos culturais, linguagens, noções, 
teorias, incluídos os conhecimentos objetivos. Trata-se, de fato, de uma noosfera...Popper 
chama-lhe ‘o mundo três’. (MORIN, 1991, p. 97). 

 
A noosfera diz respeito às coisas do espírito humano. De certo modo as coisas do 

espírito “nascem dos próprios espíritos nas condições socioculturais que determinam as 

suas características e as suas formas, como produtos e instrumentos de conhecimento” 

(ibid., p. 95). Nós nutrimos nosso espírito com crenças ou fé, com nossos mitos ou idéias 

produzidos em nossas mentes. As idéias, os mitos, as crenças podem ganhar densidade e 

força na medida da dinâmica da vida. Para Morin, “Nós somos possuidores de idéias, 

mas somos também possuídos por elas, capazes de morrer ou matar por uma idéia” 

(MORIN, 2000, p. 53). Precisamos, pois, movimentar nossas mentes que, por sua vez, 

movimentam a noosfera: o mundo vivo, imaterial, representações, conceitos, idéias, 

mitos etc., que experimentam relativa autonomia e, ao mesmo tempo, são oriundos de 

nossa mente e cultura. O que fazer para ajudar a pessoa humana a instaurar o convívio 



com suas idéias? Idéias que não devem ser confundidas com o real. As idéias servem 

como mediadoras para revelar ou ocultar o real.  

As idéias não são apenas meios de comunicação com o real; elas podem tornar-se 
meios de ocultação. [As pessoas] precisam saber que os homens não matam apenas à 
sombra de suas paixões, mas também à luz de suas racionalizações. (MORIN, 2000, p. 54). 

 

A filosofia cumpre um papel fundamental em nosso aprendizado da vida. O 

aprendizado da vida nos revela que a “verdadeira vida”, como afirma Rimbaud, citado 

por Morin: 

[Não está] tanto nas necessidades utilitárias – às quais ninguém consegue escapar -, 
mas na plenitude de si e na qualidade poética da existência, porque viver exige, de cada 
um, lucidez e compreensão ao mesmo tempo, e, mais amplamente, a mobilização de todas 
as aptidões humanas. (loc. cit). 

 
Quando falamos de todas as aptidões equivale a falar de famílias de competências 

humanas, como propõe Philippe Perrenoud (2000), em seu texto As 10 Novas 

Competências para Ensinar, que suscita a discussão sobre várias possibilidades ou 

aptidões humanas. Muitos autores, como Pedro Demo, Hugo Assmann, Jung Mo Sung, 

Antonio Zabala, têm discutido sobre alguns atratores semânticos, como: competência 

humana, competência social, solidariedade e outros mais. Entre as discussões, está a 

retomada do tema sobre a religiosidade humana.  

Segundo Morin (1996), toda a evidência, toda certeza, toda posse da verdade é 

religiosa no sentido primordial do termo. É religiosa porque liga o ser humano à essência 

do real e inaugura, além mesmo de uma comunicação, uma comunhão. Pode haver uma 

adesão religiosa até mesmo na ciência, a exemplo do que ocorre na religiosidade humana 

que emana a fé, a alegria, segurança, libertação, e, em certo sentido, a salvação 

assegurada na vitória da certeza sobre a dúvida, trazendo respostas à angústia perante o 

destino da morte. Como citamos, a religiosidade está atrelada com a natureza profunda 

do sentimento de verdade. Morin vê, na “religião da verdade” e na “verdade da religião”, 



a busca pela certeza. Mesmo que os valores religiosos estejam infiltrados na cultura em 

geral, não é apenas na religião que essa verdade é procurada. 

 

[De fato], a fé das grandes religiões transmite segurança, alegria, libertação; a verdade 
da Salvação assegura a vitória da Certeza sobre a dúvida, traz a Resposta à angústia 
perante o destino e a morte. Todavia, em virtude do sentido que aqui se reconhece ao termo 
"religião", pode haver uma componente religiosa na adesão às doutrinas ou teorias, mesmo 
científicas, e esta componente religiosa tem a ver com a natureza profunda do sentimento 
de verdade.  

Uma grande Teoria ou Doutrina revela o Princípio que legisla e governa o mundo, e 
constitui um analogon abstrato/ideal do funcionamento do Universo. Permite assim 
contemplar a verdade oculta do Ser do mundo; compreender-se a partir daí o sentido 
contemplativo original do termo "teoria", que indica o seu caráter existencial. (O grifo é do 
autor). (MORIN, 1996, p. 125). 

 
Morin acredita que existe nessa busca um sentimento de plenitude humana. Para 

ele, essa busca pela verdade, religiosa ou não, pode beneficiar a própria ciência. A busca 

humana por um sentido produz em alguns cientistas um efeito semelhante à busca 

religiosa em relação àquilo que procura descobrir. Nos estados místicos tudo existe em 

um nível supratemporal, não existindo, então, fronteiras espaciais e temporais. O espaço 

e o tempo existem, mas não têm importância real. Morin (1996) aponta também a 

possibilidade de uma Realidade para além do cognoscível e que o êxtase aparece como 

um modo de relação com essa realidade. Sem dúvida isto põe-nos numa certa 

perspectiva. Os problemas decorrentes das insuficiências e deficiências científicas logo 

permitiriam evidenciar outras perspectivas possíveis sobre a condição humana. Novos 

saberes instalaram-se, que não prescindem da ciência, mas que vão além de suas 

fronteiras. Não podemos nos deter também nas condições humanas puramente religiosas 

e da cultura da espiritualidade.  

A ciência não escapa à “comunhão ontológica” com o real, que transmite ao 

cientista um sentimento de plenitude. Fischer ilustra isso com um quadro sobre o extático 

que respondem às grandes obsessões cognitivas:  

 
[...] estes dois êxtases [o da exaltação infinita e o outro da paz infinita] juntam-se não só na 
plenitude que ambos transmitem, mas também na superação ou no anulamento de todas as 



estruturas cognitivas “normais”: fazem saltar as categorias distintivas do nosso universo 
fenomenal (objeto, sujeito, tempo, espaço), abolem as separações, associam as 
contradições, misturam o lógico e o não lógico antes de os abolir por sua vez, operam a 
fusão do si e do mundo, do pensamento e do ser, e encontram a Unidade inefável por 
detrás das aparências, o absoluto por detrás do contingente, a Eternidade por detrás do 
tempo. (FISCHER apud MORIN, 1996, p. 128). 

 
 

O fato é que um novo conhecimento desponta, apesar das coisas relativas ao mundo 

e à ciência. A aproximação científica com o absoluto volatiliza, de certo modo, o 

conhecimento do real. O que pretendemos dizer é que cada vez mais se expõe o 

sentimento de verdade, não a idéia de verdade. No sentimento de verdade há a busca de 

conhecimento. Para além do conhecimento é que há realmente o êxtase. É no seu limite 

que há a possessão. Isso implica, segundo Morin, que nenhum conhecimento pode ser 

fonte de acertos e de erros, de certezas e ilusões e, por si só, ser verdadeiro ou bom. 

Assim como a existência humana, todo o conhecimento encerra ambigüidades. Isso 

equivale a dizer que deve ser refletido e orientado. Morin reforça essas idéias dizendo: 

 
O desejo infinito do conhecimento, o desejo imperativo de verdade, que levam a 

conhecer por conhecer, sem a preocupação das conseqüências éticas, políticas ou 
religiosas, são sem dúvida o motor da aventura do conhecimento; tendem a vencer todos 
os obstáculos e a libertar-se dos imprinting socioculturais. Mas esse mesmo desejo infinito, 
imperioso, também pode enganar o conhecimento teleguiando-o para os votos metafísicos 
secreta e inconscientemente inscritos à partida da investigação. Muitas buscas da verdade 
terminam com a resposta antecipadamente desejada: “Não me terias procurado se não me 
tivesses já encontrado.”A verdadeira investigação, essa, encontra geralmente uma coisa 
diferente da que procurava. (Grifos nossos), (MORIN, 1996, p. 130). 

 

A busca de plenitude, inclusive na ciência, pode ser comparada à busca de 

transcendência. O ser humano vive a constante da autotranscendência. Na esfera 

educacional, o desejo infinito de educação do homem assinala a sua autotranscendência. 

R. de Morais, em seu livro Espiritualidade e Educação, fala de um ser humano espiritual 

de transcendência e educação. A violência em nossa sociedade, a depauperação dos 

relacionamentos humanos, a depredação da natureza, revelam um desastre antropológico. 

De certo modo há um desnorteamento, que podemos dizer que são patológicos, talvez na 

maior parte da sociedade. A patologia social não é um acidente histórico. Grande parte 



da conduta humana é orientada por filosofias irresponsáveis. “O tempo embrutecido que 

hoje vivemos se mostra como a melhor exibição do que as arrogâncias cientificistas e os 

materialismos que herdamos foram capazes de produzir” (MORAIS, 2002, p. 44). Mas 

esse quadro não é exclusividade dos equívocos da ciência ou do apego exacerbado às 

coisas, ocorre inclusive na religião que há muito vem mostrando o seu rosto materialista. 

A religiosidade também pode ser perigosa, mesmo porque é uma expressão de pessoas 

sujeitas a todo tipo de engano. Mas, historicamente, entre essas patologias, “nada tem 

mostrado [ser] mais destrutivo do que um tipo de educação que tira, de seguidas gerações 

o sentido de uma finalidade transcendente para suas vidas” (loc. cit.).  

Para estancarmos a degenerescência social ou mesmo revertê-la em grande medida, 

precisamos de uma educação do próprio espírito humano. Precisamos de uma 

espiritualidade dotada de coerência, sem os vícios ecletistas e apta para o 

desenvolvimento sustentável da vida em geral. O caminho que devemos tomar é o da 

educação das pessoas. Esta educação não se limita ao intramuros da escola. Vai muito 

além dos esquemas escolares. É uma tarefa de toda a sociedade, como da família, das 

escolas, das igrejas e associações religiosas, entre outras instituições. Esta é uma tarefa 

que também exige urgência.“Nunca foi tão necessário que juntássemos nossa melhor 

disposição para buscar fundamentos para uma pedagogia da transcendência, que garanta, 

ao mesmo tempo, a densidade e a alegria de existir” (MORAIS, 2002, p. 45). 

Reiteramos a condição humana de imanência e transcendência. O nosso corpo nos 

torna imanentes neste mundo. Somos herdeiros de uma acanhada realidade física que nos 

prende em um tempo e em um espaço. Mas temos também possibilidade, de certo modo, 

para sermos mais que nosso corpo. Ou seja, temos também “[Uma] realidade não-

orgânica que dinamiza o composto humano” (ibid. p. 46). Para Vasiliev, segundo 

Morais, o ser humano é uma espécie de “corpo bioplasmático”, isto é, “[vive, além da 

física] uma realidade extrafísica [...] que modela e regula o corpo orgânico e a vida de 



todos nós” (MORAIS, loc cit.). O homem, mesmo não passando de um ser vivo entre 

outros, apresenta-se como único capaz de pensar para fora dos limites habituais, de 

autotranscendência e de desenvolvimento espiritual: “um Tu Eterno, uma divindade pela 

qual aceita ter sido criado... [como dizia Max Scheler, ‘eis aí a espiritualidade humana’]” 

(ibid., p. 47). A capacidade de autotranscendência do ser humano faz com que ele supere 

a sua condição imanente (orgânica) em pensamento, emoções e capacidade inventiva e 

isso, por si só, é indício de uma transcendência espiritual. Esse é um dos motivos de 

alguns autores falarem de transcendência horizontal e vertical. Ambas podem ser 

desenvolvidas: 

 

[Na transcendência horizontal], o homem se ultrapassa olhando para frente, indo em 
busca de renovações futuras no agir, no pensar e no querer; na transcendência vertical o 
homem se ergue sobre si mesmo, rompe o cárcere da finitude e se projeta para a eternidade 
divina. O ser humano, que traz em sua psicologia mais profunda [ou das alturas, como 
propôs Frankl] a necessidade do Absoluto, ao examinar a precariedade de sua vida e 
existencializando em seu interior forças de superação dessa precariedade, num ato de 
raciocínio percebe-se criatura de um Criador; um ato de humildade amorosa aceita a 
paternidade divina que lhe descortina o formidável sentimento de eternidade. (MORAIS, 
2002, p. 48). 

 

Todas as coisas criadas na esfera cultural são originárias do espírito humano. Tudo 

que não é eterno é mutável, tudo o que produzimos pode ser aprimorado. Tudo que 

pertence a nossa condição humana pode ser educado: o corpo, a mente, o espírito etc. 

Mesmo a natureza, que já estava aí antes de nós, não escapa às transformações de nossos 

filtros simbólicos. O que existe sem a intervenção diretamente humana, como a natureza 

em geral, “precisa primeiro ser olhado, decodificado, para só depois receber um nome” 

(ibid., p. 89). As florestas têm geralmente existência antes e independente do sujeito. 

Elas só passaram a fazer parte do seu mundo simbólico na medida em que forem 

olhadas, decodificadas e substantivadas por ele. Afinal de contas, é este quem lhe dá o 

nome de “floresta”. Não é possível nomear o que não conhecemos. O ser humano, desde 

o nascimento, como num processo, vai se humanizando. Essa humanização ocorre 

mediante a socialização, quando incorpora símbolos que fazem parte da cultura e, aos 



pouco, vai se definindo como tal. É assim que cada povo vai construindo distintamente 

sua cultura, linguagem, perspectivas e expectativas próprias da vida e do mundo. 

Boff, em seu livro O Despertar da Águia: o dia-bólico e o sim-bólico na 

construção da realidade, metaforiza o ser humano em sua “dimensão águia”, como “a 

realidade do ser humano em sua abertura, em sua capacidade de transcender limites, em 

seu projeto infinito” (BOFF, 1998, p. 11). Mais adiante ele nos desafia perguntando: 

“Que sonhos nos orientam?” “Qual é o nosso sonho?” “Qual a missão do ser humano no 

universo?” (ibid., p. 32, 33). Estas perguntas têm um núcleo comum que é o projeto 

humano de vida:  

 

São ainda aqueles que ousam organizar-se ao redor de certas buscas, de certos níveis 
de consciência, de certos valores, de certas práticas e de certos sonhos, de certa veneração 
do Mistério e juntos começam a criar visões e convicções que irradiam uma nova 
vitalidade em tudo que pensam, projetam, fazem e celebram. 

[...] Por ser portador singular do espírito que pervade todas as coisas, é chamado a 
proferir a grande fala. Cabe a ele tornar consciente a presença inefável de Deus no 
universo. (BOFF, 1998, p. 34-5). 

 

 
Frankl, em sua análise existencial, preconiza a autonomia da existência espiritual. 

O desenvolvimento espiritual, assim como a própria existência humana, é algo 

fundamental e imprescindível para o ser humano. Na maioria das vezes esse aspecto da 

vida humana não recebe a devida atenção e, em muitos casos, quando recebe, não ocorre 

adequadamente. “Num certo sentido, a existência é sempre irrefletida [inconsciente], 

simplesmente porque não pode ser objeto de reflexão” (FRANKL, 1997, p. 18). 

Entretanto, o limite entre o consciente e o inconsciente é tênue, é facilmente 

“permeável”: passa-se com fluidez de um lado para outro. Enquanto ser existente, o 

espírito pervade todas as expressões conscientes, intencionais, explicitadas e sutis do 

existir. 

O ser existencial consciente é, pois, um “ser que decide”, é, portanto, “ser-

responsável”. O sujeito, propriamente dito, “[...] começa, onde deixa de ser impelido e 

cessa, quando cessa de ser responsável. O humano manifesta-se onde não houver um id a 



impulsioná-lo, mas onde houver um eu que decide” (ibid., p. 19). A totalidade humana 

vai, pois, além da esfera psicofísica: 

 

Pelo fato de o ser humano estar centrado como indivíduo em uma pessoa determinada 
(como centro espiritual existencial), e somente por isso, o ser humano é também um ser 
integrado: somente a pessoa espiritual estabelece a unidade e totalidade do ente humano. 
Ela forma esta totalidade como sendo bio-psico-espiritual. Não será demais enfatizar que 
somente esta totalidade tripla torna o homem completo. [...] A esta totalidade, ao homem 
total, pertence o espiritual, e lhe pertence como a sua característica mais específica. 
Enquanto somente se falar de corpo e mente [unidade psicofísica apenas], é evidente que 
não se pode estar falando da totalidade. (Grifos nossos). (FRANKL, 1997, p. 21). 
 

 
Já falamos que o espírito e a espiritualidade humanos, não estão restritos à 

dimensão religiosa apenas, mas, também envolvem a arte, a intelectualidade, por 

exemplo, como forças primárias e dinamizadoras do inconsciente. A consciência, que 

expressa o sentido da existência humana, vai muito além das funções da censura ou de 

apontar sentido ou valores. A consciência é transcendente, transcende pelo plano 

espiritual. Daí, a importância de contemplarmos a pessoa por inteiro. Educar o homem 

total é então educar o seu espírito e educar o espírito humano equivale a educar o homem 

total. Mas, infelizmente, a maioria das formas educativas que temos não é a que 

precisamos. São formas que não atendem positivamente o homem por inteiro. Quando 

falamos de educabilidade do espírito, queremos, pois, considerar algumas peculiaridades 

humanas que normalmente são desprezadas pelos sistemas educacionais. Em última 

instância estamos dizendo que educar o espírito humano é educar o homem em todas as 

suas dimensões. É restituir ao homem a sua dignidade merecida. Podemos reiterar isso 

com as idéias de Frankl:  

 

[Restituição] à produção humana e à criação artística a dignidade que lhes é merecida, 
pois emergem não do ‘porão’ dos instintos, mas das alturas do espírito. [Numa paráfrase de 
Kafka] ‘A verdadeira profundidade do Homem é sua altura’. Assim, ultrapassando a visão 
do homem máquina e do homo natura, Frankl encontrou o Homo Humanus, que usa o 
cinzel para eternizar na pedra um sentimento, que usa o canto ou a prece para comunicar o 
belo ou o santo. É também aquele que anseia pelo espiritual e vai além do impulso para 
eternizar uma idéia, uma obra ou alcançar o Eterno, o Supra-Sentido, no seio do próprio 
Deus. (FRANKL, 1997, p. 9). 

 



Rafael Yus (2002), um dos precursores da introdução de temas transversais no 

currículo das escolas brasileiras, em seu livro Educação Integral: uma educação 

holística para o século XXI, acredita que a educação do século XXI deve ser uma 

educação integral, uma educação da pessoa inteira, nas suas dimensões física, mental, 

emocional e espiritual. Yus, é o que nos parece, desliga a atividade espiritual da 

emocional. Entretanto, para nós, a espiritualidade, mesmo que se possa distingui-la das 

demais expressões humanas, é inseparável de qualquer atividade ou expressão humana. 

Ele faz uma crítica importante ao sistema educacional, que há várias gerações vem 

enfatizando a razão, o pensamento lógico-analítico e, conseqüentemente, cria um 

universo de pessoas “cindidas” ou estilhaçadas. A conseqüência importante disso é o 

subdesenvolvimento de dimensões imprescindíveis para a pessoa humana em qualquer 

tempo, como o subdesenvolvimento e subutilização da dimensão artística, o da 

expressividade, o da criatividade e o da espiritualidade. Para ele, pois, não é só possível 

educar o espírito, é fundamental educar o espírito.  

Falar de educação do espírito é, então, falar da educação para a integralidade 

humana. Entretanto, isso não implica que não devamos fazer distinções entre as 

dimensões humanas. Em alguns casos, no entanto, essas distinções não são bem 

formuladas. Para exemplificar, podemos fazer algumas, mesmo sabendo que as 

dimensões estão vinculadas entre si: podemos distinguir a educação artística da educação 

emocional, a educação intelectual da educação espiritual e assim por diante. Na verdade, 

são dimensões humanas que podem ser educadas de forma diferenciada. Podemos nos 

aprofundar nos estudos das artes, por exemplo. As ênfases que damos a qualquer uma 

dessas dimensões são geralmente acompanhadas de virtudes e riscos. O desenvolvimento 

de nosso intelecto, por exemplo, pode ser feito de forma que nos pode torne insensíveis 

emocionalmente. De maneira geral, podemos, sem dúvida, alcançar o espírito pela via 

das artes, do intelecto e das emoções, mesmo porque são dimensões intercambiantes. 



Mas podemos receber uma educação que nos aliena, afastando-nos da concretude de 

nossa existência. É impossível sermos totalmente sensíveis ou totalmente insensíveis. 

Temos a tendência a reagir ao que nos afeta. Entretanto, é comum que algumas das 

dimensões do nosso existir sejam mais exigidas do que outras.  

Mas o que seria essa educação do espírito? A educação do espírito é uma educação 

que visa abranger o máximo de possibilidades ou potencialidades humanas. Como já 

dissemos, é impossível abraçar o ser humano por inteiro. Não é, pois, uma educação para 

a completude, no sentido de atingir a todas as dimensões humanas ao mesmo tempo. É 

um educar para a completude, mas no sentido em que compreendemos a 

multidimensionalidade humana. Neste caso, todas as suas dimensões, assim que 

requeridas, devem ser atendidas. Este atendimento, no entanto, deve ser visto de modo 

que seja contemplado o universo relacional entre as dimensões. Isso implica que 

nenhuma dimensão humana deveria ser tratada de modo puramente estrito, isolado, 

ignorando as demais.  

A educação do espírito supõe que se deva procurar alcançar o máximo das 

potencialidades humanas, na medida que vê o ser humano como resultado de um feixe de 

dimensões relacionadas entre si, numa dinâmica vital que faz, refaz e cria algo de novo 

nesse ser humano a cada instante. É uma educação, pois, que objetiva superar a 

fragmentação humana e reintegrá-lo numa pessoa total. Neste sentido, visa a 

transcendência humana, a plenitude humana e a identificação com o absoluto. Não temos 

dúvida que educar o espírito humano nos sentidos propostos acima, não é uma tarefa 

fácil. Talvez o maior problema ou desafio seja mesmo a ruptura com os nossos modelos, 

geralmente fragmentados e fragmentadores, de conceber o ser humano e substituí-los por 

um menos mutilador.  

Mesmo nas religiões, a educação voltada para o espírito e a espiritualidade 

humanos, não atende a diversidade do temas. Nestes redutos, freqüentemente 



encontramos uma espiritualidade subestimada e, conseqüentemente, subdesenvolvida. 

Normalmente, “parcelas” do humano são reforçadas em detrimento de outras tantas que 

deveriam receber semelhante tratamento. Essa subtilização do espírito não é, então, um 

problema apenas na esfera secular, mas também das práticas religiosas. De qualquer 

modo a desatenção educacional das potencialidades do espírito, acarreta em não 

atendimento das necessidades fundamentais humanas.  

O espírito, pois, que deveria ser educado como força vital equilibrante, 

centralizadora e catalisadora das múltiplas dimensões humanas, é marcadamente 

preterido e, com isso, produzem vidas subdesenvolvidas nas suas várias dimensões. 

Comumente, as pessoas sobrecarregam algumas dimensões em detrimento de outras. 

Mesmo aquelas que recebem algum tipo de atenção quanto ao desenvolvimento do 

espírito, dificilmente são atendidas equilibradamente. Felizmente existem virtudes 

humanas que compensam esses desequilíbrios, como o amor, a compreensão, a 

tolerância, a longanimidade, a benignidade, a paciência, o domínio próprio e outras mais.  

Morais fala-nos sobre o mundo sofrente que nos cerca. Este mundo sofre de várias 

maneiras, sofre principalmente por um deprimente sentimento de nulidade, de 

insignificância. Entre todos os poderes que mais afligem os seres humanos está o da 

debilitação sofrida pelo espiritual em razão da asfixia causada pelo material:  

 

Na sua essencialidade, o entorno continua...Na sua empiricidade, ele ganha os 
contornos da história recente, mas no essencial continuamos preocupados com problemas 
como as virtudes, o mal, o conhecimento, o Estado e a política ideais, a imanência e a 
transcendência, as relações interpessoais etc. [...] temos de repensar nossas formas de 
lidar com a vida. Contra o profeta do nada, temos de erguer uma ambição - um 
projeto novo. (MORAIS, 1999, p. 29). 

 
São várias as razões, pois, que nos levam a defender as idéias de uma educação do 

espírito humano. E, para isso, imaginamos ser fundamental que essa educação deva 

ocupar também espaço em nossos currículos escolares. Boff (1996) ajuda a reforçar a 

idéia da necessidade do aprofundamento do saber da espiritualidade humana como 



dinâmica profunda da vida. Ele sugere não só o aprofundamento da espiritualidade 

humana, mas também de sua mística. Tudo o que é vivo precisa ser sempre alimentado. 

Sugere também uma trilha que leve às águas da fonte do mistério. Isso pode ser feito pela 

criação de um “aparelho” de conversa, incluindo conversas radicais (de radix), na qual se 

empreende destino e luta pelo sentido próprio da vida. E, por fim, importa levar às 

comunidades, nas quais estamos inseridos, a dimensão mística das vidas. Fomentar uma 

nova sensibilidade espiritual pela solidariedade. É sempre necessário aprender da fé, da 

esperança, dos afetos de carinho, da competência solidária, do verdadeiro amor e da 

amizade manifestados por aqueles que irradiam uma espiritualidade positiva em suas 

vidas.  

Resta, pois, pagar a dívida da espiritualidade humana. Lembrando também a 

denúncia de Morin sobre a obliteração da consciência. A consciência, segundo ele, 

esqueceu-se do universo circundante e a ciência, por sua vez, esqueceu-se da 

consciência. Disso resultou um véu opaco, que desvanece a luz, que não permite a 

intercomunicação entre o espírito e o mundo exterior, e deste com aquele. Assim, a 

procura intensa pela espiritualidade nos dias de hoje não deixa de ser sintomático. L. 

Boff (2001) capta a urgência da espiritualidade diante de momentos dramáticos no qual o 

ser humano encontra-se mergulhado. A reflexão sobre o tema da espiritualidade, apesar 

dos mitos que circulam pela cultura, especialmente aqueles que atribuem à 

espiritualidade uma função narcotizante ou alienante e, na melhor das hipóteses, algo 

paliativo ou mesmo fuga para o ser humano, tem levado o homem a ensimesmar-se e ir à 

profundidade do ser existencial. É, sem dúvida, uma situação ímpar para aqueles que 

buscam organizar-se a partir do aprofundamento dessas experiências espirituais 

positivas.  

Acreditamos nas possibilidades da educação do espírito, assim como o de todas as 

outras dimensões humanas, mas, para isso, é preciso que ordenemos bem as condições. 



Precisamos criar os mecanismos e as situações para fomentar uma educação com 

qualidade que contemple o ser humano total. Sem prescindir qualquer área do saber, 

precisamos também, como afirma Bornheim: “[Trilhar] o caminho para uma nova etapa 

da evolução do olhar: sua vinculação com a interioridade” (in: NOVAES, org., 1988, p. 

90). Precisamos também, além das medidas que atentam para as exterioridades humanas, 

de mais medidas que permitam: “[abrir] de fato as portas para o cultivo da vida interior, 

[mesmo que isso se faça] através de um demorado itinerário” (loc. cit).  

R. C do Espírito Santo, em seu texto O Renascimento do Sagrado na educação, 

acredita também na importância da espiritualidade para educação, quando diz: 

 
 

A educação integral não pode prescindir, como tem feito, da visão espiritual de seus 
alunos, acima das religiões. É imprescindível que haja respeito pelas opções individuais, 
mas não se pode deixar de investir na identidade profunda de cada educando, sem ainda 
uma vez fragmentá-lo. (ESPIRITO SANTO, 1998, p. 105). 

 
Podemos afirmar que os critérios para uma educação do espírito estão na própria 

vida. Caso isso não fosse verdadeiro, as expressões do espírito humano não seriam 

relevantes para a vida e, portanto, não valeria a pena qualquer empenho em desenvolvê-

las. A educação do espírito é, de certo modo, uma aposta, cujos riscos, são abrandados 

pela certeza de colhermos alguns bons resultados. Resultados positivos para o indivíduo, 

para a sociedade e para a humanidade em geral. 

 

2.2 A espiritualidade que precisamos 

L. Boff (2001) diz que a espiritualidade produz mudança interior. O ser humano é 

inacabado, é um ser em construção, é um devir. Ele não é apenas um ser de mudanças, 

ele nunca está pronto. O inacabamento humano supõe que ele está “fazendo-se”. O 

fazimento do humano, que ocorre em suas dimensões física, psíquica, mental e espiritual, 

tem conseqüências diretas na vida social e cultural. Este é um motivo forte o suficiente 

para que nos preocupemos com o desenvolvimento humano como um todo e, com esse 



propósito, com uma educação que permita esse desenvolvimento. Como já vimos, a 

espiritualidade humana tem um largo espectro. Toda ação humana de algum modo diz 

respeito à sua espiritualidade. Para que não nos percamos em meio aos labirintos da 

subjetividade, optamos desde o início de nossa reflexão falar sobre os aspectos positivos 

da espiritualidade (o que implica, obviamente, que existem os aspectos negativos da 

espiritualidade). 

Mas o que é essa espiritualidade positiva? Para início de conversa, L. Boff fala de 

um tipo de espiritualidade positiva, em oposição à negativa, que em parte responde a 

essa pergunta: “Espiritualidade é aquilo que produz no ser humano uma mudança 

interior” (BOFF, 2001, p. 16). Para efeito de exemplificação, a espiritualidade positiva é 

aquela que produz efeitos construtivos para o indivíduo e para a sociedade, como o ato 

de amar, a capacidade de perdoar, agir com solidariedade, a tolerância, a prática dos 

valores que preservam a vida, a integridade e a dignidade humanas, companheirismo, 

entre outras expressões. Em contrapartida, consideramos espiritualidade negativa é 

aquela que expressa a negação da vida, da justiça, da paz etc. Podemos perceber esse tipo 

de espiritualidade negativa nos homicídios, nos genocídios, no terrorismo, na violência 

em geral, na exploração dos humildes e necessitados, na hipocrisia, na mentira, no ato de 

tirar proveito dos mais simples, ente outras expressões.  

Não devemos confundir espiritualidade com religião. Podemos fazer uma distinção 

fundamental aqui entre uma e outra. A religião é formada por crenças, dogmas, ritos 

cúlticos, práticas, entre outras características. A espiritualidade geral, por sua vez, está 

relacionada a todas as qualidades do espírito humano. E, neste sentido, ela também pode 

ser vista como um estado de espírito de felicidade e de capacidade de produzir o bem. A 

religião nem sempre produz uma forma positiva de espiritualidade. Aliás, às vezes, a 

religião pode mesmo tornar-se a negação dessa espiritualidade positiva. 



Enfatizamos a importância de fazer a distinção entre religião espiritualidade, 

porque, sem essa distinção, como afirma L. Boff: “não resgatamos a alta relevância da 

espiritualidade para os dias atuais, marcados pelo modo secular de ver o mundo pela 

redescoberta da complexidade misteriosa da subjetividade humana” (BOFF, 2001, p. 23). 

Em outros termos, a educação da espiritualidade humana não deve ser uma atividade 

exclusivamente religiosa. Em hipótese alguma queremos diminuir a importância da 

espiritualidade religiosa, incluindo a educação específica para esse fim. Entretanto, a 

religião e a educação religiosa não são as únicas que devem estar preocupadas com a 

espiritualidade humana. Aliás, a religião, apesar de pervadir toda a existência humana, 

deve ocupar uma esfera específica da vida. 

A multidimensionalidade humana dificilmente pode ser abraçada inteiramente pela 

religião ou, mais pontualmente, pela educação religiosa. Como a espiritualidade humana 

corresponde às qualidades do espírito, e estas qualidades correspondem à forma do 

homem de ser e estar no mundo, a espiritualidade escapa em grande escala à capacidade 

ou ao foco específico da religião. Dito de outra maneira, a religião não atende todas as 

necessidades e demandas culturais humanas. No cristianismo, por exemplo, o foco 

específico é o “Reino de Deus” que, em grande parte, não coincide com o “Reino dos 

homens”. Em suma, o primeiro fala das realidades reveladas, celestes e terrenas, e da 

salvação de Deus oferecida ao homem transgressor e, neste caso, a salvação vem de 

cima. No segundo, existem outras prioridades: os sistemas humanos em geral têm suas 

preocupações exclusivas com as culturas terrenas e, em sendo assim, a salvação está nas 

próprias ações humanas. 

A espiritualidade emerge nas próprias ações humanas. Nestas ações é fundamental 

identificar o sentido de nossas ações. Neste caso, educar a espiritualidade humana é 

desenvolver a nossa capacidade de agir com sentido e de forma positiva neste mundo. 

Esta educação envolve a positividade do espírito, como a que vimos acima. Os currículos 



de muitas escolas já incorporam valores de preservação da natureza e alguns discursos 

sobre solidariedade, mas isso é só o começo. Faltam ainda os cuidados pela pessoa total, 

como o da escuta das mensagens e valores vitais que impregnam este mundo. Falta ainda 

o desenvolvimento da percepção da temporalidade das coisas, da percepção de que 

estamos vivos com um propósito, do aceitar nossos limites, do aceitar o nosso 

envelhecimento e a mortalidade.  

A fragmentação, filha dos tempos modernos, precisa dar espaço para uma 

espiritualidade mais concentrada. Hugo Assmann (1998), em seu livro Reencantar a 

Educação: rumo à sociedade aprendente , e Ruy Cezar do Espírito Santo (1998), em seu 

livro O Renascimento do Sagrado na Educação, falam de um tempo chrónos e um tempo 

Kairós. Precisamos dessas duas dimensões de tempo. O chrónos é o tempo do relógio. É 

o tempo dividido em partilhas de anos, meses, dias, horas, minutos e segundos que 

cumprem a sua função na medida em que é bem administrado. Na verdade a sociedade 

toda se organiza nessa dimensão de tempo. O kairós, por sua vez, é o tempo interior, é o 

vivido (durée), é o tempo da escuta, do olhar, da atenção, da inteireza humana, do 

espontâneo e não depende do relógio. O Kairós é supra-chrónos. Mas ambos podem ser 

desenvolvidos e educados. É muito importante olhar e ver de fato as coisas que olhamos. 

Inclinar os ouvidos, com todo o tempo necessário, a alguém que precisa ser ouvido e 

assim por diante. Certamente não precisamos esquecer de nossos relógios, mas em 

muitas situações da existência humana as horas, minutos e segundos tornam-se 

absolutamente irrelevantes. Nestas situações, submergimos no tempo do espírito. 

Considerando a importância da inteireza humana no tempo e no espaço: 

 

A espiritualidade é uma dimensão de cada ser humano. Essa dimensão espiritual que 
cada um de nós tem se revela pela capacidade de diálogo consigo mesmo e com o próprio 
coração, se traduz pelo amor, pela sensibilidade e pelo cuidado como atitude fundamental. 
É alimentar um sentido profundo de valores pelos quais vale sacrificar tempo, energia e, no 
limite, a própria vida. [...] 



Quando nos abrimos para acolher essas mensagens, para orientar nossa vida num 
sentido que produza leveza, irradiação, humanidade, aí deixamos aflorar a nossa dimensão 
espiritual. (BOFF, 2001, p. 80). 
 

 

A dimensão do espírito precisa de cuidados. Como cada indivíduo possui uma 

dimensão espiritual, todos precisam cuidar do seu espírito. Cuidar do espírito é cuidar de 

si mesmo. É cuidar do corpo, da mente da psique. “Muitas de nossas angústias e das 

nossas doenças são conseqüências da dimensão espiritual não desenvolvida, anêmica, 

distorcida ou totalmente recalcada” (ibid., p. 82). Se reservarmos em nossas vidas tempo 

e espaço para nossa espiritualidade, certamente nos tornaremos mais plenos, mais 

humanos. 

L. Boff, no seu livro Experimentar Deus: a transcendência de todas as coisas, 

procura definir a situação experiencial ímpar da espiritualidade humana. A palavra 

“experiência” é uma das mais difíceis de ser definida. Ela traz um campo de significados 

variado na tradição ocidental. Sem nos perdermos nos corredores semânticos, nos 

deteremos na seguinte argumentação: 

 

Talvez a etimologia da própria palavra ex-peri-ência nos forneça a primeira achega à 
sua compreensão. Ex-peri-ência é a ciência ou o conhecimento (ciência) que o ser humano 
adquire quando sai de si mesmo (ex) e procura compreender um objeto por todos os lados 
(peri). A experiência não é um conhecimento teórico ou livresco. Mas é adquirido em 
contato com a realidade que não se deixa penetrar facilmente e que até se opõe e resiste um 
quociente forte de sofrimento e de luta.  

[...] A experiência resulta do encontro com o mundo, num vai-e-vem incessante, 
encontro que nos permite construir e também destruir representações que havíamos 
recebido da sociedade ou da educação. [...] O conhecimento que resulta desse embate é 
precisamente o que chamamos de experiência. Ela constitui uma riqueza que só quem 
passou por ela pode comunicar. (BOFF, 2002, p. 39-40). 
 
 

É nessa contextura que devemos pontuar a questão da espiritualidade. Esta 

corresponde à expressão fundante da presença humana – o ser e o estar –  neste mundo. É 

o sinal da transcendência e funciona como um projeto infinito do “ser” humano. Infinito, 

porque faz parte da busca incondicional do “ser”.  

 



A espiritualidade é um tema recorrente em nossa cultura, não apenas no âmbito 

religioso, que é seu espaço natural e privilegiado, mas também na sociedade em geral. A 

espiritualidade faz parte das buscas de jovens, de intelectuais e cientistas reconhecidos 

mundialmente e, hoje, com muita freqüência fala-se de espiritualidade na empresa. 

Grandes empresários têm abraçado a espiritualidade como algo importante para o bom 

funcionamento da empresa e, conseqüentemente, dos seus negócios. É rentável para 

empresa o cuidar do bem-estar de seus empregados, o cuidar do meio ambiente, o 

desenvolver princípios éticos em relação ao stakeholders - todos os públicos que de 

forma direta ou indireta contribuem para a otimização do desempenho da empresa - e 

assim por diante. Não podemos esquecer o fato que, as pessoas que mais procuram estar 

envolvidas pela esfera da espiritualidade, são aquelas pessoas denominadas “comuns”. 

Nesse sentido, L. Boff diz: “O que importa, porém, é que mundialmente, estendendo-se a 

todos os países, há uma redefinição do ser humano como um ser que busca um sentido 

plenificador, que está à procura de valores que inspirem profundamente a vida” (BOFF, 

2001, p. 13). Como vimos, o ser humano é um ser de sentidos e de projetos. Está sempre 

procurando algo para mirar, inspirar-se e projetar-se. 

O ser humano é, pois, um ser de projeto infinito. Retomando a idéia de  ex-peri-

ência, é por meio dela que construímos a nossa existência. Essa existência é processual, é um 

devir. A existência não acontece como uma fotografia, na qual congelamos uma imagem no 

tempo e no espaço. A existência não é fotografável, pois é dinâmica e se desenvolve para além 

daquilo que é capturável pela razão. Isso equivale a dizer que essa existência tem um aspecto 

imanente e outro transcendente. Mas o que antecede e subjaz às expressões imanência-

transcendência? L. Boff, no seu texto Tempo de Transcendência: o ser humano como um 

projeto infinito, diz que é justamente na “experiência” humana, na condição de ser 

histórico ou processual, que o ser humano “está se fazendo continuamente” (BOFF, 

2000, p. 26). Esta é a experiência originária do ser humano, a sua Ex-istência. Em outras 

palavras: 



 

Estamos sempre nos projetando para fora (ex), construindo nosso ser. Nós não o 
ganhamos pronto. Nós o moldamos mediante a nossa liberdade, mediante os enfrentamento 
e intimidações do real. Ao reagir, assumir, rejeitar e modelar, vamos construindo a nossa 
ex-istência. O ser humano é um ser nunca pronto, por isso não há antropologia, há 
antropogênese, que é a gênese do ser humano. (BOFF, 2000, loc. cit.). 

 

Nessa ex-istência emerge aquilo que somos, a saber: seres de imanência e de 

transcendência. A imanência e a transcendência são dimensões distintas, mas não 

separadas. São, pois, dimensões de uma única existência, “são dimensões de uma única 

realidade que somos nós” (loc. cit.). Para ver o ser humano, precisamos vê-lo também 

além das aparências. Talvez, assim possamos “detectar aquele motor secreto que faz 

nascer tudo e que move o surgimento das projeções...” (BOFF, 2000, p. 27). Essas 

projeções são a própria ex-istência humana que estão sempre se fazendo. 

Metaforicamente, como diz Boff, somos seres de enraizamento e seres de abertura. De 

enraizamento, porque, à semelhança de uma árvore, temos raízes fincadas numa família, 

numa determinada cultura, numa língua específica, temos um determinado capital de 

inteligência e de laços afetivos. Mas somos também, ao mesmo tempo, seres de abertura. 

Os nossos pensamentos, sonhos, ideais e emoções não podem ser detidos por outros. Nos 

projetos, apesar dos riscos e malogros, somos conduzidos a grandes realizações pouco 

imaginadas com antecedência. Esta é a dimensão que rompe barreiras, que supera 

interditos, que ultrapassa os acanhados limites de nossa imanência. 

É fundamental imaginar a vida a partir de seu aspecto positivo. Entretanto, não 

somos apenas seres de dimensão sã, temos a dimensão patológica. Boff faz o seguinte 

comentário: 

 

[...] não somos só homo sapiens sapiens. Somos hoje, fundamentalmente, homo demens, 
duplamente demens, coisa esquecida na modernidade iluminista. Hoje somos dementes, em 
grau supremo. É a nossa situação. É o nosso arranjo existencial. Eis nosso enraizamento, 
nossa imanência. (BOFF, 2000, loc. cit.).  
 

 
 



Somos seres de insanidades também. Navegamos entre os portos da genialidade e o 

da bestialidade. Devemos evitar os riscos de nos quedarmos para uma espiritualidade 

negativa, pervertida ou bestial. Resta-nos, pois, quitar nossas dívidas com uma educação 

que permita educar o espírito humano. Regis de Morais (2002) fala de uma 

espiritualidade educável. Esta espiritualidade abarca a vida inteira das pessoas e se 

permite educar. Aliás, não deveríamos separar, sob qualquer pretexto, educação e 

espiritualidade. A espiritualidade humana pode assumir várias direções, boas e más, por 

isso deve ser educada. Precisamos de uma espiritualidade que humanize as pessoas.  

Antes de fazermos alguns destaques dessa espiritualidade, tornamos nossa a 

preocupação de R. de Morais. Ele chama a atenção para os seguintes fatos: 

primeiramente, é preciso ter a “humilde coragem” para não se “escandalizar” com a 

espiritualidade humana. Como já frisamos em vários momentos, a espiritualidade 

humana ainda é vista com preconceitos e, na melhor das hipóteses, tem sido deixada de 

lado com uma elegante rejeição. Essa rejeição não traz apenas desconforto a todos, mas 

também revela um halo de ignorância.  

 

Temos apreciado, em ambiente europeu, figuras como Roger Garaudy, Edmond 
Barbotin, Paul Ricoeur, Gherard Van Aardweg e outros fazerem propostas espiritualistas 
com respeitosa receptividade dos meios sociais daquele continente. Também nos Estados 
Unidos da América do Norte, intelectuais do porte de Stanley Kripner, Amit Goswami 
(físico hindu que leciona na Universidade de Origon), Fritjof Capra (físico austríaco, da 
Universidade de Berkeley) e muitos outros, apresentam propostas espiritualistas que são 
recebidas de voa vontade pelo meio acadêmico. Nunca entendemos bem por que, no Brasil, 
quando alguém do meio intelectual expõe sinceras convicções espirituais, este meio olha 
com desconfiança para as idéias expostas e imagina, de pronto, que o expositor esteja em 
fase de enfraquecimento intelectual, isto é, esteja regredindo. Não creio que tenhamos 
copiado este comportamento de nenhum outro povo; talvez se trate mesmo de falta de 
abertura ou intolerância. (MORAIS, 2002, p. 19). 

 

O outro fato consiste em desenvolvermos uma espiritualidade não proselitista, que 

mais confundem as pessoas que educam. E um terceiro e último fato, consiste na 

vulgarização ou empobrecimento da espiritualidade humana, fruto de uma confusão entre 

o ser e o ter. 



Para Morais, os dois últimos séculos têm sido marcado, entre outras polarizações, 

pela oscilação das “orgias materialistas”, no século XIX, às “orgias místicas” do século 

XX (ibid., p. 21). O século XIX viveu suas imensas contradições, como: as conquistas 

tecnológicas, os avanços artísticos, o surgimento de várias ciências, entre as quais as das 

Ciências Humanas. Em contrapartida, a lógica perversa do industrialismo, pelas 

competições e agressividade da vida social, trouxe o empobrecimento da concepção de 

homem. Foi um século marcado por grandes realizações e por grandes equívocos. Foi o 

“século do materialismo”. O século XX arrastou o materialismo e a crise do século 

anterior. Entretanto, principalmente na segunda metade deste século, “As poderosas 

antenas dos pensadores mais sensíveis, rastreando o material da psicosfera reinante, 

começaram a detectar estranhas novidades, as quais giravam em torno da certeza de que 

o sagrado estava de volta” (ibid., p. 26). No limiar do século XXI, percebemos uma 

tentativa proveniente de muitas frentes, como a da religião e mesmo a de alguns redutos 

científicos, de buscar de um “holos coerente”. Em outros termos, uma síntese integradora 

dos valores positivos da sociedade e os recebidos das tradições religiosas das mais 

variadas culturas humanas. É perfeitamente identificável uma virada histórica, na qual se 

percebe o sem-sentido e a ineficácia existencial do materialismo e ao mesmo tempo em 

que se procura o atendimento das necessidades peculiares humanas. 

Mas, diante do quadro que expomos anteriormente, o que tem ocorrido de fato é 

um mergulho em uma situação oposta ao materialismo e à religiosidade moderna, numa 

sociedade pontilhada de “desvarios”. É preciso curar a sociedade desses desvarios. A 

educação da espiritualidade humana que precisamos deve estar imbuída de um sentido de 

preservação da pessoa humana e das sociedades em todas suas instâncias. 

 

O ideal maior que deve alimentar a busca de uma era nova é o de superação do 
individualismo egoísta, para que alcancemos a real solidariedade. Com absoluta certeza, 
um mundo sem solidariedade será sempre infeliz e carregado de sofrimentos. Logo, a 
educação que não é para a solidariedade é uma falsa educação, apta a criar sociedades cada 
vez mais falsas e corrompidas. A busca do crescimento íntimo e da renovação espiritual 



tem como razão menor o bem particular e como razão maior, sempre, o bem comum...” 
(MORAIS, 2002, p. 36 ). 

 
A solidariedade somente será possível a partir de uma educação das positividades 

do espírito. Não devemos permitir que essas positividades sejam desvirtuadas. As “orgias 

místicas”, por exemplo, é uma deturpação da genuína espiritualidade. Quando refletimos 

sobre o sentido da vida recorremos não apenas à razão, mas às dimensões da vida toda. O 

sentido da vida se amplia à medida da conciliação entre razão e mística, ciência e 

transcendência. Nessa conciliação, a espiritualidade genuína tem a sensibilidade 

desenvolvida. Não devemos, no entanto, confundir essa sensibilidade espiritual e a 

mística desejável com as exterioridades dos ritualismos mágicos, desencarnados da 

existência concreta, às vezes sinceras, mas que não passam de teatralizações superficiais. 

Martin Buber (1977), em seu texto Eu e Tu, fala sobre esses desvios da 

espiritualidade humana, quando diz que as relações materialistas ou espiritualistas 

derivam do posicionamento existencial de cada um, a ponto de podermos pensar que é 

possível materializar tudo, até mesmo Deus, ou, então, espiritualizar tudo até as coisas. 

Neste último caso, a santificação ou a espiritualização das coisas, o apelo é para que 

tornemos a espiritualidade de nossas relações com as coisas e as pessoas na sua forma 

enriquecida dos valores humanos. Sejamos mais solidários e menos individualistas. Na 

verdade não há, por si só, uma relação com o mundo naturalmente rica, somos nós que 

tornamos essa relação rica. Para que tenhamos esse tipo de relação enriquecida, 

precisamos urgentemente de educação para o homem inteiro. 

 

[...] auxiliar os educandos a resistirem às distorções de percepção e a avaliação da vida, 
produzida pelo materialismo consumista de fome quase incontível, mas de visão limitada, e 
a comungarem no seu mundo, dentro da riqueza de uma relação poético-espiritual. 
(MORAIS, 2002, p. 17).  

 

A educação do espírito da qual precisamos precisa contemplar a família, as escolas 

e a sociedade em geral. Em todas essas instâncias fazem-se necessárias uma educação 



para a esperança, para a autonomia e solidariedade, para a abertura religiosa, para uma 

comunidade afetiva, entre outras ênfases. “Tudo isto precisa ligar-se a uma pedagogia do 

espírito que, vivendo a intensidade das lições do corpo que a encarnação nos oferece, 

chegue às alturas de uma pedagogia da transcendência” (Grifo nosso). (ibid., p. 67). 

Esta educação precisa priorizar alguns valores, especialmente nestes tempos de 

“desmonte” social e crise axiológica. Nenhum tempo vive sem valores. Estes valores 

podem estar, subestimados ou superestimados, desencontrados e equivocados, mas, de 

qualquer modo, a sociedade como um todo precisa deles. É impossível uma sociedade 

viver em situação de anomia. Essa sociedade precisa reconhecer também que existem 

valores efêmeros e outros que permanecem por muito tempo, e mesmo os que 

transcendem o tempo. Nesse sentido a educação pode prestar um grande serviço à 

humanidade, principalmente tornando-a mais humana e mais solidária. 

Falando objetivamente, citemos alguns desses valores que podem ser trabalhados 

em favor de uma educação humanizadora, elencados por Regis de Morais (2002, p. 84-

91): a) a dignidade humana, isto é, desenvolver, respeitar e preservar o valor 

fundamental da dignidade da pessoa humana, que é o traço fundamental da 

espiritualidade humana; b) o anti-individualismo e a vida solidária: que requer uma 

solidariedade espiritualizada apta a neutralizar os efeitos perversos do individualismo 

que infectou a sociedade; c) o corpo como templo do espírito ou a espiritualidade do 

corpo: não devemos diminuir a importância da corporeidade humana (a nossa presença 

no mundo); d) o amor e o respeito à natureza: a adesão ecológica do ambiente não é 

apenas um ato político, mas também uma atitude religiosa de respeito à vida, ao outro, e 

a Deus; e) a vontade de recuperação do tecido social: o tecido social foi profundamente 

agredido por interesses desmedidos do materialismo, pelas filosofias anti-humanistas, em 

decorrência dos desequilíbrios econômico, político e religioso. A avaliação que fazemos 

da sociedade revela, pois, uma profunda necessidade e urgência de recuperação do tecido 



social. “Pois a Vontade Maior espera que sejamos nós, os educadores principalmente, 

‘espíritos de boa vontade’.” (ibid., p. 91) 

Precisamos também de uma educação da espiritualidade humana não alienada e 

nem alienadora. Não precisamos nos isolar deste mundo para nos espiritualizarmos. Ao 

contrário disso, existe uma imperiosidade de engajamento neste mundo para o 

desenvolvimento da espiritualidade. A rigor a verdadeira espiritualidade é militante, 

“carne quente” neste mundo. A exemplo do cristianismo, Jesus consumou a 

espiritualidade na condição humana na proporção que se doou em favor de muitos. Os 

seus fiéis discípulos o imitaram. Se tomarmos a prática cristã de diversas comunidades 

do primeiro século, não há efetivamente um cristianismo sem uma fé engajada. O amor 

não acontece efetivamente sem uma profunda relação de cumplicidade com o objeto do 

amor, inclusive oferecendo-se substitutivamente à morte se necessário, a exemplo de 

Jesus. Como podemos agir benignamente, longanimamente e pacientemente, entre outras 

expressões do espírito, sem as situações que nos permitam agir desse modo?  

Existe, pois, um caráter de urgência de uma educação da espiritualidade que seja 

humanizadora. Morais sugere que a solidariedade seja algo que deva ocupar a 

centralidade de nossa práxis pedagógica em geral: 

 

[...] o educador será tanto mais eficaz e convincente quanto menos se permita alienar de 
todo um mundo sofredor e freqüentemente injustiçado que está à sua volta. Está certo que a 
competência técnica tenha seu valor na educação; porém, se tal competência existir em um 
vazio de sensibilidade sociopolítica, pouco o quase nada realizará. E as atitudes religiosas, 
ou as escolhas de fé, não podem ser transformadas em grutas isoladas do mundo, em 
câmaras que vedem os sons e as imagens de uma humanidade sofrente, com a qual todo ser 
verdadeiramente humano precisa estar comprometido... (MORAIS, 2002, p. 99). 
 
 

Na espiritualidade que precisamos, não há espaço para todos os que se isolam em 

seus “delírios” intelectuais e nas suas emoções não integradas, ou ainda para um 

espiritualismo “desencarnado”, distanciado da realidade ou do “agora”. A espiritualidade 

que precisamos deve ser atuante, engajada e persistente para responder e suprir as 



necessidades não postergáveis de uma sociedade que dessacralizou-se e que, talvez por 

isso, eclipsou em grande parte a positividade do espírito. Precisamos hoje de uma 

espiritualidade voltada para a recomposição da humanização no homem. Existe um 

caráter de urgência quanto à educação do espírito para a solidariedade. Atuar 

solidariamente, como “carne quente” neste mundo, certamente é um dos maiores indícios 

da maturidade da espiritualidade humana.  

 

2.3 A espiritualidade e a ecologia do humano 

 

Jacques Delors liderou a preparação de um Relatório para a UNESCO12, iniciado 

em março de 1993 e concluído em setembro de 1996, com o intuito de atender alguns 

reclamos urgentes da educação mundial. Este Relatório, que foi tutelado pela Comissão 

Internacional sobre Educação para o Século XXI, ostenta o seguinte tema: Educação: um 

tesouro a descobrir. Com isso, a UNESCO revela a convicção de que é possível 

melhorar a educação no mundo e, conseqüentemente, fortalecer a política educacional 

das nações, oferecendo conhecimentos básicos necessários e uma vida mais digna. O 

fortalecimento da educação é condição insubstituível para o surgimento de uma 

sociedade mais humana e mais justa. O Relatório destaca quatro pilares básicos e 

fundamentais que sinalizam um novo conceito de educação, a saber: Aprender a 

Conhecer, Aprender a Viver Juntos, Aprender a Fazer e Aprender a Ser. Estes pilares 

configuram uma nova base epistemológica para a educação que, apesar de algumas 

críticas pontuais, vêm responder à multiplicidade de questões e desafios que saltam de 

nosso tempo.  

Não temos intenção de fazer o desdobramento desses pilares aqui, por  uma questão 

 
_______________________________ 
12 Este assunto é encontrado na publicação de DELORS, Jacques (org.). Educação: um tesouro a descobrir 
(Relatório da a UNESCO) da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI. São Paulo: 
Cortez: Brasília, DF: MEC: UNESCO, 1998.  

 



de espaço e, mesmo porque já temos um vasto material já produzido em língua 

portuguesa. Contudo, é interessante pinçar alguns princípios presentes nesses pilares: 1) 

Aprender a Conhecer, implica em: relacionar, contextualizar, pensar para além dos 

comportamentos dos saberes vigentes, capacidade para tratar problemas especiais, 

analisar e sintetizar, flexibilizar, reconhecer muitos tipos de saberes, observar e ter uma 

atitude positiva diante do conhecimento, entre outros; 2) Aprender a Viver Juntos, quer 

dizer: aprender a ser tolerante, ser solidário, aprender a lidar com os diferentes, saber 

lidar com os conflitos, lidar com as divergências, trabalhar em equipe etc.; 3) Aprender a 

Fazer, consiste em: saber relacionar o saber com o fazer, desenvolver famílias de 

habilidades, ter estratégias e reflexividade, fazer captando o lado ético de todo agir 

humano, relacionar o saber fazer com um sentido que instaure o bem estar geral do 

indivíduo e da sociedade, e outros mais; e, finalmente, o 4) Aprender a “ser”, diz respeito 

ao desenvolvimento integral da pessoa humana: quanto ao corpo e espírito, à 

humanização (espírito ético), ao saber lidar com o ser e o ter, quanto ao aprender a 

confrontar-se (a procura da verdade de si), ao descobrir-se como ser de relação e 

autodisciplina, incluindo as disciplinas dos sentidos (o belo, o prazer, a verdade, o amor, 

a paz), entre outras. 

Essa proposta educacional visa geralmente a pessoa total. É neste sentido que 

queremos falar de uma nova epistemologia para o nosso tempo: aquela que contempla a 

pessoa integral. A produção do conhecimento é resultado de nossa inserção 

contextualizada no mundo. Esta inserção ocorre ao mesmo tempo, como reflexividade, 

tanto como realidade que nos é exterior quanto naquela realidade que construímos 

interiormente. O ato de conhecer está relacionado com o de experimentar ou com o modo 

de se instalar no mundo tanto objetivo como subjetivo. Nesse sentido todo conhecimento 

começa com a experiência ou provém da experiência. Essa experiência certamente está 

para além do velho dualismo corpo-espírito. Na vida não há como separar as nossas 



experiências da totalidade humana. Uma dor qualquer, num lugar qualquer do corpo faz 

o corpo todo sentir e mesmo chorar. O homem vivo é sempre todo corpo, todo espírito. 

Em qualquer situação estamos em relação conosco mesmo, com outros e com o mundo.  

Precisamos de uma educação que desenvolva nas pessoas a capacidade de ligar, 

religar e organizar saberes. Esta educação deve estar munic iada de princípios 

organizadores que permitam reunir saberes e lhes dar sentidos. A educação deve 

promover no indivíduo a possibilidade de ele mesmo tomar em suas mãos o 

desenvolvimento pessoal, aprimorando e ampliando suas qualidades humanas, o que 

inclui o compromisso com a transformação social. Devemos levar em conta o indivíduo 

inscrito na sociedade e a sociedade inscrita no indivíduo para essa transformação.  

A idéia de holograma, defendida por Morin (1980), contempla a relação da parte 

com o seu todo, não reduz um ao outro, não trata um ou outro, mas um e outro de modo 

relacional. O espírito é visto não apenas no seu modo contemplativo, no seu sentido 

puramente religioso, mas também como outras manifestações do mesmo espírito, que 

também servem para a expansão da espiritualidade. Assim como a espiritualidade 

religiosa, merecem atenção a consciência, a auto-reflexão, a intuição, a emoção, o 

cuidado com o outro e com a ecologia etc. Mesmo para ser religioso, ou um artista, ou 

um filósofo, precisamos educar o nosso espírito de forma ampla, não apenas parcial. 

Educar o espírito é também associá-lo às outras dimensões. Esta conexão é uma 

condição fundamental para o desenvolvimento do ser humano de modo integral. Yus diz 

que 

 

“[...] o propósito da educação é alimentar o crescimento do potencial intelectual, 
emocional, social, físico, artístico e espiritual de toda a pessoa. Isso é um ponto de partida 
radical em relação à concepção de educação que prevalece atualmente, pois busca 
estabelecer um currículo culturalmente tendencioso que, na maioria das vezes, não dá 
muita atenção para as dimensões da personalidade humana, premiando aqueles estudantes 
que cumprem o currículo de maneira mais obediente, e rotulando os outros como 
‘aprendizes incapazes’ ou como alunos ‘em situação de risco’.” [Grifo do autor], (YUS, 
2002, p. 109). 

 



Educar para a inteireza humana quer dizer também superação de um saber 

fragmentado. Existe uma inadequação cada vez mais evidente, ampla, profunda e grave 

entre os saberes separados. Os problemas revelam-se cada vez mais polidisciplinares, 

transversais, multidimensionais, transnacionais, planetários. Morin diz que: 

 

De fato, a hiperespecialização impede de ver o global (que ela fragmenta em parcelas), 
bem como o essencial (que ela dilui). Ora, os problemas essenciais nunca são parceláveis, 
e os problemas globais são cada vez mais essenciais. Além disso, todos os problemas 
particulares só podem ser posicionados e pensados corretamente em seus contextos; e o 
próprio contexto desses problemas deve ser posicionado, cada vez mais, no contexto 
planetário. 

Ao mesmo tempo, o retalhamento das disciplinas torna impossível apreender ‘o que é 
tecido junto’, isto é, o complexo, segundo o sentido original do termo. (MORIN, 2000, p. 
13). 

 
 

A tomada de consciência com relação à ecologia deve nos levar a uma atitude em 

relação à natureza e à própria sociedade. A tomada de consciência ocorre nos dois casos. 

Falando de modo geral, a primeira consciência ecológica, não necessariamente nesta 

ordem, ocorre em direção do cuidado com a natureza. A segunda consciência ecológica, 

diz respeito principalmente sobre o cuidado com a sociedade e com a pessoa 

individualmente. Para Morin, “Já não há natureza pura, e nunca houve sociedade pura” 

(MORIN, 1980, p. 75). A ecologia geral engloba a dimensão antropossocial, da mesma 

forma que a antropossociologia geral deve englobar a dimensão ecológica. Meadows vê 

ainda um olhar ecológico planetário: “[...] o da nova ecologia geral, na sua plena abertura 

planetária, englobando as inter-retroações entre a biosfera e a esfera antropossocial, e o 

da nova consciência ecológica, em toda a sua amplitude antropo-ecoplanetária”. (ibid., p. 

76). 

Félix Guattari, em seu texto As Três Ecologias, discute sobre as seguintes 

ecologias: a do meio ambiente, a das relações sociais e a da subjetividade humana. Esta 

subjetividade expressa a necessidade de uma “ecosofia” de um tipo novo. 

 

[Ela deve ser] ao mesmo tempo prática e especulativa, ético-política e estética, deve a 
meu ver substituir as antigas formas de engajamento religioso, político, associativo. Ela 



não será nem uma disciplina de recolhimento na interioridade, nem uma simples renovação 
das antigas formas de ‘militantismo’. Tratar -se-á de um movimento de múltiplas faces 
dando lugar a instâncias e dispositivos ao mesmo tempo analíticos e produtores de 
subjetividade. Subjetividade tanto individual quanto coletiva, transbordando por todos os 
lados as circunscrições individuais, ‘egoisadas’, enclausuradas em identificações, e 
abrindo-se em todas as direções: do lado do socius, mas também dos Phylum maquínicos, 
dos Universos de referência técnico-científicos, dos mundos estéticos, e ainda do lado de 
novas apreensões ‘pré-pessoais’ do tempo, do corpo, do sexo...Subjetividade de 
ressingularização capaz de receber cara-a-cara, o encontro com a finitude sob a forma do 
desejo, da dor, da morte... (GUATTARI, 1990, p. 54-5). 

 
A vida ecologizada, nos termos de Guattari, supõe a distinção das mais variadas 

instâncias do existir humano, do ponto de vista das práticas que as caracterizam, mas, ao 

mesmo tempo, como processo contínuo de ressingularização. “Os indivíduos devem se 

tornar a um só tempo solidários e cada vez mais diferentes” (ibid., p. 55). Esta 

ecologização da vida deve habitar as mais íntimas esferas do indivíduo.Ecologizar a 

existência humana, o conhecimento e o homem, sem dúvida, são respostas ao mundo que 

se deteriora cada vez mais rápida e acentuadamente. Temos sugestões do 

desenvolvimento de outros tipos de ecologias. Jacques Tobin, mencionado por Guattari, 

fala da “ecologia científica, a ecologia econômica e a emergência de suas implicações 

éticas.” (loc. cit.). 

Quanto ao princípio de olhar ecologicamente, enquanto vida e idéias ou pensar, 

supomos a busca não somente de uma nova concepção de ver o mundo e suas relações, 

mas principalmente uma atitude bem definida em relação a vida humana em todas as 

suas dimensões e relações. A intenção aqui não é de reduzir a idéia de “vida” ao seu 

próprio contexto, mas, sim, mostrar o caráter de autonomia viva da mesma, apesar das 

influências culturais. Como todo conceito complexo pode cair na rede da polissemia, 

queremos nos deter mais nas idéias gerais de um olhar ecologizado. Pela perspectiva de 

uma ecologia geral, podemos dizer que a compreensão de “ecologia” ficará mutilada se 

for apenas estribada na ciência natural. Morin diz que: “A ecologia geral deve, pois ser 

uma ecologia que integre a esfera antropossocial na ecosfera, e ao mesmo tempo a 



retroação formidável dos desenvolvimentos antropossociais sobre os ecossistemas e a 

biosfera” (MORIN, 1980, p. 69). No pano de fundo de todas essas discussões sobre a 

ecologia geral está a busca por um equilíbrio existencial da pessoa humana. Mas, para 

isso não podemos esquecer dimensões básicas dessa existência. 

Régis de Morais (2002) diz que “Retomar o sagrado em novas bases é restabelecer 

nosso equilíbrio existencial e, projetando tal riqueza sobre a educação, o direito e todo o 

convívio social...” (ibid., p. 41). Fazendo uma paráfrase dos termos citados, diríamos que 

a retomada dos fundamentos da espiritualidade é uma condição sine qua para o equilíbrio 

humano. Esse equilíbrio, entre as esferas interiores e exteriores do humano, supõe uma 

espécie de “ecologia espiritual”. Esta é a condição essencial para o próprio equilíbrio 

humano como um todo e deste com sua rede de relações com o mundo ao redor. P. 

Tournier faz menção de Matarello, que escreve sobre a morte social por “inanição 

espiritual”, que “é uma doença muito difundida na era moderna – a falta de 

interioridade” (TOURNIER, 2002, p. 87).  

O processo de conscientização acontece no homem como um sistema, ao mesmo 

tempo, aberto e fechado. O ser humano está fundamentalmente relacionado com o 

mundo e consigo mesmo. Essa consciência deve manter-se dinâmica no sujeito entre o 

introjetar-se, perscrutando a sua interioridade, ou projetar-se para fora, sobre os mundos 

circundantes, perscrutando a alteridade. O que temos aqui são duas dimensões 

complementares, distintas, mas inseparáveis, que não deveriam ser desenvolvidas 

isoladamente.  

A polarização continuada de uma dessas dimensões pode criar desequilíbrios sobre 

esse sujeito. Quando apenas uma das dimensões humanas progride é criada uma 

deformação. Um transtorno no desenvolvimento do espírito humano. Quando o sujeito, 

de modo unívoco, amplia sobremaneira a consciência da exterioridade ou a consciência 

em relação ao outro, sem alguma reflexividade, geralmente é levado à perda da 



identidade pessoal, à exaltação da atenção para o que está fora, ao alheamento. 

Contrariamente, o desenvolvimento unívoco para dentro pode conduzir o indivíduo a um 

isolamento, ao fechamento interior, tornando-o prisioneiro em seu próprio labirinto 

narcisista. 

A ecologização do ser humano equivale ao equilíbrio entre suas dimensões. 

Equilibrar essas dimensões é fazê-las operar em conjunto. Quando perguntamos: o que é 

a pessoa humana? Podemos responder dizendo que ela é seu corpo, suas funções 

psicológicas, seu espírito operando em conjunto. A pessoa sempre será algo mais, mesmo 

porque ela não é uma simples somatória de suas dimensões. Daí, a impossibilidade de 

reconhecermos a pessoa humana mais plena de si, vista pelas suas dimensões isoladas. 

Qualquer área desenvolvida isoladamente é fator desequilibrante do indivíduo. P. 

Tournier confirma isso quando fala sobre a dificuldade de termos uma noção completa da 

pessoa humana: 

 

Estas são questões para as quais muitos autores dos nossos dias procuram encontrar 
respostas. Este ‘algo mais’, para o Dr. Ponsoye, é o amor, no sentido metafísico do termo. 
Para Stocker, é o coração, no sentido pascaliano. Para Rougemont, como para mim 
[Tournier], é o espírito. [...] Assim, para muitos autores, só se poderá voltar a encontrar 
uma noção completa da pessoa, abandonando-se resolutamente o antagonismo do mundo 
do espírito, da religião, da filosofia e da poesia com o mundo do corpo, da matéria e da 
economia. (TOURNIER, 2002, p. 54). 
 
 
É muito difícil e sempre impreciso estabelecermos um esquema explicativo da 

pessoa humana. Para fins de ilustração, Rougemont diz que a vida humana manifesta-se 

mediante: 

 
1. Fenômenos corporais, físicos. Todos sabem o que se entende por isso; 
2. Fenômenos psíquicos: a imaginação, as representações mentais, o sentido interior; 
3. Fenômenos mentais: idéias abstratas, juízo, raciocínio, vontade; 
4. Fenômenos inconscientes; 
5. Fenômenos espirituais: ideal, razão, amor. (loc. cit). 
 
 
Cabem algumas críticas a esse esquema, como a dos fenômenos inconscientes. 

Estes fenômenos podem ser agrupados separadamente dos conscientes? Podemos reduzir 



este esquema a quatro dimensões, que Rougemont chama de estratos, que são a vida 

física (corporal), a vida psíquica, a vida mental e vida espiritual. Não é intenção nossa 

aqui falar de cada uma dessas dimensões. Entretanto, queremos reforçar, nas dimensões 

acima, o fato da indissolubilidade do conjunto. “Somos ‘homens’ por nosso corpo, nosso 

psiquismo, nossa mente, nosso inconsciente e nosso espírito... não há um limite definido” 

(ibid., p. 55). Como dissemos, as dimensões trabalham em conjunto. As ambigüidades 

existentes precisam ser superadas em favor de uma harmonização das dimensões entre si. 

Esta harmonização ocorre mediante a atuação centralizadora do espírito, caso contrário 

entraríamos em conflitos permanentes. Vejamos um exemplo dessa unicidade na 

diversidade harmônica do indivíduo: 

 

Se sustentarmos, por exemplo, que um dos atributos essenciais do espírito é o amor – 
como consideraram Rougemont, Stocker e Ponsoye, é evidente que podemos manifestá-lo 
tanto por meio de um olhar ou por um aperto de mãos (corpo), como por meio da nossa 
imaginação (psiquismo), ou uma idéia abstrata (mente). (TOURNIER, 2002, p. 57). 
 

Nesse sentido, o espírito surge como centro da pessoa, aquilo que a unifica, em 

torno do qual ela se organiza e se relaciona consigo mesma, com o outro, com o mundo e 

com o sagrado. O espírito só se manifesta para fora do sujeito e aprende a realidade 

exterior por meio do corpo, da sua imaginação (psiquismo) e das suas idéias (mente). A 

ecologia do espírito ou da pessoa implica então no equilíbrio nas expressões humanas: 

por meio do corpo (gestos, atitudes e movimentos), e das coisas materiais, econômicas e 

políticas, por meio da imaginação e dos sentimentos (arte, poesia, contemplação); por 

meio do psiquismo e do intelecto (idéias, mentes). Zwiebel disse: “Para encontrar 

novamente o sentido da pessoa humana e de sua unidade, é preciso reconhecer que o que 

percebemos pelas manifestações ‘fenomenais’ do seu envoltório corporal, psíquico ou 

mental é o espírito” (ibid., p. 58). 

Essa ecologia do ser humano, como a ecologia da natureza, precisa de uma atitude 

consciente de preservação e educação. Em relação à natureza fala-se muito de 



“desenvolvimento sustentado”. Esses termos trazem algumas dificuldades, entre as quais: 

a dúvida se é possível um “desenvolvimento sustentado”. Mas, para efeito de ilustração, 

a consciência da complexidade e da multidimensionalidade humanas provocam uma 

atitude diferenciada na educação do humano, uma “educação sustentada”. Essa educação 

precisa ser para a complexidade humana e que atenda efetivamente a sua 

multidimensionalidade. 

No fluxo desse raciocínio, a educação do espírito para a ecologia do humano, 

jamais seria uma realidade se ficarem aprisionadas a redutos isolados da sociedade. Além 

da necessidade de considerarmos a educação do espírito como algo de extrema 

relevância, socialmente falando, é preciso dizer também que a educação escolar precisa 

achar meios de inserir esse tema como conteúdo curricular. Certamente, tem igual valor a 

preocupação em difundir uma educação espiritual que vá muito além da escola. É preciso 

aprender a olhar nossos jovens com uma perspectiva ecológica. Mediante este olhar, 

podemos contemplar uma ecologia social, inerente às sociedades humanas e às pessoas 

individualmente. Para Morin: “[...] toda a sociedade comporta a sua própria dimensão 

ecológica” (MORIN, 1980, p. 80). Do mesmo modo há uma ecologia da ação, que 

pressupõe a idéia de ecologia dos atos, do espírito. Hugo Assmann e Jung Mo Sung 

(2000), no texto Competência e Sensibilidade Solidária: educar para a esperança, 

apostam numa educação para a sensibilidade solidária. Ainda que seja um desafio imenso 

e difícil, é realizável. Para isso, a educação tem um papel na virada de uma sociedade que 

vive uma abrupta exclusão social para uma sociedade solidária. Naturalmente as pessoas 

não nascem com desejo de ser solidárias. A solidariedade é uma competência humana, ao 

mesmo tempo social, que deve ser desenvolvida e, para isso, precisa fazer parte 

intrínseca do nosso modo de educar e viver. 

Finalmente, talvez o nosso tempo não seja o melhor e nem o pior tempo, mas 

apenas o nosso tempo. Este tempo tem-se manifestado fecundo, pelo leque diverso de 



situações novas que produz, especialmente quanto a maior conscientização sobre a 

fragilidade de nossa biosfera e, com mesma intensidade, também sobre o cuidado em 

relação à vivência e convivência humanas na Terra. Nestas últimas décadas - graças aos 

novos pressupostos sobre a condição humana, que visam a busca da inteireza também 

pela educação, alguns poucos felizmente começam a realizar a tarefa imprescindível e 

grandiosa da reconstrução da própria humanidade, isto é, reaver as dimensões perdidas 

na construção histórica de vida humana. Temos cada vez mais subsídios para 

repensarmos o ser humano, tendo como alvo as suas reais e essenciais necessidades. Ou 

seja, não as artificialmente criadas, mas aquelas que efetiva e verdadeiramente estão 

ligadas à sua existência, como a dimensão do espírito.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Em nossos escritórios e nos nossos gabinetes de trabalho – diz Leonardo 
Boff – podemos ser cínicos, podemos acreditar ou desacreditar de qualquer 
coisa. Mas não podemos desprezar a aurora que vem, não podemos desprezar o 
olhar inocente de uma criança, não podemos contemplar com indiferença a 
profundidade do céu estrelado sem cair no silêncio e na profunda reverência, 
nos perguntando o que se esconde atrás das estrelas, qual o caminho da minha 
vida,o que posso esperar depois dela. (L. BOFF, 2001, Espiritualidade). 

 
Devemos, em qualquer situação, estar atentos para o fato de que nossa 

pressa em analisar os fatos pode nos levar à superficialidade, com opinião sobre 
tudo o que acontece. Por outra face, o medo da superficialidade não nos pode 
paralisar, ao ponto de não termos opinião sobre nada. (Israel B. de AZEVEDO, 
1998, O Olhar da Incerteza: crítica da cultura contemporânea). 

 
 

O esforço desta pesquisa não foi chegar a conclusões definitivas e, nem tão pouco, 

expor na vitrine das idéias um conhecimento presunçosamente eivado de ineditismos. O 

tema aqui tratado, que versou sobre a aproximação entre a teoria da complexidade, 

certamente está em efervescência. Podemos dizer que é um tema candente. 

Apostamos neste tema não apenas pela sua atualidade, mas porque tem assumido 

nestas últimas décadas o status de indispensável no conjunto dos saberes acumulados, das 

realizações e do ethos humanos. As reflexões feitas sugerem que o conhecimento sobre o 

espírito e a espiritualidade humanos está enraizado profundamente em nossas existências. 

Portanto, este assunto não é restrito à esfera religiosa, mas alcança os interstícios do 

conhecimento científico e se aloja no coração da sociedade moderna. Apesar disso, 

constatamos que muito do território da espiritualidade permanece ainda pouco povoado e 

mesmo inabitado. É um assunto que, dado a sua relevância social, não deve ser 

negligenciado. Em nosso percurso, em vários momentos retomamos idéias já acrisoladas 

no cadinho da ciência. Mas também acrescentamos alguns ingredientes novos na 

discussão, especialmente quando apostamos na possibilidade da educação do espírito 

humano. 



Não é novidade alguma dizer que a temática do espírito ou da espiritualidade humana 

despertou e ainda desperta muitos tipos de preconceitos. Aliás, o enfrentamento desses 

preconceitos foi um dos principais desafios na formulação dos argumentos pautados aqui. 

Principalmente porque é justamente a ciência moderna quem mais procura escovar-se das 

discussões sobre assuntos pertinentes ao espírito humano. Em nome da objetividade 

científica, a ciência deveria manter-se imaculada, não se contaminar em hipótese alguma 

com as impurezas da subjetividade humana. Entretanto, as tentativas de expurgo da 

ciência, suscitaram problemas de ordem subjetiva, especialmente os de ordem ontológica e 

metafísica. O cientista não escapa da “comunhão ontológica” (Fischer). Ele não apenas 

possui idéias, é igualmente possuído por elas. A ciência lança mão da metafísica para 

explicar suas descobertas. Aliás, para definirmos o termo “ciência” não podemos recorrer à 

ciência, recorremos às idéias metafísicas. Portanto, o termo ou o conceito de “ciência” 

além de não ter nada de científico, não é preciso e muito menos estabelece fronteiras. A 

rigor não há fronteiras para a ciência ou ciências, ainda que muitos limites são criados.  

Mas a ciência em geral não se resume no que dissemos. Ela é indiscutivelmente 

necessária à humanidade. A despeito dos equívocos que acontecem em meio ao largo 

espectro de atuações científicas, a ciência indubitavelmente tem conferido saltos de 

qualidade ao desenvolvimento humano. Não há uma ciência monolítica, existem muitas 

ciências. Estas ciências são mutantes, estão em permanente transição entre o velho e o 

novo. Não é à-toa que os cientistas recorrem em todo tempo a novas metáforas. As novas 

metáforas surgem para dar nome às novas descobertas. Certamente as ciências dificilmente 

avançariam em suas descobertas se não recorressem a analogias, entre o já conhecido e o 

por conhecer. O já conhecido alimenta com idéias e nomes para exprimir o inominado. 

Mas a perplexidade continua. A única realidade da qual temos plena consciência, 

depois dos estudos feitos, é a da impossibilidade mesmo de conhecer plenamente a própria 

realidade humana. A realidade nos é fugidia e complexa. Não estranhamos o fato de que 



somente agora, graças aos novos pressupostos científicos que almejam abraçar a inteireza 

humana, o ser humano começa a realizar a tarefa imprescindível e grandiosa da 

reconstrução de sua própria humanidade, isto é, reaver as dimensões perdidas na sua 

própria história. De certo modo é um retorno para casa, a sua casa interior. A perplexidade 

aumenta quando as imagens criadas sobre o homem não coincidem com aquelas que ele 

cria ao deparar-se consigo mesmo. Ele se sente estranho em sua própria casa. Mas tudo 

isso tem sido repensado. Por volta do final do século XX e início do século XXI muitas 

ponderações foram feitas em favor de uma recomposição humana. Foi uma tentativa de 

atender algumas necessidades, há muito preteridas, mas que na verdade são essenciais. 

Necessidades que não aceitam mais ser ludibriadas pelos sistemas mecanicistas, redutivos 

e mutiladores vigentes. 

O apelo que se faz à história contemporânea é por um modo capaz de detectar, e não 

ocultar as ligações, as articulações, as solidariedades, as implicações, as imbricações, as 

dimensões física e metafísica, as interdependências e as complexidades. Em razão disso 

foram desenvolvidos três capítulos numa evolutiva: o primeiro, versou sobre a relação 

espíritoócérebro humano como um “extraordinário problema”. No segundo capítulo, 

discutimos o espírito e a espiritualidade humanos como um tema candente. E, o terceiro e 

último capítulo, tentamos aprofundar as funções do espírito humano e as possibilidades da 

educação para o homem total.  

As hipóteses levantadas no início desta pesquisa são retomadas, no intercurso das 

principais idéias levantadas nos capítulos, para checar suas verdades, possibilidades e 

limites. Vejamos então essas constatações e os principais pilares desses capítulos: 

No primeiro capítulo criamos um mapa conceitual sobre o termo “espírito”, que 

pode ser verificado em três momentos. Discorremos sobre seus gargalos semânticos, sobre 

os ganhos, insuficiências e deficiências científicos em tratar do assunto e, por fim, a 



rasoura científica e seus efeitos colaterais para o conhecimento sobre a condição humana e 

para a própria existência humana em si. 

No primeiro momento, recorremos a alguns pressupostos para nos orientar na 

incursão sobre o espírito humano. Nesses pressupostos esbarramos de início com alguns 

problemas semânticos. Dentre muitos significados possíveis, a filosofia moderna 

compreende também o espírito como alma racional ou intelecto. O espírito aparece 

também como continente de produções como letras, artes, técnicas, religiões, mitos, 

ciências, filosofias etc. Nesse caso, o espírito humano é o “grande protagonista da história. 

Aparece também como um “espírito vivo”, que seria a consciência pessoal. Possivelmente 

o espírito humano seja equivalente à própria vida. Aquilo que mantém viva a vida. O 

espírito equivale ao próprio poder de animar e não uma parte que é inserida no sistema 

orgânico. 

Essas idéias, todavia, estão à margem dos pensamentos empiristas, racionalistas e 

mais adiante do iluminismo, do positivismo e do neopositivismo, que se encarregaram de 

diluir o sentido original do termo “espírito”. E, por fim, a própria palavra foi descartada. 

Em nossos dias, a palavra espírito aparece mais como “mente”. Os estrabismos produzidos 

sobre o espírito vêm de todos os lados. Estes dificultam a desintelectualização e o 

conseqüente resgate do termo. O termo “mente” é o preferido na maioria dos redutos não 

religiosos. Não faltam, no entanto, os que acreditam ser possível resgatar o termo 

“espírito”, ainda que outro tanto tenha assumido uma posição contrária. 

Resgatar o termo espírito, pois, é fundamental se quisermos denotar a unidade do ser 

humano na dinâmica da vida. Nas esferas religiosas o termo espírito foi na sua maior parte 

preservado, especialmente por conta da tradição ou pela impossibilidade de privar o poder 

atribuído ao Espírito Divino. É possível resgatar o termo “espírito” como uma das 

dimensões da vida humana. Portanto, é uma necessidade não apenas teológica, mas 

fundamental para a própria existência humana. O espírito, pois, aparece como uma 



dimensão humana essencial. O espírito tem suas expressões bem demarcadas apenas no ser 

humano. E, não podemos pensar em espírito humano sem o existir histórico, inscrito no 

tempo e no espaço. O espírito tem relação estreita com os termos “alma” (psyche), 

“mente” (nous), “razão” (logos). Entretanto a dimensão do espírito inclui mais do que a 

razão inclui o Eros, a paixão, a imaginação, entre outros. É difícil desatar todos os “nós” 

semânticos, mas são esses os termos que temos como indicadores de palavras-chave, cuja 

conceituação, servem de pano de fundo para a compreensão da dimensão do espírito 

humano.  

No segundo momento, focamos as questões sobre o “extraordinário problema” 

espíritoócérebro. Este problema não deve ser minimizado. O tratamento deste problema 

passa necessariamente pela superação do grande cisma entre espírito e cérebro. A noção de 

cérebro e espírito encerra grande complexidade. Há um circuito relacional de modo que 

um é o outro, são dois aspectos de um mesmo objeto. Mas, vendo de outro ângulo, não 

coincidem, mesmo porque, ao mesmo tempo, ocorre um grande fosso ontológico, lógico e 

epistemológico entre eles. Não há antagonismo entre cérebro e espírito como apregoam as 

concepções metafísicas radicais (materialismo e do espiritualismo). O desafio está 

justamente em compreender essas duas categorias de modo conjunto. Precisamos dar lugar 

a conceitos mais complexos sobre o ser humano. Estabelecer uma chave única de 

explicação seja ela materialista (física ou a mais recente a química) ou espiritualista, 

culmina em uma coexistência “pacífico-belicosa” contínua. 

Há uma relação profunda e entranhável, que não pode identificada, entre espírito e 

cérebro. Nesse ponto todo o conhecimento adquirido, incluindo o científico, tem esbarrado 

no seu limite e dificilmente pode ir além do que a relação espíritoócérebro aparenta ser. 

O que podemos identificar é o que afeta o espírito afeta o cérebro e vice-versa. O espírito, 

uma vez afetado, age sobre o cérebro que, por sua vez, interfere no organismo como um 



todo. Os males do espírito podem transformar-se em somáticos (psicossomáticas). Há, 

então, uma reciprocidade de ação e retroação, uma causalidade circular entre o espírito e o 

cérebro. Ainda assim, há uma certa autonomia do espírito em relação ao cérebro. A 

decadência biológica do cérebro não corresponde a uma decadência do espírito, mesmo 

porque este último prossegue o seu desenvolvimento até a senescência. Há uma não 

redutibilidade do espírito ao cérebro e vice versa. Isso tudo pode ser resumido na 

autonomia relativa do espírito e, ao mesmo tempo, no que ocorre nas autonomias 

complexas.  

No terceiro momento discorremos sobre as atuações da ciência dura sobre o espírito 

humano. Quando falamos de ciência, imaginamos logo os critérios que asseguram os 

fundamentos que primam por critérios de objetividade e rigorosidade tenazes. É o que, em 

certos casos, alguns cientistas chamam de “ciência dura” ou “séria”, em relação aos contra-

exemplos das aventuras científicas, ditas muitas vezes frívolas, que “maculam” alguns 

ramos da ciência. Mas também estes ramos da “ciência dura”, mesmo contabilizando 

alguns ganhos, têm se mostrados insuficientes e deficientes em relação aos estudos sobre o 

espírito humano. Estudos feitos a partir da etologia, da biologia evolutiva e das 

neurociências têm conseguido algum resultado sobre o funcionamento do cérebro, mas 

nada que vá além de algumas descobertas pontuais. A ciência em geral tem alcançado 

grande avanço quanto à localização de alguns aspectos da semântica cerebral. Acredita-se 

nas possibilidades de mapear as regiões cerebrais, relacionando as mesmas às suas 

respectivas funções. Certamente essas descobertas são importantes e não devem ser 

diminuídas. Mas o ser humano não é uma somatória desses eventos. Ele é um ser 

relacional, que deve ser visto no conjunto das relações multidimensionais, e não pode ser 

compreendido satisfatoriamente fora dessas relações.  



Causa-nos preocupação quando os edifícios científicos se projetam em relação a 

determinadas áreas, reconhecidamente complexas, mas deixam de fora aquela atividade da 

sua vida mental pela qual nós criamos e recriamos a nós mesmos. A consciência surge, até 

onde sabemos, de uma vida mental inteligente e flutuante e que pode orientar-se 

navegando entre o mundo interior e exterior de um indivíduo-sujeito. Nesse sentido a 

máquina é imperfeita como metáfora. Essa imperfeição aprofunda-se, especialmente, 

quando se trata de um indivíduo-sujeito. O senso de eu faz parte de uma vida mental 

sofisticada. Em grande parte, a investigação da complexa vida mental humana pode ser 

comparada a circunavegar mares revoltos, podendo nos levar a todos tipos de problemas 

filosóficos desnecessários.  

Mas o que efetivamente restou de humano no homem? Quem é este ser humano 

manipulado pela ciência? Por que a ciência, em larga escala, persiste em projetar sombras 

sobre o ser humano? Não temos dúvida que o homem, aquele produzido pela ciência, tem 

o seu rosto distorcido. O homem traduzido pela ciência padece de deformidades, resultado 

de suas medidas rasourantes. Partes humanas foram tratadas como sobras, mas, em 

verdade, nunca foram sobras e que definitivamente fazem faltas para a compreensão do 

“ser” humano. Este “ser”, compreendido como tal, é uno e diverso ao mesmo tempo. A 

complexidade humana faz com que os conhecimentos científicos nos deixem incertos 

sobre quem de fato somos nós. A ciência nem de longe tem as respostas mais adequadas 

para as necessidades mais profundas da existência humana. Quando falamos dessas 

necessidades podemos dizer que algo no homem ultrapassa o seu corpo (soma). Podemos 

conferir-lhe o símbolo de uma realidade mais profunda que funciona como uma espécie de 

órgão organizador o humano, que podemos conferir-lhe o nome de espírito.  

No segundo capítulo  versamos sobre as novas lentes colocadas sobre a condição 

humana e sobre a relevância que a temática do espírito e da espiritualidade humanos vem 



ocupando nas mais variadas instâncias da sociedade. Este capítulo foi dividido em duas 

partes: na primeira, falamos sobre algumas teorias e epistemologias que têm sido 

colocadas debaixo do telhado das discussões nestas últimas décadas e, na segunda, 

discorremos sobre os indícios de atualidade e relevância do tema e a necessidade de 

abraçarmos a espiritualidade humana, quanto aos seus aspectos positivos. Em suma estas 

partes tiveram o seguinte desdobramento. 

Na primeira, mostramos que os novos construtos do conhecimento certamente têm 

trazido qualidade à discussão sobre o espírito e a espiritualidade humanos. De muitas 

maneiras esses construtos têm procurado compreender o homem considerando a sua 

complexidade, a sua multidimensionalidade, a existência de uma dimensão simbólica e 

espiritual. 

Os novos rumos tomados pelas ciências são resultados de vários balizadores que, por 

um lado sinalizam a fratura do sistema mecânico e reducionista e, por outro, revelam a 

problemática da limitação da lógica, o princípio da incerteza, o princípio da 

complementaridade, o sistema dinâmico vivo e assim por diante. As ciências da mente, por 

exemplo, procuram alargar as suas perspectivas em relação à “experiência humana vivida”. 

Esses mesmos balizadores apontam a necessidade de várias racionalidades legítimas além 

da ciência, que não deixam de ser outras formas de se ter razão e que contribuem com suas 

respectivas formas de compreensão do real. O fato é que a ciência é dinâmica. Um dos 

problemas fundamentais da ciência – a relação sujeito-objeto - já encerra outros códigos 

explicativos. Nem ainda respondemos adequadamente uma pergunta emergem muitas 

ouras. 

Podemos dizer que as novas tendências da ciência surgem em parte como síntese da 

dialética entre uma ciência que se revela cada vez mais insuficiente e os novos adventos 

científicos e também de uma nova consciência sobre as coisas, sobre a vida e sobre o 



homem. Paira sobre a humanidade uma atmosfera de insatisfação em relação a muito do 

que a ciência clássica engendrou e desenvolveu historicamente. Não há como negar os 

benefícios do gênio científico de maneira geral, mas também não há como negar suas 

insuficiências, deficiências e os efeitos colaterais de seus equívocos e cegueiras. Também 

não podemos ficar insensíveis a isso. O conhecimento científico não está imune às ilusões 

e demências. Cabe, pois, uma boa dose de suspeição sobre muito do conhecimento 

científico. Contudo, temos um aspecto positivo nas limitações científicas. As reflexões 

feitas nas interfaces dos aspectos negativos e positivos da ciência têm criado uma “nova 

consciência”.  

Alguns edifícios teóricos cada vez mais deixam a marginalidade e começam a ocupar 

a centralidade das discussões acadêmicas. Os resultados produzidos, a partir dessas novas 

luzes, encetam não apenas novos saberes ajustados a estes novos tempos, mas também 

novos valores. A nova leitura sobre a relação sujeito-objeto empurrara muitos pensadores a 

reconsiderarem o jogo da subjetividade e da intersubjetividade. O sujeito começa a 

resgatar perguntas há muito negligenciadas, aquelas que alguns estudiosos chamam de as 

“grandes questões gerais”, como: quem é o homem? Qual o seu destino? Qual a nossa 

responsabilidade, se a temos? Podemos sobreviver a tudo? O que vem depois? E outras 

mais. A autoconsciência do homem vai além de uma consciência de si mesmo, aprende a 

relacionar-se também de modo complexo, não fragmentado, no mundo e com o mundo 

igualmente complexos. 

A paradigmatização da complexidade é uma forma fecunda de aproximação do real. 

Ela compreende a quantidade de unidades, a inseparabilidade, as relações ou interações 

diversas e adversas, as incertezas, as indeterminações e os fenômenos aleatórios. O cerne 

do seu pensamento é ligar tudo o que está disjunto. Quando pensamos em um “todo”, são 

consideradas as partes integrantes e significativas deste todo, que mantêm suas 



particularidades e qualidades singulares. Sejam nos belos acordes de Georg Friedrich 

Händel ou num belo quadro de Claude Monet, ambos têm singularidade sejam nos 

detalhes da composição de uma música (ritmo, harmonia, timbre e melodia) ou de uma 

pintura artística (traços, cores, estilos), mas também há singularidade no todo. São 

exemplos que nos desafiam a exercitar o nosso olhar.  

A complexidade é um paradigma hologramático. Ainda que a complexidade precise 

de melhor definição, ela tem contribuído em vários aspectos sobre a lógica do vivente. Em 

relação ao ser humano, ela valoriza, entre outros aspectos, o pessoal, o cotidiano, o vivido, 

a singularidade do indivíduo e da sociedade e o entorno. Outras categorias são relevantes 

para a complexidade, que ficam fora do foco do olhar simplificador, como o ruído, as 

ambigüidades, a religação dos saberes, o pensamento ecológico, a singularidade do todo e 

a das partes, entre outros. Certamente a complexidade não é a solução para desatar todos 

os “nós” do problema humano e das questões do espírito. Mas nos ajuda muito quando nos 

convida a descartarmos, não o simples, mas o princípio da simplificação, reducionista, 

mecanicista e disjuntivo.  

O pensamento hologramático, portanto, procura desfazer-se de todas as 

simplificações feitas (redução, subordinação, disjunção). O pensamento complexo procura 

unir conceitos paradoxais como o do corpoóespírito. Incita a um diálogo com os 

fenômenos organizacionais físicos, biológicos, antropológicos, ideológicos etc. A condição 

humana é complexa e, certamente, não é por via da simplificação que iremos abraçá-la. Na 

complexidade e multidimensionalidade humanas, encontramos a dimensão simbólica e 

espiritual humanas. Mas de fato, o que é possível tatear sobre a dimensão simbólica e 

espiritual do ser humano? 

O homem sofre dois tipos de influência que o singularizam como homem: a genética 

e a exercida pelo meio. A dimensão simbólica acontece a partir destas influências. É 

impossível ter uma noção mais próxima de quem é o ser humano apenas discutindo as 



influências vistas isoladamente. Não temos como precisar, por exemplo, o grau de 

influência sobre nós, seja pela influência genética, seja pela influência do meio. O que é 

possível identificar nisso tudo é a conjugação de fatores básicos e coalescentes que nos 

oferecem indícios sobre como o ser humano se humaniza. A dimensão simbólica consiste 

na capacidade e na necessidade humana de produzir símbolos. Em relação ao universo 

simbólico, o homem é ao mesmo tempo produtor e produto. A dimensão simbólica, no 

entanto não acontece sozinha. Ela ocorre em meio a outras dimensões, que cooperam entre 

si. Mas, ainda que os fatores ofereçam indícios sobre a humanização, precisamos 

ultrapassar as idéias de que esses fatores isoladamente condicionam ou determinam o 

indivíduo. Mesmo porque dimensões humanas importantes podem ser ocultadas nessas 

condições de isolamento. Isso equivale a dizer que não devemos mirar unicamente naquilo 

que pode ser analisado empiricamente (o patente), mas também compreender o seu 

universo abstrato, muitas vezes latente.  

A clave que designa a natureza humana é o símbolo e, em relação a outros viventes, 

o ser humano tem uma realidade incomparavelmente ampliada. As capacidades humanas 

podem ser usadas em favor de sua existência complexa como também para sua 

autodestruição. As relações que as pessoas têm entre si não permitem a redução do 

universo simbólico de cada indivíduo a uma mera relação entre a dimensão biológica e a 

simbólica. O ser humano é resultado de uma tecitura de um feixe de relações, dentre as 

quais temos a biológica, a genética, a simbólica, a psicológica, a mental, a espiritual e 

assim por diante. Ele não é produto de uma somatória de dimensões, mesmo porque num 

feixe complexo de relações surgem novas qualidades. Mas nem todas as qualidades 

humanas estão desenvolvidas, algumas estão apenas potencializadas ou ocultadas. 

Algumas dimensões são desenvolvidas mais que outras, mas todas elas somente poderão 

emergir a partir de um feixe complexo de relações. Não devemos, pois, negar ou diminuir 

a relevância da dimensão simbólica humana. Negá-la ou diminuí-la é desumanizar o 



homem. É justamente quando envereda pelas formas lingüísticas, que este concebe 

imagens, sinais, símbolos míticos e místicos. Isso equivale a dizer que ele não pode ver ou 

conhecer nada senão através da interposição deste meio artificial. Somos seres simbólicos 

e espirituais e, somente nesta condição, assinalamos a nossa singularidade e podemos 

atender a uma vocação complexa. 

A multidimensionalidade está presente no homem em todo tempo. Em relação 

especificamente à dimensão espiritual, denominada também de noológica, na maioria dos 

casos aparece como associada às esferas religiosas. Não temos dúvida que nos redutos 

religiosos podem ser encontradas muitas oportunidades para o exercício da dimensão do 

espírito. Mas o espírito humano ultrapassa os limites religiosos e penetra em todas as 

facetas da existência humana. Isso quer dizer que as expressões do espírito humano podem 

ser vistas em largo espectro. Permeando todo o ser, estar, saber e o fazer do ser humano 

neste mundo. Em outras palavras, pode ser desenvolvida positivamente, além das religiões, 

através das artes, da solidariedade, da intelectualidade, do pensamento ecológico etc. 

Procuramos, pois, ver o homem mediante as perspectivas de uma nova antropologia. 

Essa antropologia encerra o indivíduo-sujeito na complexidade. Este, pois, carrega em sua 

existência experiências molhadas de história, de imanência, mas com passos decisivos de 

transcendência. O capital cultural acumulado por toda a existência humana pode ser 

reorientado para que o homem palmilhe caminhos mais humanísticos e, ao mesmo tempo, 

que possa projetá-lo no supranatural. O ser humano é natural, mas não se reduz à 

animalidade. Ele transcende-a e penetra no supranatural. Ele é distinto da natureza viva e 

física porque emerge pela cultura, pela espiritualidade, pelo pensamento, pela consciência. 

A concepção de homem como ser espiritual, cada vez mais provém de diálogos de várias 

tradições. Dentre essas tradições encontramos a ciência, a filosofia e a teologia. O fato é 

que não podemos compreender o homem total pelas vias da fragmentação. Se quisermos 

ter uma noção da humanidade, isso somente é capturável no vivo exercício e na sua 



atividade global humana. Nas condições parcelarizadas, o homem escapa-nos. Há, pois, 

uma exigência de uma “lógica do vivente”, ou seja, a situação encarnada do homem é fator 

essencial de sua situação pessoal. Mas afinal quem é o homem? Não há uma resposta 

unilateral para esta pergunta. Ao colocarmos nossos olhos sobre o ser o humano nós 

invariavelmente o contaminamos. 

Quando analisamos o homem, quase sempre o pioramos. Talvez por isso devemos 

responder à pergunta “quem é o homem?”, não pelo que é ou aparenta ser, mas pelo devir, 

ou seja, em quem poderá transformar-se, mediante o desenvolvimento de suas 

potencialidades positivas. Na verdade, não temos uma chave-explicativa que defina o 

homem. É impossível que algum conhecimento isolado possa emoldurar o ser humano, 

devido à sua amplitude e complexidade. Definir o homem em termos absolutos é 

impossível. O ser humano não é definível nesses termos. Mas certamente podemos tanger 

partes do humano mediante nossas análises.  

A temática do espírito e da espiritualidade desperta cada vez mais interesse de outras 

esferas que não a religiosa. Isso nos parece sintomático. Vivemos momentos paradoxais. 

De um lado as teimosas expectativas de cumprimento das profecias de uma sociedade 

tecnocientífica e, de outro, um mal estar espiritual que ocorre nas mais variadas camadas 

da sociedade. Muitos são enredados por uma engrenagem, como por uma porta giratória, 

que os levam a fazer concessões que contrariam suas consciências. O vazio deixado pela 

negligência de valores espirituais em geral, não apenas o religioso, foi preenchido 

principalmente pelo mito do progresso a qualquer custo. Este mito, finalmente acaba 

atingindo todas as fibras da sociedade. Faz com que o homem comece a aderir doutrinas 

contraditórias, como: a individualista, a totalitária, a existencialista, a científica e assim por 

diante. Mas esse mito começa expor sua face perversa. Os desencantos, as frustrações e 

desilusões sulcam cada vez mais profundamente a sociedade. Os excessivos apelos de fora 

substituem os apelos de dento da alma humana. O desequilíbrio humano é um 



desequilíbrio do espírito. Para compensar esse desequilíbrio e minimizar seus efeitos, o ser 

humano precisa de um contrapeso, cuidar de seus valores espirituais para recompor-se. 

A espiritualidade precisa então ser abraçada. O ser humano tem potencialidades 

espirituais que podem assumir, mediante o exercício, direções tanto negativas quanto 

positivas. Há, pois, um caráter ambíguo para os caminhos do espírito. Precisamos resgatar 

a positividade do espírito e nos esquivarmos de suas manifestações negativas, deformadas 

e deformadoras. De maneira geral, a espiritualidade corresponde à própria existência 

humana. Ela adquiriu tanta importância e legitimidade quanto o nosso próprio existir. 

Devolver à espiritualidade as suas positividades é a nossa aposta visando uma sociedade 

mais humana, mais justa e mais solidária. A espiritualidade implica então em viver 

segundo a dinâmica profunda de toda a vida e da vida toda. Essa espiritualidade precisa ser 

nutrida. Temos uma tremenda dívida e que precisa ser paga para com a espiritualidade 

humana. Temos vivido mais a excessiva materialidade e esquecemos as “regiões abissais” 

da existência humana – a do espírito.   

No terceiro e último capítulo trouxemos à tona as questões da educabilidade do 

espírito humano. Destacamos neste capítulo dois pontos importantes, relacionados entre si: 

o primeiro fala sobre a dimensão do espírito e a sua função de sentido e definidora do 

homem e, o segundo, a relevância e os caminhos da educabilidade do espírito.  

Em primeiro lugar, o espírito está associado à função de sentido. O ser humano é ser 

de sentido e a consciência é quem exerce essa função, que é fundamental na existência 

humana. Não podemos conceber o homem apenas dentro das fronteiras do psicofísico em 

direção à consciência, ao inconsciente espiritual e à existência humana, que denominamos 

de a “pessoa profunda”. Não devemos também fazer a confusão entre a “pessoa profunda” 

com a “psicologia profunda”. Enquanto esta perscruta o ser humano até as profundezas de 

seus instintos, aquela é uma referência às profundezas do espírito humano. Esta última 



corresponde ao que Frankl chama de psicologia das alturas. Esta psicologia das alturas se 

ocupa da dimensão noológica que é a do espírito.  

Como dissemos o indivíduo é multidimensional, mas as interfaces dessas dimensões, 

na dinâmica da vida, desenvolve-se em meio às ambigüidades. Entre as ambigüidades que 

enfatizamos, está a auto-integração da vida na dimensão do espírito, que é a moralidade, 

ou a constituição do eu pessoal. O espírito humano se encarrega de uma centralidade completa, 

mas não está dada em ato até que o homem atualize-se na liberdade, nas contingências e 

indigências da existência. A autotranscendência ocorre, pois, à medida dessa atualização. De modo 

que ao negar a autotranscendência é negar o próprio desenvolvimento da vida. Mas tanto a 

negação quanto a afirmação da autotranscendência marcam profundamente a nossa 

história, como experiências expressas e efetivas em todas as épocas de nossa existência. O 

espírito humano garante, então, a unidade e, ao mesmo tempo a diversidade humana. Ele é 

o definidor humano e dá sentido à nossa existência. O espírito expressa sua 

presencialidade em todas as dimensões da vida humana e, ao mesmo tempo, nutre e é 

nutrido por elas. Isso seria um indicador de que a espiritualidade permeia todas as 

instâncias da existência humana. 

Existem muitos limites humanos que devem ser considerados por ocasião de uma 

escolha. Isso implica em não haver garantia alguma para se fazer uma boa escolha. As 

pessoas, às vezes, agem em situações de turbilhonamento de conflitos de valores. Mas a 

consciência pede uma resposta dirigida diretamente ao espírito? Ela pode contrariá-lo? A 

consciência é a própria expressão do espírito? Essa última pergunta está mais estreitamente 

ligada ao que entendemos por espírito. A consciência  é a forma de contato e interação com 

as realidades interna e externa do homem. É pela consciência que identificamos as 

necessidades do ser humano total. Mas nem todas as necessidades são identificáveis 

plenamente. Algumas dessas necessidades são tão gerais e difusas que não temos como 

dimensioná-las. Podem apenas ser alcançadas em partes. Daí a sensação de querermos algo 



e não sabemos exatamente o quê. A dimensão do sentido é também desenvolvida e está 

vinculada às qualidades espirituais humanas. 

O espírito humano, sem a espiritualidade desenvolvida, torna-se uma zona opaca. 

Sem o desenvolvimento do espírito o ser humano enfraquece. O espírito humano sem o seu 

desenvolvimento toda existência espiritual debilita-se. Às vezes, sofremos uma certa 

inanidade humana das qualidades do espírito, neste caso nos valemos do sentido de 

esperança. Habitamos um mundo sofrente. Sofre principalmente por um deprimente 

sentimento de nulidade ou de insignificância. Esta insignificância é resultado da falta de 

lastro espiritual e pela perda de sentido. Os sinais da debilidade espiritual acusam um 

estado preocupante. Precisamos cuidar da totalidade do ser humano, isso quer dizer 

também do seu espírito, garantido-lhe as condições necessárias para um desenvolvimento 

integral. Não devemos sucumbir à superficialidade das coisas e da vida. Devemos evitar 

tornar-nos presas fáceis do aparente. Precisamos superar os equívocos da superficialidade 

e entender as necessidades de uma educação que compreenda as questões do espírito 

humano, para além de uma educação fragmentada e fragmentadora.  

Em segundo lugar, o espírito é uma dimensão humana educável. Essa educação 

ocorre em meio à tecedura viva e relacional do humano. A educação do espírito não é 

privilégio das esferas religiosas. Outras expressões, que não as estritamente religiosas, 

estão presentes no espírito humano, como a valorativa, a intelectual, a artística, a volitiva e 

outras mais. A dimensão do espírito faz interfaces com outras dimensões. Na dinâmica das 

interfaces, entre as múltiplas dimensões, o espírito surge como organizador das tendências 

humanas, boas ou más. Neste sentido o espírito aparece como definidor do ser humano, 

orientando suas potencialidades. 

Ocorrem diferentes interfaces entre as dimensões humanas. Mas como ocorrem as 

interfaces da dimensão do espírito com as outras dimensões? Qualquer tentativa de 

resposta a essa pergunta deve ser orientada pela idéia de que há uma unidade 



multidimensional na vida humana. A metáfora dimensão é retirada da esfera espacial para 

explicitar o feixe de relações entre as dimensões com cada seção da vida. Essas interfaces 

expressam o que ocorre na dinâmica da vida e são expressas como energia espiritual ou 

espiritualidade. As dimensões são atualizáveis no humano e isso o eleva à categoria de vir-

a-ser, à posição ontológica mais elevada sem, contudo, negar a reivindicação da categoria 

de ser. Este é um sinal para a educabilidade do espírito. Essa educabilidade é a essência da 

própria humanização.  

Falar de educabilidade do espírito humano deveria ser algo comum entre nós. 

Entretanto, não é preciso fazer um exame aprofundado da educação oferecida em nossa 

sociedade para encontrar uma educação que preteriu a dimensão da espiritualidade. Em 

razão disso, perdeu a capacidade de trabalhar o ser humano na sua integralidade. Hoje, o 

máximo que a educação vigente tem conseguido é uma educação instrumental, voltada 

mais para uma vida na sociedade de consumo. Precisamos “aprender a viver”, como diz 

Morin (2000). Existe a necessidade de uma introdução à noosfera. Mas qual espiritualidade 

nós precisamos para lidar com as patologias da existência humana? Como atender às 

necessidades que acreditamos ser fundamentais para a humanidade, no tamanho dos 

desafios enfrentados? 

Em relação às nossas hipóteses, podemos dizer que em grande parte foram 

confirmadas na evolutiva desta pesquisa. Tivemos como problema pivô a seguinte 

pergunta: o espírito humano existe e é educável?. Obtivemos uma resposta que pode ser 

sintetizada da seguinte maneira: 

1) Em síntese, não podemos definir o espírito humano de modo absoluto. O espírito 

é uma dimensão do humano, tido como uma substância imaterial, complexa, que faz 

interfaces com outras dimensões e tem raízes fundas em nossa genética, em nossa 

cultura, nas experiências, conscientes ou não. O ser humano é multidimensional e o 



espírito é uma de suas dimensões. O espírito é a dimensão por excelência. A totalidade 

do espírito corresponde à totalidade humana, ainda que limitadamente. Esta 

correspondência pode acontecer seja em relação com a alma, intelecto ou razão, seja 

como expressão ou resposta às instituições fundamentais da existência humana: as letras, 

as artes, as técnicas, as religiões, os mitos, as ciências, as filosofias etc.  

2) A espiritualidade, por sua vez, é viver segundo a dimensão do espírito. Ela une o 

conjunto das relações entre o mundo exterior e interior humanos, mediante um diálogo com 

o eu profundo. Neste caso o espírito emerge como dinamismo da psique humana. 

Manifesta-se como energia vital atualizável ao longo da vida. Esta energia vital que age no 

corpo e com o corpo, é expressa pela imaginação, pelo intelecto, pela vontade e afetividade. 

Em muitas situações o espírito surge como dimensão equilibrante do humano e responsável 

pelo equilíbrio físico e psíquico. 

3) Mas esse espírito tem aspectos positivos e negativos. Devemos desenvolver a 

positividade do espírito e neutralizarmos, se possível, seus aspectos negativos. O espírito é, 

pois, educável e deve ocupar seu espaço de legitimidade individual e social e de maneira 

alguma deve ser colocado à margem das prioridades humanas. Neste caso, o objetivo da 

educação não deveria ser apenas para transmitir conhecimentos, mas sim criar também um 

estado profundo de sensibilidade humana espiritual para toda a vida.  

Vivemos em uma noosfera que nutre nosso espírito com crenças ou fé, com nossos 

mitos ou idéias produzidos em nossas mentes. Sendo que essa fé, mitos, crenças, atitudes, 

humanização podem ganhar densidade e força na medida que nos preparamos para isso. 

Não podemos negar que existe uma busca de plenitude humana, seja pela verdade religiosa 

ou não. Isso tudo, não podemos esquecer, está relacionado à nossa procura permanente de 

sentido para nossa existência. A objetivação pela plenitude, incluindo pela via científica, 



pode ser comparada à busca de transcendência. Na esfera educacional, o desejo infinito de 

educação do homem assinala a sua autotranscendência.  

4) Uma educação para a espiritualidade humana necessita ser bem orientada. Essa 

educação deve ser para a pessoa integral, nas suas dimensões física, mental, emocional e 

espiritual. Falar de educação do espírito é, então, falar da educação para a pessoa 

multidimensional. Entretanto, isso não implica que não devamos fazer distinções entre as 

dimensões humanas. Em alguns casos, no entanto, essas distinções não são bem 

formuladas. Mesmo porque, em muitas situações, não há como estabelecer distinção entre 

as dimensões humanas. As fronteiras entre as dimensões são permeáveis. Podemos falar de 

comportamento humano, mas esse comportamento diz respeito à dimensão psíquica, 

corpórea e espiritual ao mesmo tempo. Mas podemos fazer algumas distinções, mesmo 

sabendo que as dimensões têm relações profundas entre si: podemos distinguir a educação 

corporal da educação artística, a educação intelectual da educação espiritual e assim por 

diante. Estas dimensões podem ser educadas de forma diferenciada. Podemos nos 

aprofundar nos estudos das artes, por exemplo.  

5) As coisas do espírito como mitos, religião, idéias, criação, estão em um processo 

permanente de atualização. O indivíduo transcende-se pela vida toda. Esse processo de 

autotranscendência acontece a partir de uma realidade organizadora recorrente e complexa 

que acontece a partir do cérebro, psiquismo e espírito. O espírito é o que dá a condição 

integradora e reintegradora que ocorre no próprio indivíduo-sujeito. O indivíduo precisa 

ser visto antes de tudo como um ser total, mesmo que para chegar a esse total seja 

necessário contemplar suas dimensões de forma distinta. Os seres humanos não são 

entidades puramente biológicas. São também entidades espirituais. Quando visualizamos o 

homem na sua complexidade e multidimensionalidade não nos satisfaremos com 

esquematizações explicativas unilaterais, parcelares e redutivas sobre o mesmo. 



6) A ecologia é uma interessante metáfora para a pessoa humana. A tomada de 

consciência com relação à ecologia deve levar-nos a uma atitude em relação não apenas à 

natureza, mas à própria sociedade. Geralmente falamos de ecologia em relação à natureza, 

mas podemos falar por extensão ao cuidado ao indivíduo humano e à sociedade como um 

todo. Precisamos pensar uma nova consciência ecológica antropo-ecoplanetária. Esta 

ecologização da vida deve habitar as mais íntimas esferas do indivíduo. Ecologizar a 

mente, a psique e o espírito e o homem é uma resposta ao mundo que se degenera cada vez 

mais. A ecologização do ser humano equivale ao equilíbrio ou a relação sustentada entre 

todas as suas dimensões. Equilibrar essas dimensões é fazê-las operar em conjunto e viver 

de forma equilibrada. Como ocorre com a ecologia da natureza, que necessita de muito 

esforço para que surta seu efeito, com a ecologia humana não é diferente. A educação do 

espírito e a ecologia do humano são coincidentes. Mas a ecologia do espírito ou do 

humano jamais será uma realidade se ficar aprisionada a redutos isolados da sociedade. 

Não devemos fugir à responsabilidade de lutar por uma educação geral e escolar 

preocupada com a espiritualidade humana.  

A nossa proposta consiste fundamentalmente em suscitar o interesse por uma 

pedagogia para uma espiritualidade humanizante. Tendo em vista a complexidade humana 

e suas dimensões essenciais que a racionalidade da ciência clássica desprezou, como a 

emoção, intuição, sabedoria, bom senso, podemos dizer que o progresso material precisa 

ser complementado pelo desenvolvimento da alma, do espírito e da ética. Em outras 

palavras, uma pedagogia que contemple a humanização do indivíduo-sujeito, em grande 

parte perdida em um processo desumanizador de nossa cultura. Nisto não há nada de 

esotérico, apenas a vindicação de uma pedagogia para o espírito ou, melhor ainda, para a 

plenificação ou integralidade humana. Para isso não podemos contar com um 

conhecimento que devasse a realidade e o homem, mas que também saiba, sobretudo, 



proporcionar uma existência humana mais digna e dignificante. Justamente aí é que surge 

a maior necessidade de pessoas preparadas e de boa vontade.  

Assim a consciência pode saltar do isolamento e do alheamento para a empresa de 

resgatar e desenvolver a humanidade do homem e o homem da humanidade. Como seres 

de sentido podemos, na maioria das vezes, escolher qual destino seguir. A mudança é 

possível. A nossa esperança é que escolhamos a inserção, que implica decisão, 

acolhimento, intervenção positiva na realidade. Precisamos educar nossas crianças, nossos 

jovens e adultos para a excelência. Lembrando o ideal clássico grego que visava não 

apenas a estilística do corpo, mas também a estilística da alma. A educação do espírito é, 

pois, condição indispensável para a humanização e, conseqüentemente, embelezamento da 

pessoa inteira – que poderia corresponder ao areté , a excelência dos gregos. 

Finalizando esta pesquisa, mas não a tarefa investigativa, dizemos que esta reflexão 

não se trata de um pensamento onisciente. É um pensamento que se sabe espacializado, 

datado e circunstanciado pelo enredamento histórico. Portanto, escapa ao dogmatismo da 

certeza arrogante, mas ousa lançar-se à aventura incerta do pensamento humano e da 

própria humanidade na qual devemos aprender a viver. Como toda empresa humana, é 

carente de melhoras, e ajustes deverão ser feitos. O saber que a vida proporciona é 

infinitamente mais rico e na mesma proporção ultrapassa os limites das mais amplas, 

consistentes e arrojadas construções humanas na esfera do conhecimento. Em razão disso 

devemos evitar a pressa em decretar o atestado de óbito para as idéias novas, adolescentes 

ou para as que destoam das nossas. Nem tão pouco ceder ao voluntarismo – atitudes 

crédulas de que qualquer idéia é possível e viável.  

Finalmente, o que propomos é uma necessária utopia, molhada de esperanças, como 

rastro das idéias aqui colocadas e, ao mesmo tempo, aposta nas mudanças radicais de nossa 

educação. As raízes dessa utopia estão fixadas na imaginação de que somos seres de 

insatisfação, de fome e de carências. Ainda podemos imaginar o futuro no qual a perfeição 



da humanidade é desejável, ainda que plenamente impossível. Para isso, precisamos de um 

otimismo militante, para o qual não há limites.  
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