POMBO, Olga – Unidade da Ciência. Programas, Figuras e Metáforas. Lisboa:
Centro de Filosofia da Ciência da Universidade de Lisboa e Gradiva,
2011, 344 p. (Reedição do texto publicado com o mesmo título, em 2006,
em Lisboa, pela Editora Duarte Reis.)
Ao leitor familiarizado com a história da filosofia, o título do livro que
agora apresentamos, decerto recordará o Círculo de Viena e o movimento filosófico a que deu origem, o positivismo lógico. Um dos objetivos do Círculo
de Viena era a Unidade da Ciência. Esse objetivo foi perseguido sobretudo
pelo trabalho de Otto Neurath através da edição da Encyclopedia of Unified
Science. Dizemos que recordará o Círculo de Viena por ser um movimento
filosófico mais próximo de nós em termos temporais, mas obviamente que
outros movimentos houve na história do pensamento com preocupações similares. Unidade da Ciência. Programas, Figuras e Metáforas explora e apresenta
ao leitor, exatamente, os momentos principais da história do pensamento
ocidental em que se desenvolveu um trabalho sério com o intuito de unificar
os diferentes ramos do saber.
Apesar da autora nos oferecer uma revisitação através dos argumentos
que sustentam a tese da Unidade da Ciência, o que confere ao livro uma tonalidade de manual, não deixa de expressar uma tese. O livro demonstra como
a ideia da Unidade da Ciência, ao contrário do que se poderia pensar, não é
um assunto fechado na história da filosofia ou da ciência, é um assunto da
reflexão filosófica e científica contemporânea. Desde logo no apelo à interdisciplinaridade que atravessa diversas instituições e novas configurações disciplinares, tais como a Teoria dos Sistemas, as Ciências Cognitivas, a Bioética, as
Ciências da Complexidade (p. 11). Depois por causa da universalização, globalização e mundialização a que a cultura tem assistido (p. 12). “A unidade da
ciência não é assim um arcaísmo nostálgico mas uma atitude de recusa ativa
dos limites que resultam da manifesta carência dessa unidade, uma reação
positiva face à especialização e à racionalização instrumental que ela veicula”
(p. 12). Deste modo, a revisitação histórica exposta no livro (I parte) é apenas
o primeiro argumento da tese preconizada pela autora. O argumento de que
a ideia de unificação dos saberes é um dinamismo presente no conhecimento
procurado pelos seres humanos, no sentido de estes acalentarem a construção
de uma visão de mundo integrada. “Conhecer o mundo significa ter dele
uma descrição minimal, isto é, unificada; significa identificar similaridades
e formular leis universais. Neste sentido, a unidade da ciência seria a tarefa
cognitiva central da própria ciência” (p. 13). Ou seja, de acordo com a tese da
autora, o conhecimento assiste a um duplo movimento. Conhecer exige discriminação e, consequentemente, divisão em disciplinas; mas conhecer exige
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também integração e, consequentemente, unificação dos diferentes saberes.
Paralelamente ao movimento de especialização constante a que a ciência tem
assistido, persiste o interesse e necessidade de integração das diferentes especialidades de modo a oferecer aos seres humanos visões de mundo harmonizadas. A ideia de unificação é uma imposição da ânsia de sentido global
que habita as mentes humanas. Por isso, apesar de todas as críticas, afirma a
autora que a ideia de Unidade da Ciência continua viva. Assim, além do argumento histórico, a autora apresenta dois argumentos adicionais: (1) as figuras
(II parte) e (2) as metáforas (III parte) da Unidade da Ciência.
Entre nós não é a primeira vez que o título Unidade da Ciência é oferecido
aos leitores. Em 1941, Magalhães Vilhena publicou, em Coimbra, a sua tese
de doutoramento com o mesmo título. No entanto, as opções de desenvolvimento do tema pelos dois autores são diferentes. O livro de Magalhães Vilhena
focalizou-se essencialmente no projeto desenvolvido pelo Círculo de Viena e
na concretização da Unidade da Ciência através da unidade da linguagem.
Nesse sentido, a parte mais interessante do livro acompanha a reflexão, através
do pensamento de Bertrand Russell, sobre a relevância da linguagem matemática e lógica para o desenvolvimento da ciência. O livro de Olga Pombo,
elegendo Leibniz como autor de referência, tomou outro percurso. Não só
alargou temporalmente o enquadramento histórico e de análise da ideia de
unificar a ciência, mas também chama a atenção do leitor para duas manifestações adicionais da Unidade da Ciência, as figuras e as metáforas, ampliando,
deste modo, a definição da ideia de Unidade da Ciência. A ideia de Unidade
aplicada a todos os saberes e não só à ciência que tem a física por modelo.
O livro de Olga Pombo, Professora e Diretora do Centro de Filosofia da
Ciência da Universidade de Lisboa, é resultado da tese de doutoramento que
defendeu em 1998. Por contingências várias, que a autora alude no prefácio
do livro, a tese de doutoramento como um todo nunca foi publicada, mas ao
longo do tempo esse projeto inicial foi retrabalhado de modo a se constituir
em diferentes publicações. Unidade da Ciência é fruto desse esforço difícil que
é sempre reescrever palavras ditas noutros contextos. Feliz hora a que a autora
se decidiu, porque o livro que disponibilizou ao leitor é um trabalho que junta
numa monografia os passos decisivos da ideia de Unidade da Ciência.
O livro está dividido em três partes e cada uma das partes dedica-se ao
desenvolvimento do anúncio feito pelo subtítulo do livro: programas dedicados à Unidade da Ciência, figuras principais no desenvolvimento e empreendimento da ideia de Unidade da Ciência e metáforas de Unidade da Ciência.
Conforme já explicitamos, na nossa leitura, consideramos cada uma destas
partes argumentos que a autora desenvolve para sustentar a sua tese. A tese
de que a ideia de Unidade da Ciência, concebida no seu sentido amplo, é uma
ideia e dinamismo presente na filosofia e ciência ao longo dos tempos e, por
conseguinte, também hoje.
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A I Parte do livro divide-se em dois capítulos. No primeiro, a autora apresenta o estatuto da ideia de Unidade da Ciência, ou seja, se esta pode ser “num
caso, entendida como um processo real de unificação, imanente ao próprio
progresso das ciências particulares; no outro, propriamente como um projeto,
uma ideia reguladora” (p. 26). Segue-se um breve arrazoado sobre a fundamentação e a relação da ideia de Unidade da Ciência com a Filosofia da Ciência.
Em relação à fundamentação, a autora expõe as duas fundamentações
possíveis, a realista e a racionalista. A fundamentação realista expõe a tese
de que o real é único: “as várias ciências descrevem e investigam um mesmo e
único mundo ... [e] esse mesmo e único mundo é um sistema coerente” (p. 27).
Por conseguinte, a Unidade da Ciência é uma consequência da unidade do
mundo (real).
A fundamentação racionalista afirma a tese de que “a razão humana está
ordenada segundo princípios universais de teorização e organização do saber
... [e a razão] tem a capacidade de ordenar, impor à realidade ... as regras a que
ela mesma obedece” (p. 27), ou seja, neste caso, a Unidade da Ciência radica
na formalidade da razão.
Claro que quer a proposta realista, quer a proposta racionalista provocam
um debate de argumentos e contra-argumentos não facilmente conciliáveis.
Podemos mesmo dizer que é um dos grandes problemas de sempre da filosofia
e que remonta às primeiras formulações do denominado problema do uno e
do múltiplo, do ser de Parménides e do tudo flui de Heráclito. Paralelamente
sobressai a interrogação sobre até que ponto a razão humana é capaz de efetivamente conhecer o mundo exterior a si e se esse conhecimento será capaz
de se traduzir na unidade de um método e linguagem aplicável a todas as
ciências.
Por fim, o capítulo termina com a descrição de quatro programas da
história da filosofia cuja preocupação e esforço para a Unidade da Ciência
esteve presente. São eles: a redução da ciência à teologia, a instauratio baconiana, a mathesis universalis e o movimento do positivismo lógico. A autora
apresenta com proficiência cada um destes momentos.
O segundo capítulo da I Parte do livro é dedicado aos diferentes níveis
da unidade da ciência. Este capítulo procura responder à seguinte questão:
como levar a cabo a unificação da ciência? As propostas de resposta são essencialmente três. A Unidade da Ciência ocorre a nível da linguagem, através da
unificação das leis e das teorias, através da unificação do método. Cada uma
destas propostas é analisada com atenção, dedicando tempo aos argumentos
e contra-argumentos. Fica a conclusão da autora: “[...] mesmo que a unidade
da linguagem das ciências não possa ser alcançada, mesmo que a unidade das
leis não seja senão uma miragem, mesmo que a unidade dos métodos se não
verifique, a Unidade da Ciência como esforço e como vontade de saber parece
inquestionável” (p. 126).
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A II Parte do livro debruça-se, como dito, à apresentação e discussão em
torno das figuras da Unidade da Ciência (UC). O que são as figuras da Unidade
da Ciência? Esclarece a autora “chamamos figuras da UC às formas de materialização do saber na sua orientação para a unidade e a totalidade” (p. 133).
Nesse sentido, a autora inclui na categoria de figuras da UC entidades tais
como a república dos sábios, a escola, a biblioteca, o museu e a enciclopédia.
E esclarece: “Não que a UC resulte da biblioteca, da enciclopédia, do museu,
da organização cooperativa dos sábios ou da configuração escolar dos saberes.
O que pretendemos é que estas «figuras», enquanto realizações históricas
dotadas de uma significativa duração e continuidade, corporizam a coerência
sistemática do conhecimento; que cada uma persegue, de forma mais ou
menos intensa, a ideia de UC; que cada uma a procura realizar no âmbito das
diversas funções e finalidades – explícitas e latentes, formais e informais – que
lhe são institucionalmente cometidas” (p. 133). Assim, o primeiro capítulo da
segunda parte do livro dedica-se à análise de cada uma destas figuras e às articulações das figuras entre si. O argumento principal a reter é o de que a ideia
de Unidade da Ciência se materializa e permanece viva nas diferentes figuras
que a autora descreve.
Porém, não podemos deixar de interrogar se as figuras apresentadas
manifestam e estimulam a Unidade da Ciência ou apenas a recolha, ajuntamento e organização sistemática de saberes? De acordo com Olga Pombo, as
figuras “comportam elementos descritivos, prescritivos e prospetivos” (p. 134).
E em relação aos elementos prescritivos, afirma a autora: “todas [as figuras]
ambicionam estabelecer laços de proximidade e subordinação entre os
saberes, não apenas recolher e justapor disciplinas separadas mas encontrar
um polo unificador, isto é sistematizar o trabalho em si mesmo caótico da
produção dos conhecimentos” (p. 134).
Por fim, a II Parte termina com um capítulo dedicado ao assunto da classificação das ciências e um outro que oferece uma visão panorâmica sobre
alguns exemplos históricos de classificação das ciências. A autora oferece
exemplos desde a Antiguidade Clássica a Michel Foucault.
A III Parte do livro, mais reduzida do que as outras duas, apresenta as
metáforas da Unidade da Ciência. Segundo a autora essas metáforas radicam
em sonhos de pensadores. O livro refere concretamente os sonhos filosóficos de Descartes, Leibniz e Rouseau. “E, que se sonha quando se sonha a
unidade? Sonham-se círculos, esferas, árvores, edifícios labirínticos, mapas,
redes, organismos vivos. E, em cada um desses sonhos revelam-se atributos,
modos, qualidades, categorias que se tornam constituintes da própria pensabilidade da UC. Por esse facto eles rapidamente se tornam objetos de discurso. De representações oníricas, transformam-se em metáforas...” (p. 292).
A metáfora é, quanto entendemos, a modelização da ideia de Unidade da
Ciência. Vai de encontro ao desejo do ser humano em representar espacial-
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mente as suas ideias. A autora identifica cinco grandes tipos de metáforas da
Unidade da Ciência: “geométricas (círculo), biológicas (árvores), cartográficas
(mapamundo), arquitectónicas (casa), cibernéticas (rede)” (p.294). “Círculo,
árvore, mapamundo, casa, rede, figurações da imensidade mas também da
ordem que o homem impõe ou descobre no Mundo. Na sua máxima dimensão,
elas apontam para a constituição de um sistema racional que reúna todos os
conhecimentos sobre o universo e que procure situar o homem nessa totalidade cognitiva. Elas postulam uma analogia fundamental entre a unidade
teórica do saber e a unidade fundamental do mundo, uma correspondência
entre os arranjos do conhecimento e as harmonias da natureza” (p. 309).
Numa época em que a necessidade de especialização continua a sua
emergência, parece-nos bastante oportuno a republicação deste livro que nos
chama a atenção para a emergência do movimento contrário. Temos assistido
à necessidade académica e científica, quer por razões de ordem prática, quer
por razões de ordem do conhecimento, do diálogo entre os diferentes saberes.
Entendemos que o livro de Olga Pombo mune o leitor de várias ferramentas
conceptuais e alerta para as problemáticas envolvidas na ideia de Unidade da
Ciência. Nesse sentido, é um ótimo instrumento para o leitor mais rapidamente se inserir no debate sobre a Unidade da Ciência.
Como dissemos, a par da afirmação da tese da autora que atualiza o livro,
descobrimos uma exposição sistemática sobre a ideia de Unidade da Ciência.
Assim, parece-nos um livro que muito interessará à comunidade filosófica de
expressão portuguesa e que muito beneficiará professores e alunos do ensino
liceal e superior, além, obviamente, de todos aqueles que se interessam pelos
assuntos da filosofia da ciência.
José António Alves

TORRES QUEIRUGA, Andrés – Repensar el mal. De la ponerología a la teodicea.
Madrid: Editorial Trotta, Madrid, 2011, 372 p.
Andrés Torres Queiruga é um filósofo e um teólogo galego, nascido em
Aguinho (A Corunha) em 1940 e a residir em Santiago de Compostela.
É doutor em Teologia e Filosofia, foi professor no Instituto Teológico compostelano e na Faculdade de Filosofia da Universidade de Santiago de Compostela, à qual continua vinculado como professor-investigador Ad Honorem.
Os seus estudos tratam temas tão variados como a teologia e a sociedade,
a teoria do amor, a Salvação, a Saudade, o cristianismo, a ressurreição e o
problema do mal. Da sua vasta e importante obra destaca-se:
Teoloxía e sociedade, Vigo, 1974; Constitución y evolución del dogma: la
teoría de Amor Ruibal y su aportación, Madrid, 1977; Recupera-la salvación,
Vigo, 1977; Nova aproximación a unha filosofía da saudade, Vigo, 1981; A revelación como maieútica histórica, Vigo, 1984; A revelación de Deus na realización
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do home, Vigo, 1985; Creo en Deus Pai. O Deus de Xesús e a autonomía humana,
Vigo, 1986; Noción, religación, trascendencia. O coñecemento de Deus en Amor
Ruibal e Xavier Zubiri, A Coruña, 1990; Recupera-la creación. Por unha relixión
humanizadora, Vigo, 1996; Fin del cristianismo premoderno. Retos hacia un
nuevo horizonte, Santander, 2000; Repensar a resurrección. A diferencia cristiá
na continuidade das relixións e da cultura, Vigo, 2002; Para unha filosofía
da saudade, Ourense, 2003. Repensar el mal. De la ponerología a la teodicea,
Madrid, 2011 (Repensar o mal. Da poneroloxía á teodicea, Vigo, 2010).
Andrés Torres Queiruga é um Filósofo e um Teológo controverso, de
grandeza moral e ética, de grande honestidade e coerência intelectual.
Na obra, Repensar el mal. De la ponerología a la teodicea, Andrés Torres
Queiruga pretende voltar a pensar o problema do mal, mas com renovados
instrumentos críticos, afirmando que o mal é uma inevitabilidade e que todo o
mal tem origem no funcionamento autónomo do mundo e do homem e da sua
liberdade, apresentando assim um Deus só pensável como o anti-mal.
Neste livro, escrito numa linguagem profunda mas simples e clara, o
autor apresenta-nos a sua perspetiva filosófica e teológica acerca do mal de
uma maneira inovadora e criativa.
A obra desenvolve-se em sete capítulos, precedida de um prólogo, de
forma sistemática e relacionada, embora nem todos os capítulos assumam, no
contexto global da obra, a mesma importância, mantendo, todavia, uma linha
condutora e mediadora muito significativa que em muito favorece a compreensão e alcance filosófico e teológico acerca do problema do mal.
Assim, logo no “Prólogo” o autor afirma que a sua preocupação pelo
problema do mal não é recente e remonta ao tempo em que estudava filosofia na Universidade de Comillas e que continuou aquando dos seus estudos
em teologia. Esta sua preocupação resultou do seu esforço para repensar os
grandes temas da fé no contexto mais vasto da cultura atual.
A preocupação teológica central de Queiruga é essencialmente demonstrar
que Deus é o anti-mal e que esta afirmação é perfeitamente coerente com um
Deus que, criando por amor, não pode ser de maneira nenhuma cúmplice com
o mal.
Por isso, o nosso autor quer pôr a descoberto, desmascarar e demonstrar,
sob o ponto de vista filosófico e teológico, o terrível mal-entendido cultural
que, segundo ele, teimava em “afrontar con el instrumento crítico de la nueva
situación un problema que seguía siendo planteado en los términos y presupuestos de la antigua”. Para Torres Queiruga “afrontar el problema del mal en
coherencia crítica con nuestra cultura secular es, pues, la intención e incluso
podría haber sido el título del libro”.
Logo no primeiro capítulo, “El problema de la teodicea en la discusión
moderna”, o autor diz que o problema do mal tem atravessado, como uma
espada, dura e terrível toda a história da humanidade. Para se repensar este
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problema é necessário manter uma mente aberta e um esforço crítico da razão.
Por isso mesmo, há que ter em conta que não há o problema do mal, mas
muitos problemas, uma vez que não há um conceito suficientemente unívoco
do mal e que aquilo que aparece como mal para uma cultura é visto por outra
cultura como um bem.
Para Queiruga, o mal, no seu sentido mais óbvio e fundamental, é um
fenómeno antropológico. Depois de apresentar várias perspectivas filosóficas
e teológicas acerca desta problemática, o nosso autor afirma, por um lado, que
os males do mundo são provocados por causas mundanas, sejam físicas ou
especificamente humanas. Por outro lado, mantém-se como igualmente óbvio
e espontâneo, e mais ou menos consensual e até como pressuposto, que Deus
é, de forma direta ou indireta a causa do mal. Em todo o caso, a este respeito,
todos coincidem em dizer que Deus poderia evitá-lo de assim o quisesse e que
por isso é responsável por ação ou por omissão.
Ainda neste capítulo, Queiruga chega à conclusão da impossibilidade de
um mundo sem mal. Perante esta realidade, o nosso autor diz que há necessidade de repensar o problema do mal face a uma nova situação cultural, daí
recorrer às novas teoria hermenêuticas para ajudar a compreender melhor
o problema do mal e as suas implicações teodiceias. Ou seja, é impossível a
existência de um mundo sem mal e que isso permite um repensar da teodiceia
capaz de mostrar a coerência interna da fé em Deus e de entrar em diálogo
critico acerca das razões em que se apoia.
Andrés Torres Queiruga conclui este capítulo dizendo que ainda que
Deus não existisse o problema do mal tinha de ser discutido por todo o pensamento que procure uma configuração com sentido para a existência humana.
Assim, há que distinguir para unir ou separar. É este trabalho de profundidade
hermenêutica, inspirado em Heidegger e pela “via larga” de Paul Ricoeur, que
o autor faz.
No segundo capítulo, “El nacimiento de la «Teodicea» en el diálogo
Leibniz-Bayle”, Queiruga, apoiando em Leibniz e Bayle, critica a antiga visão
que a teodiceia tinha acerca do mal e tenta ver nas teorias desses dois autores
um horizonte e um caminho que permita repensar o problema do mal e
refundar uma nova teodiceia capaz de responder aos novos desafios deixados
pela nova perspetiva antropológica acerca do mal. Se a postura de Bayle é
mais radical, uma vez que não vê compatibilidade entre fé e razão, no que toca
à solução para o problema do mal, a postura de Leibniz tenta conciliar fé e
razão, fazendo um esforço para demonstrar positivamente a compatibilidade
e não contradição entre ambas. Além disso, Leibniz foi um dos autores que
pela primeira vez na história iniciou a tarefa de pensar o mal partindo de uma
intencionalidade que já está profundamente marcada por uma visão secular
do mundo. Quando Leibniz faz a pregunta De onde vem o mal? A resposta é:
da limitação essencial da criatura. Para Leibniz há uma imperfeição original
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na criatura antes do pecado, porque a criatura é essencialmente limitada
e finita. Uma vez que o homem não sabe tudo, só Deus, pode enganar-se e
cometer erros. O mal metafísico que Leibniz fala deriva exatamente destes
pressupostos.
No terceiro capítulo, “Ponerología: El mal inevitable” Queiruga diz
que a ponerologia “pretende llamar la atención sobre el problema del mal,
obligando a que la reflexión se detenga en estudiar las consecuencias de esa
novedad como mediación hoy indispensable”, que “convoca, pues, a considerar el mal como experiencia que afecta a todo el mundo como interrogante
universal, cuya hondura y complejidad se abre a una irreductible pluralidad
de respuestas”. Assim, há que estudar o fenómeno do mal por si mesmo,
quer dizer, como algo não imediatamente religioso, mas como um problema
humano que, enquanto tal, afetar toda a pessoa independentemente da sua
cultura, da sua adesão política, filosófica ou religiosa, o que para Andrés Torres
Queiruga é uma exigência óbvia e elementar numa cultura secular. Assim
sendo, a modernidade e a consequência a secularização e a imanentização
do mundo, ao proceder desta forma, quando nos confrontamos com o mal,
a primeira resposta à pergunta pela sua origem remete, de forma imediata e
óbvia, às causas imediatas do funcionamento do mundo.
Neste capítulo, a ponerologia, segundo o autor, assume de maneira crítica
e expressa a mudança de paradigma intoduzida pela modernidade, insistindo
na necessidade de uma reflexão verdadeiramente secular acerca do mal.
No quarto capítulo “La Pisteodicea como mediación” o autor segue a sua
reflexão no sentido de esclarecer o camino da ponerología para a pisteodicea
e posteriormente, noutros capítulos, até à nova teodiceia. Assim, apresenta a
ideia fundamental que se coloca a todo o questionamento em torno do mal:
“El mal convoca a todos a luchar en un frente común: el de encontrar
respuestas que, a pesar de los terribles e inacabables envites del mal, permitan
vivir sin sucumbir al absurdo y sin rendirse en el esfuerzo por reparar los
estragos y buscar las mejores soluciones posibles”. Esclarece também que
não há uma só pisteodiceia. Esta, enquanto tarefa de mediação em todo este
processo não constitui em si mesma um tarefa isolada, mas procura diferentes
respostas concretas para o problema do mal. De facto, diz o autor, “es obvio
que, aunque sin suficiente reflexión explícita, se está produciendo un cambio
en este sentido. La secularización y el inevitable avance de la diferenciación
cultural han hecho que el proceso histórico haya suscitado la consciencia
creciente de que junto a la respuesta religiosa existen otras de muy distinto
tipo y con características propias, pero que tienen el mismo carácter de ser
«respuestas»“. Assim, a função da pisteodiceia consiste, segundo o autor, justamente, em evitar a confusão e impedir o desequilíbrio. Ou seja, o problema do
mal não é património exclusivo da religião. Para o autor, só assim se pode
chegar a constituir uma teodiceia crítica, que inclua todas as perspectivas,
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filosóficas, científicas ou teológicas e que permita de forma saudável continuar
o diálogo ente fé e razão.
No capítulo quinto, “Dios frente al mal (1). La «vía corta» de la teodicea”
Torres Queiruga diz expressamente o que pretende: “Tras el tratamiento de la
pisteodicea, el libro entra de manera expresa en la teodicea; más en concreto,
tomándola en el sentido que se ha impuesto como el más corriente, quiere
elaborar una teodicea cristiana”. Depois de apresentar várias formulações
teóricas/práticas sobre a relação de Deus com o mal, ora apresentado como
uma contradição entre a existência de Deus e a presença do mal, ora apresentado como uma compatibilidade/coerência entre a existência de Deus e a
presença do mal, Queiruga afirma que a “via curta”, embora constitua um valor
permanente e tem valor, contudo, não basta para constituir uma teodiceia
integral, uma vez que a fé popular se deve elevar a um nível suficientemente
crítico, mas também porque deve haver sempre uma reflexão filosófica-teológica o mais profunda possível.
Assim, neste capítulo, o autor expôs a legitimidade fundamental da
“via curta”, assim como o sentido fundamental da resposta cristã, tal como
chega da tradição. Todavia, Queiruga assinalou também os seus limites face à
situação atual.
No capítulo sexto “Dios frente al mal (2). La «vía larga» de la teodicea”
Torres Queiruga entra definitivamente no terreno da teodicea, tal como hoje
se apresenta quando se a quer tomar em toda a sua integralidade crítica e tal
como hoje se apresenta dentro do marco de uma cultura secular. Claro que
este ponto de partida tem implicações teológicas fortes. Diz Queiruga: “Hablar
de la vía larga, en cuanto contradistinta y complemento hoy necesario de la
vía corta, significa que también aquí se sigue enfocando el mal «desde Dios»,
desde la fe en su existencia y presencia salvadora. Pero que, por otra parte,
dado que se cuenta de manera expresa y sitemática con los resultados de la
ponerología, llama a que la reflexión tome, por fin y con toda consecuencia,
su resultado decisivo: el carácter inevitable de la aparición del mal en cualquier
mundo finito”.
A via larga permitiu a Queiruga ultrapassar, ir mais além do dilema de
Epicuro. A via larga permitiu também evitar e resolver uma contradição lógica
criada pelas afirmações que são construções conceptuais, cuja concordância
ou discordância com a realidade devem ficar com quem as fez. Assim, mostrar
a inconsistência dessas afirmações é muito importante, assim como despejar
os falsos pressupostos e tais considerações, mas uma vez feito este trabalho, é
necessário voltar a fazer a pergunta fundamental acerca da realidade do mal,
mas de outra forma, de forma não tão fantasiada e hipostasiada mas de uma
forma mais real, correndo todos os riscos e perigos que a pergunta pode acarretar. A pergunta é: Por que é que Deus, podendo fazê-lo, não criou um mundo
sem mal? Ou, por que razão Deus, sabendo que o criava, que o mundo seria
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inevitavelmente um mundo com mal, mesmo assim o criou? Esta é a verdadeira pergunta que estará para sempre na base de qualquer teodiceia.
Torres Queiruga, depois de discutir as diferentes posições filosóficas e
teológicas no que toca à relação de Deus com o mundo e com o mal, vai afirmando que, na análise desta problemática, a via larga supera a via curta no
sentido em que ela permite de facto reforçar a “lógica da fé”. Deste modo,
não faz sentido afirmar que o facto de Deus não ter criado o mundo sem mal,
não implica que Deus não seja bom e omnipotente, uma vez que o enunciado
mundo sem mal não faz sentido bem como a pregunta que está por trás dela.
O que faz sentido é perguntar por que é que Deus criou o mundo que inevitavelmente implica a presença do mal? A resposta é: porque apesar do mal o
mundo vale a pena, e vale porque foi criado por amor. Deus criou o mundo
porque a existência é um dom. A ponerologia e a pisteodiceia permitiram a
Queiruga chegar à conclusão de que apesar de tudo vale a pena um mundo
assim: um mundo com a inevitabilidade do mal. Deste modo, o diálogo
mantém-se aberto e embora não faça desaparecer todas as dificuldades, é
possível lidar melhor com a nova situação cultural, mostrando que a teodiceia
tem renovadas razões para afirmar que Deus é justo porque é bom e omnipotente e criou o mundo apesar do mal. A via curta é completada pela via larga.
Quer dizer, a via curta apoiada na “lógica do coração” estava segura, mas carecia
de razões teológicas que a via larga vai permitir encontrar. Assim, Deus, como
o único que tem poder sobre a totalidade do real, faz sentido e é coerente afirmação confiada de que o mal pode ser vencido, e que temos razões para confiar
que o mundo vale apena, e que, apesar de todos os conflitos, de todas a durezas e
inclusive de todas as derrotas, o mal não terá a última palavra. Se a ponerologia,
enquanto discurso universal, dialogava sobretudo com o mundo da filosofia, a
via larga atende às duas frentes: move-se já dentro da lógica da fé e insiste acima
de tudo com as consequências para a teologia. A partir de agora este esforço se
centrará no diálogo e na discussão com outros modos teológicos.
Neste último capítulo (capítulo VII) “Dios, el Anti-mal”, Andrés Torres
Queiruga apresenta de forma mais enfática Deus como o vencedor definitivo
do mal, como o “Anti-mal”. Queiruga insiste nesta grande ideia: Deus como
o “Anti-mal” parece expressar melhor a situação, pois sugere de modo mais
direto a insistência e a persistência da nossa luta e o apoio do seu amor,
presença ativa e constante, companhia solidária, esperança que alimenta o
nosso ânimo e nos dá força.
Queiruga ao repensar o problema do mal quer também recuperar a
salvação. Por isso, diz que a ideia de Deus que, criando por amor, não tem
outro interesse que o bem e a realização das suas criaturas, uma ideia do mal
que, sendo inevitável, opõe-se a este propósito. Deus agora aparece ao nosso
lado frente ao mal, que o afeta no seu amor antes mesmo de nos afetar a nós.
Para o nosso autor, uma teodiceia atualizada é capaz de assegurar a coerência
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da ideia de Deus como o “Anti-mal”. Um Deus que trás um grande e difícil
processo histórico, revelou-se como aquele que, criando por amor e por amor
voltando para nos ajudar e apoiar-nos na luta humana contra o mal inevitável,
assegura o sentido da existência e fundamenta a esperança da nossa realização
definitiva. Por isso mesmo, recebendo todo o nosso ser, enquanto criatura, de
Deus, nada há na criatura que não seja de Deus. O criador não se fecha à
criatura, bem pelo contrário. Deus abre-se e estende o seu amor para o acolher
melhor. A criatura está em Deus e Deus está na criatura. Portanto, o sofrimento do homem é o sofrimento de Deus que, assumido no poder amoroso da
sua transcendência, na história anima a esperança e para além dela, assegura
a vitória.
Por tudo quanto foi possível dizer, dada a dimensão e a altíssima complexidade desta grande obra filosófica-teológica, resta-me reconhecer o valioso
contributo que esta obra dá para a compreensão da problemática do mal, a
partir de uma inovadora visão da teodiceia e a partir de novos instrumentos
conceptuais. Esta obra, de maturidade intelectual, acentua a relevância desta
problemática nos dias de hoje. É pena que em Portugal não haja uma obra
de profundidade reflexiva em torno deste assunto. Tenho a esperança que a
discussão, sobre o (s) problema (s) do mal e as suas implicações filosóficas e
teológicas, continue e traga mais gente ao debate.
António M. Costa

PINHO, Arnaldo – Teologia e Interpretação, Obras Escolhidas, vol. I. Santa Maria
da Feira: Letras & Coisas, 2012, 412 p.
Esta obra, de profunda reflexão teológica e filosófica, que o padre Arnaldo
de Pinho nos apresenta resulta de um trabalho de longos anos de experiência
de leccionação e de uma genuína e intensa vivência cristã. Demonstra o
autor uma grande agilidade intelectual ao nível do diálogo e do conhecimento
dos grandes teólogos contemporâneos, como, Balthasar, Bultmann, Barth,
K. Rahner, Newman, Moltmann e dos grandes filósofos mais próximos da
reflexão hermenêutica, como, Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer
e Ricouer. Desta forma, Arnaldo de Pinho permite-nos, assim, ter acesso
ao debate teológico contemporâneo e às grandes questões que se colocam
à teologia, nomeadamente, as que se relacionam com a problemática entre
a teologia e a sua interpretação, as questões da linguagem, do símbolo e da
metáfora, do mito, da relação entre a ciência/razão/conhecimento e a fé;
os dogmas, o pecado original, a relação entre o cristianismo e a cultura, etc.
Embora a abordagem que Arnaldo de Pinho faz nesta obra seja predominantemente teológica, o recurso à filosofa e muito especialmente à
hermenêutica servem para aclarar e desconstruir o discurso teológico, para
numa segunda fase construir um outro discurso que seja mais edificante,
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de maioridade intelectual e, sobretudo, que permita abrir as portas a uma
compreensão teológica mais aberta e mais madura, sem com isto reduzir o
discurso ou a palavra teológica a um discurso meramente racional ou secular.
Bem pelo contrário, o recurso à filosofia é uma estratégia inteligente para que
o discurso teológico seja apreendido de forma a ir ao encontra de quem o
ouve. Na esteira de Heidegger, que seja o ser a manifestar-se e a revelar-se
no homem que o escuta. Por um lado, o autor revela-se um hermeneuta audaz
e astuto. Ao recorrer ao mito, ao símbolo e à metáfora, não quer outra coisa
senão, colocar cada uma destas “categorias” no seu devido lugar no discurso
teológico. Por outro lado, ajuda a compreender melhor a função da teologia
como ciência que, tal como qualquer ciência com consciência dos seus limites,
que são os do humano, não pretende nem quer encontrar respostas para tudo,
nem abarcar de forma absoluta e definitiva todas as questões e problemas que,
a este nível, se colocam a todo o homem e muito especialmente a todo o crente.
Assim, logo no “Prefácio”, afirma que o que pretende “desenvolve-se
fora do aparelho tradicional da Dogmática, para lhe descobrir as articulações ocultas”. Diríamos nós, para descobrir o não dito, o implícito. Arnaldo
de Pinho diz que, “Procedendo a uma redução fenomenológica daquilo que
podemos chamar a essência do Cristianismo, vamos interrogar a Palavra de
fé desde o exterior, a partir do caráter simbólico da linguagem religiosa e do
caráter existencial do compromisso do crente”. Eis o propósito fundamental
de Arnaldo de Pinho. Alicerçado em Bultmann e depois em Heidegger, ele
pretende ir ao fundo das questões numa atitude de radicalidade, desconstruindo a própria palavra, procurando o implícito para que assim se revele
sem barreiras ou imposições externas. Como o próprio autor afirma, o pensamento de Bultmann e o seu programa de desmitologização representa uma
primeira abordagem, um primeiro esforço notável para libertar a letra ou a
palavra querigmática da estrutura mítica ou ideológica que o paralisa.
Por isso, esta postura inquietante e interrogante do nosso autor posiciona-se no sentido de colocar tudo em causa, numa espécie de dúvida metódica
cartesiana, ou em “Epoché” Husserliana. Deste modo, há que ter a coragem de
perceber e pôr em evidência “certos sintomas de perplexidades no domínio da
teologia dogmática”. No fundo, o que o autor pretende é que dentro da própria
Igreja não haja um corte e até uma rutura entre as formulações dogmáticas
tradicionais da fé cristã, que permaneceram como ponto de partida e a norma
da Teologia dogmática, e a práxis pastoral no interior da Igreja. Ou seja, há a
necessidade de deixar o discurso demasiado abstrato e árido, que em muitas
vezes a Teologia emerge, e construir um outro discurso que nasce e cresça no
enraizamento da experiência e vivência cristã. Daí também, o valor que o nosso
autor dá ao estudo da História e à própria evolução da hermenêutica ao longo
dos tempos. Só percebendo esta relação é que podemos compreender melhor
o “momento em que o sentido literal da Escritura não coincide mais com o
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seu conteúdo” e o quão “é impossível contentarmo-nos com uma teologia que
repouse unicamente sobre a autoridade da Escritura ou da Palavra de Deus”:
assim, “O Cristianismo não é nem um mito, nem uma gnose, é a expressão
duma fé profunda a propósito de qualquer coisa histórico”.
Na “Parte I”, que integra três capítulos, o nosso autor continua e acentua
ainda mais a acuidade e a premência da hermenêutica, afirmando que sempre
houve, no Cristianismo e por arrastamento na Teologia, um problema hermenêutico. Na interpretação há sempre pressupostos. Este aspeto é importante,
além do mais, para que a exegese bíblica ultrapasse o sentido literal e para que o
texto bíblico não mais se apresente como um escrito imutável, mas, outrossim,
como uma letra a compreender e a interpretar. Ou seja, há a necessidade radical
de desconstruir a própria letra e abri-la também à transcendência.
O próprio processo de desmitologização não tem outro objetivo senão
aquele que é desracionalizar. Ou seja, na esteira de Bultmann, não se pretende
destruir o sentido do mito, mas, ao contrário, restituir-lhe a transcendência
pela eliminação do logos que esvazia a alteridade. Por isso, Arnaldo de Pinho,
concordando com Bultmann, afirma que o “o ser histórico realiza-se pelo
encontro com outrem e este é fruto da compreensão. Esta compreensão, não
é apropriação do outro, mas abertura a ela, sendo o fruto do amor, tem a ver
com a categoria do encontro”. Sendo que a categoria do encontro permite
conceber de maneira correta a relação do homem com a divindade. O Teólogo
e o crente são obrigados a desmitologizar. Entre as várias críticas que são
apresentadas ao conceito de desmitologização de Bultmann, o certo é que este
teólogo, deu um contributo sério, inovador e original na interpretação dos
textos bíblicos, nos seus mais variados campos. Contudo, há uma indiscutível
ultrapassagem do pensamento de Bultmann feita por Ricouer, Cullmann, Karl
Barth, Käsemann, etc., que o nosso autor apresenta e aprofunda.
Na “Parte II” composta por cinco capítulos, Arnaldo acentua a importância da linguagem no discurso teológico. Ou seja, com o importante recurso
a Heidegger, Arnaldo de Pinho afirma que no Ocidente a linguagem foi compreendida como um instrumento da palavra. Heidegger, pelo contrário, tenta
elucidar o problema da linguagem a partir dela mesma. Heidegger entende a
linguagem “como dizer, como mostrar, fazer aparecer, fazer ver e entender”.
Heidegger não entende o designar e o mostrar a partir dos sinais que o homem
põe. Isto porque, é a linguagem que acede à Palavra, e não o contrário.
A linguagem é “a casa do ser”. Neste sentido, Heidegger opera uma reviravolta,
que Arnaldo de Pinho comunga, no sentido de não entender a essência como
a presença constante, com uma identidade rígida à qual podemos sempre
voltar. Em Heidegger, a essência não é concebida como presença disponível,
mas como o que revela historicamente. Por isso, o nosso autor considera que
a linguagem assim perspetivada pode oferecer ao teólogo instrumentos não
depressíveis para a exegese bíblica e para a construção do discurso teológico
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em geral. Aliás, o processo de interpretação implica sempre um processo de
desobjetivação. Esta rejeição da objetivação, pelo contrário, não significa o
fim da ont-teologia. O que significa que o discurso teológico não fica livre de
todo o pensamento especulativo, afastando a transcendência e o anúncio de
um Deus pessoal. A transcendência e o anúncio/representação de um Deus
pessoal é uma exigência de todo o discurso teológico.
A interpretação, assim entendida, e aplicada à Bíblia, implica sempre
tomar dois caminhos: o primeiro é o caminho curto, o segundo, é o caminho
mais longo. Assim, Arnaldo afirma que, “A segunda oferece-nos o dado; quanto
à primeira, preserva-nos, por um lado, de romper o liame antropológico da
compreensão e, por outro lado, de perder de vista o horizonte apofático do
discurso”. Estas dimensões, permitem, na tarefa da interpretação, conjugar
a semântica, a história e a reflexão. Além disso, permite “decifrar o sentido
escondido no sentido aparente e em mostrar os níveis de significação implicados na significação literal”, mantendo a relação estreita entre interpretação
e compreensão.
Neste sentido, Arnaldo de Pinho afirma que, nesta procura e neste esforço
de aproximação da linguagem ao ser e na aproximação de um Deus que é um
universal concreto, falar de Deus implica e exige por parte do teólogo sempre
a fidelidade à diferença a partir do lugar da revelação, e implica e exige a experiência de fé enquanto esta é um conhecimento pelo espírito da realidade
de Deus. Só a salvaguarde destas duas condições permitem ao enunciado
teológico não cair no fantasma da coisificação e no afastamento do homem de
Deus, ou ainda na idealização meramente subjetivista de Deus. Neste sentido,
o que importa na construção do discurso teológico é afirmar que “é em Cristo
incarnado que se estabelece a diferença onto-teológica, é a partir d’Ele que
esta diferença encontra as suas possibilidades de transmutação e de abertura
à transcendência”. Por isso, “o discurso teológico começa nesta necessidade de
dizer o indizível por meios semânticos que deixam abertas novas decifrações.
O discurso teológico é sempre um discurso segundo”.
A importância da linguagem segunda é estruturante no discurso
teológico. A “relação entre a linguagem simbólica que é a do anúncio, da
confissão de fé e da comunicação e a linguagem especulativa que é a da especulação do sentido” permite a ligação entre a linguagem originante, a história
e a tradição cultural. Assim, “um discurso teológico que pensasse ocupar-se
com verdades absolutas, estaria a cair no domínio do «em si», e brevemente
na falta de conteúdo. O pensamento explicitante, ao contrário, é fundamentalmente interpretativo”. Em síntese, “as formulações dogmáticas continuam
ligadas à situação na qual nasceram e não podem cumprir a sua função senão
na medida em que estão sujeitas a uma interpretação possível”.
A questão do fundamento da Teologia é outro dos grandes temas abordados por Arnaldo de Pinho nesta obra. Sendo mesmo uma das questões mais
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importantes. O problema colocado aqui a este nível é o seguinte: O teólogo
deve preocupar-se como a Teologia organiza o seu saber. “Se a teologia se quer
constituir como ciência, deve tender de maneira crítica e metódica para o
conhecimento deste. Mas se a fé é da ordem da experiência e não da ordem
da representação, então põe-se o problema de saber que modelo está na
origem e como pode ele chegar ao nosso «Dasein»“. Arnaldo de Pinho recorre
a Heidegger e a Michel Henry para dizer que o absoluto não é um trabalho
ao qual se chega pelo conhecimento. Partindo da crítica a Heidegger, Michel
Henry, na sua obra, L´Essence de la Manifestation, afirma “que existe um
conhecimento absoluto e que este não é solidário dum qualquer progresso.
Um tal conhecimento não está ligado, na verdade, a um modo determinado
da existência, não é privilégio dum momento. Trata-se do próprio meio de
existência, a essência da vida”, tendo a dimensão ontológica da afetividade um
lugar fundante no que diz respeito a esta questão.
Como corolário desta tese, Arnaldo de Pinho afirma que o mais significativo, na questão entre teologia e Interpretação é saber “como conduzir o
discurso teológico à vida dos cristãos, ou em outros termos, à sua experiência
de fé?”. E dá a resposta: “Pensamos que a única maneira de chegar a restabelecer as relações entre a linguagem da fé e a da comunidade, consiste em fazer
intervir a Cristologia como eixo de referência do seu discurso”. Uma vez feito
este trabalho de Interpretação/desconstrução persiste a questão: Como pode a
linguagem dogmática ser ainda útil ao discurso teológico. Um dos caminhos
possível é este: “A desmitologização, libertando o acontecimento que interpreta o mito para lhe dar um centro de referência, constituiu um primeiro
tempo da relação da linguagem religiosa ao dizer da fé. A desconstrução
dogmática, inspirada pelo horizonte de fé vivido na comunidade, coloca, por
sua parte, em funcionamento a relação da linguagem da fé com a linguagem
dogmática, fazendo falar esta última na medida em que se encontra reenviada
aos símbolos primeiros”.
Esta obra é profundamente recomendada, não só pelo seu conteúdo,
como pelo modo como os problemas são aqui colocados e, ainda, pelas portas
que deixa em aberto. Os temas e as perplexidades aqui apresentadas são um
grande contributo para uma melhor compreensão do problema religioso em
geral, e do problema hermenêutico, que está intimamente relacionado como
a exegese teológica, em particular. Queiram os teólogos, e não só, agarrar
as intuições contidas nesta obra e construir um discurso teológico que seja
também ele, mais criativo e mais edificante. Por isso, em boa hora o Centro
de Estudos do Pensamento Português (CEPP) e a Editora Letras & Coisas
tiveram a iniciativa de tornar este projeto realidade.
António M. Costa
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